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ГЛАГОЛСКИ СИСТЕМ ГОВОРA ТУТИНА, НОВОГ ПАЗАРА И 

СЈЕНИЦЕ – ОБЛИЦИ И УПОТРЕБА 

Резиме 

У раду се са морфолошког и синтаксичког становишта анализира глаголски систем 

говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице. Детаљан и потпун опис глаголских облика који 

функционишу у овоме идиому у српској дијалектологији до сада није дат. Осим студије 

Данила Барјактаревића Новопазарско-сјенички говори (Барјактаревић 1966), у којој се, 

поред описа осталих језичких нивоа, наводе и основне напомене о облицима и принципима 

њихове употребе, значајнијих и обимнијих истраживања вршених на дијалекатском 

материјалу овога говора није било. Наш циљ је, стога, да дамо потпуни опис глаголског 

система, са издвајањем глаголских врста, утврђивањем односа основа глагола, инвентара 

наставака у појединим облицима, потом да опишемо синтаксичко-семантичке услове 

употребе сваке јединице појединачно, и то у њиховим основним и секундарним службама, 

те анализирамо ефекте који се на наративном плану производе онда када се оне јављају 

здружено, улазећи у мрежу сложених релација.  

Материјал за рад чини дијалекатска грађа са терена Тутина, Новог Пазара и Сјенице, 

прикупљена путем интервјуа са информаторима који су аутохтони дијалекатски говорници. 

Теме за разговор биле су различите, углавном блиске саговорницима: разговори о животу 

некада у поређењу са ониме како је сада, обичајима, веровањима, празницима годишњег и 

животног циклуса, о радовима на пољу, у кући, о занатима и сл. Све то омогућило је да 

текстови са структурне стране буду разнолики (наративни дискурс, процедурални текстови, 

дијалози и сл.), те тако задовоље потребу за равномерном заступљеношћу свих облика и 

њихових функција, како би се селектовао довољан број потврда којима се поткрепљују 

теоријска становишта. 

Циљ морфолошке анализе јесте испитивање стања присутног у категорији 

глаголских основа и врста, при чему се утврђују сложени односи који се превасходно тичу 

појаве укрштања облика у овом домену. У свакој од врста издвајају се глаголи који чувају 
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наслеђено стање, имају један низ облика и не показују тенденцију ка приближавању неком 

другом конјугацијском типу. С друге стране, показало се да немали број глагола једне своје 

облике ствара по једној а неке по другој глаголској врсти, а код појединих таква укрштања 

могу бити и вишеструка, те често на употребном плану фигурирају паралелни низови 

глаголских облика. Утврђено је да присуство варијантности може бити узроковано 

факторима фонетске, морфолошке или семантичке природе, а у подлози сваке од промена 

стоји тежња народног говора ка непрестаном мењању, која је суштинска одлика идиома 

који поседују природну саморегулативу. Прелазак глагола из једне у другу глаголску врсту 

указује на тенденцију која води ка изједначавању разлика међу појединим члановима 

система, а даље и ка смањењу деклинационих образаца, што је последица језичке економије. 

Појава варијантности бележена је у свим врстама, а најзаступљеније је укрштање са 

глаголима III врсте, што указује на експанзивност овог конјугационог обрасца. Увид у 

инвентар морфолошких категорија (глаголски облици) и средстава која у њиховом грађењу 

учествују (глаголски наставци) омогућава сагледање стања које се тиче (не)стабилности 

позиције сваког од њих. Посебна пажња посвећује се облицима који у појединим српским 

говорима изостају: аорист, имперфекат, плусквамперфекат, инфинитив. Дефинисањем 

инвентара наставака одређује се статус глаголског облика у систему, посебно ако се има у 

виду да знатнија варијантност у избору наставака може значити његову нестабилну 

позицију у датом говору. Показало се да се код појединих облика уочава преобликовање 

наслеђеног стања које се огледа у елиминацији језичких средстава са службом исказивања 

исте граматичке информације – постојање двају наставака у истом граматичком лицу укида 

се најчешће свођењем на један, и то обично онај који има највећи број глагола. Појава 

продора наставака резервисаних за грађење једног облика у парадигму другог у нашем 

материјалу није често бележена, што упућује на закључак да свака од фиксираних јединица 

има стабилно место у систему и јасно утврђене границе према другим облицима. Случајеви 

који постојање таквог процеса ипак потврђују јасно указују на то да узроке треба тражити 

превасходно на семантичком, а потом и на морфолошком и фонетско-фонолошком плану. 

Од значаја за праћење стања у систему јесте утицај значењских фактора, имајући у виду да 

је тада посреди семантичко приближавање двају облика, и то најчешће оних који имају 

функцију казивања сличних садржаја. То је, на пример, случај са аористом и имперфектом, 

где је продор наставака једног облика у парадигму другог индикатор слабљења значењске 
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разлике међу њима, а то значи и нарушене системске позиције, те евентуалног зачетка 

процеса елиминације једне од форми из система. 

 Циљ анализе са становишта синтаксе јесте да се да што потпунији опис употребне 

вредности сваког од појединачних глаголских облика. Глаголски облици анализирају се као 

самосталне јединице, при чему се утврђује инвентар синтаксичко-семантичких одлика, а 

потом се, имајући у виду да се у комуникативном чину увек јављају удружени, сагледају и 

у сложеној мрежи међусобних односа. Увид у материјал показао је да одабир облика, али и 

то који ће се сегмент семантичког потенцијала показати као релевантан у конкретном 

говорном акту у првом реду зависи од типа текста. Тако се синтаксичко-семантичка својства 

облика дефинишу с обзиром на њихову употребу у свакодневној комуникацији, али и онда 

када наступају у служби обликовања ширих наративних структура. У овом другом случају 

показало се да различити типови текстова захтевају и различиту организацију језичких 

средстава, те се тако инвентар и синтаксичко-семантичке особине облика разликују у 

саопштењима која се одликују неутралним, емотивно неангажованим тоном приповедања 

од оних са наглашеном евокативношћу, емотивно интониранима. Такође, инвентар 

глаголских форми које су на располагању онда када је посреди приповедање о дејствима 

која спадају у домен личног искуства информатора разликује се од онога где се саопштавају 

недоживљене радње и сл. Међу најзначајније карактеристике испитиваног ареала свакако 

убрајамо сложени систем претериталних времена. У глаголске облике којима се у овим 

говорима саопштавају прошле радње, осим јединица којима је основна служба темпорална 

(перфекат, имперфекат, аорист, плусквамперфекат), увршћују се и временски 

транспоновани облици (презент, потенцијал, императив), те глаголске конструкције са 

специјализованом функцијом (шћаше + инфинитив, било + инфинитив, би + императив). 

Сви наведени облици с једне стране поседују сопствене синтаксичко-семантичке 

карактеристике, али се, с друге стране, у неким сегментима поље њихове употребе поклапа 

са неком од служби осталих облика, те је избор једног од њих условљен различитим 

факторима. У већем делу српске језичке територије четворочлани систем претерита 

упрошћава се свођењем углавном на једно, универзално време за казивање прошлих радњи 

– перфекат. Показало се да говор Тутина, Новог Пазара и Сјенице спада у ред идиома у 

којима ова тенденција није у већој мери узнапредовала. Добро чување имперфекта и 

аориста представља битну структурну карактеристику поменуте зоне. Њихово место у 
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четворочланом систему прошлих времена стабилно је, а на плану употребе оба времена 

одликују се широким дијапазоном функција. У односу на друга времена којима се могу 

казивати прошле радње, аорист и имперфекат (као облици са јасно израженом семантичком 

компонентом доживљености) имају потпуну предност у приповедању прошлих дејстава из 

домена доживљаја говорног лица. Анализа глаголских облика утемељена је највећим делом 

на теорији В. Рајхенбаха, која у обзир узима критеријуме индикатив : релатив и 

референцијалност : нереференцијалност.  

У раду се испитује и појава микрораслојености. Присуство језичких особина које 

упућују на унутрашњу диференцираност потврђено је, а условљено је у највећој мери 

територијалним положајем анализираног говора. Током читаве анализе вршено је и 

поређење стања затеченог у испитиваном идиому са ситуацијом која карактерише околне 

говоре.  

Допринос српској дијалектологији огледа се у томе што се овим истраживањем даје 

потпуни опис глаголског система испитиваног подручја са савременог становишта, те 

уочавају доминантне развојне тенденције, односно путеви евентуалног будућег 

еволутивног тока са становишта синхроне перспективе. У анализи се користе теоријска 

полазишта модерних теорија, које углавном нису налазиле ширу примену у анализи 

дијалекатске грађе.  

Кључне речи: дијалектологија, зетско-сјенички дијалекат, тутинско-новопазарско-

сјенички говор, глаголски систем, морфолошка анализа, синтаксичка анализа 
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THE VERBAL SYSTEM OF THE SPEECH OF TUTIN, 

NOVI PAZAR AND SJENICA – THE FORMS AND THE USAGE 

Summary 

In this work we analyze the verbal system of the speech of Tutin, Novi Pazar and Sjenica 

from the morphological and syntactic perspective. The detailed and complete description of the 

verbal forms which function in this idiom in the Serbian dialectology has not been given yet. 

Except for the study of Danilo Barjaktarević Sjenica-Novi Pazar speeches (Barjaktarević 1966), 

in which, besides the descriptions of the other linguistic levels, the main notes on the forms and 

principles of their usage are mentioned, there has not been a more important and ampler research 

done on the dialectal material of this speech. Our goal is, therefore, to offer a complete description 

of the verbal system, along with extracting the verbal types, determining the relation between the 

stem of verbs, identifying the inventory of the endings in some particular forms, to depict then the 

syntactic-semantic conditions of the usage of every individual unit, especially in their primary and 

secondary functions, and to thus analyze the effects which are caused on the narrative level when 

they appear together, while entering the network of complex relations. 

The material for this work consists of the dialectal matter from the territory of Tutin, Novi 

Pazar and Sjenica, gathered during an interview conducted on the informers who are 

autochthonous dialectal speakers. The topics for conversation were various, mostly quite familiar 

to the interlocutors: the conversation about what life used to be in comparison to what it is like 

now,  about customs, beliefs, the holidays of the annual and life cycle, about the work on the field, 

and in the house, about the crafts and so on. All of that made it possible for the texts to be various 

as far as the structural aspects are concerned (narrative discourse, procedural texts, dialogues and 

so on), and in that way to satisfy the need for the even presence of all the forms and their functions, 

so as to select the sufficient number of confirmations which support the theoretical background. 

 The goal of the morphological analysis is to examine the state present in the category of 

verbal stems and types, during which we determine the complex relations which primarily deal 
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with the appearance of intertwining of the forms from this domain. In every type, there are verbs 

which preserve the state they have inherited, have one series of forms and do not show tendency 

to approach any other conjugational type. On the other hand, it appears that a number of verbs 

generate one type of their forms according to one verbal type and the others according to another 

one, whereas in the case of some verbs those instances of intertwining can be multiple and that is 

why the parallel series of verbal forms often act on the usage level. It has been determined that the 

presence of varieties can be caused by the factors of phonetic, morphemic and semantic nature, 

and at the heart of every change there is a striving of the popular speech towards constant change, 

which is the core feature of the idiom that possesses its own natural regulation. The transition of a 

verb from one verbal type to another points out the tendency which leads to the equating of the 

differences between some of the members of the system as well as towards the reduction of the 

declinational patterns, which is the consequence of linguistic economy. The appearance of 

varieties has been noted in all types, and the intertwining with the verbs of the third type has been 

most common, which shows the expansiveness of this conjugational pattern. The insight into the 

inventory of the morphological categories (verbal forms) and of the devices which participate in 

its creation (verbal endings) enables the acknowledgement of the state which deals with the 

(in)stability of the position of all of them. Special attention is dedicated to the forms which are 

missing in some of the Serbian speeches: „aoristˮ (aorist), „imperfekatˮ, „pluskvamperfekatˮ, the 

infinitive. By defining the inventory of the endings the status of the verbal form is determined in 

the system, especially if we bear in mind that the greater variety in the selection of the endings can 

imply its unstable position in the given speech. It has been shown that a reshaping of the inherited 

state is detected in the case of some forms, which is reflected in the elimination of the linguistic 

devices which perform the function of expressing the same grammatical information – in that way 

the existence of two endings in the same grammatical person is typically canceled by deriving it 

into one, and it is usually into the one which the majority of verbs have. The appearance of the 

breakthrough of the endings reserved for the creation of one form into the paradigm of another one 

in our material has not been noted often, which points out the conclusion that each of the fixed 

units has a stable position in the system and the clearly determined limits to the other forms. The 

cases which, nonetheless, confirm the existence of such a process clearly point out that the reasons 

are first to be searched for on the semantic level and then on the morphological and phonetic-

phonological ones as well. What is of importance to the supervision of  the state in the system is 
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the influence of the meaning factors, bearing in mind that it is then a matter of the semantic 

approaching of two forms, and that is usually of the ones which perform the function of expressing 

similar contents. That is, for instance, the case with „aoristˮ and „imperfekatˮ, where the 

breakthrough of the endings of one form into the paradigm of another one indicates the weakening 

of the meaning difference between them, which also means the impairment of the position in the 

system, and, as a result, the possible beginning of the elimination process of one of the forms from 

the system. 

The goal of the analysis from the syntactic perspective is to give the most complete 

description possible regarding the usage value of every individual verbal form. The verbal forms 

are analyzed as independent units, during which the inventory of the syntactic-semantic qualities 

is determined, and then, bearing in mind that they always appear united in the communicative act, 

they are examined in the complex network of mutual relations. The insight into the material has 

shown that the choice of the forms as well as the question of which segment of the semantic 

potential will show itself as relevant in the actual speech act firstly depend on the type of the text. 

That is how the syntactic-semantic qualities of the forms are defined with regard to their usage in 

everyday communication, but also when they perform the function of shaping wider narrative 

structures. In the latter case, it has been shown that different types of texts also demand different 

organization of linguistic devices, and that is why the inventory and the syntactic-semantic 

qualities of the forms differ in the reports characterized by a neutral, emotionally unemployed 

narrative tone from those with the stressed evocativeness, emotionally intonated. Also, the 

inventory of the verbal forms which are at disposal when focusing on the narration about the effects 

which fall under the domain of the personal experience of the informer differ from the one in which 

the inexperienced actions are reported on and so on. Among the most significant characteristics of 

the researched spread we naturally include the complex system of the past tenses. The verbal forms 

which in these speeches report on the past actions, besides the units whose main function is 

temporal („perfekatˮ, „imperfekatˮ, „aoristˮ, „pluskvamperfekatˮ), also include the temporally 

transposable forms („prezentˮ, „potencijalˮ, „imperativˮ (the imperative)), and thus the verbal 

constructions with specialized function (шћаше + infinitive, било +infinitive, би + imperative). 

On the one hand, all the mentioned forms possess their own syntactic-semantic characteristics, but, 

on the other hand, the field of their usage in some segments coincides with some of the functions 

of the other forms, so the selection of one of them is determined by different factors. On the biggest 
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part of the Serbian linguistic territory, the four-member system of the past tenses is usually 

simplified by the reduction to one, universal tense for the narration of the past events – „perfekatˮ. 

It has been shown that the speech of Tutin, Novi Pazar, and Sjenica falls under the category of the 

idioms in which this tendency has not particularly advanced. The good preservation of  „perfekatˮ 

and „aoristˮ represents an important structural characteristic of the mentioned zone. Their place in 

the four-member system of the past tenses is stable, and on the usage level both tenses of these are 

characterized by a wide range of functions. As opposed to the other tenses which can recount the 

past actions, „aoristˮ and „imperfekatˮ (as forms with a clearly expressed semantic component of 

experience) are in total advance of them regarding the narration of the past effects from the domain 

of the speakerʼs experience. The analysis of the verbal forms is primarily grounded on the theory 

of V. Reichenbach which takes into account the criteria indicative : relative and referentiality : 

non-referentiality.  

This work also studies the occurrence of disintegration at the micro level. The presence of 

the linguistic features which indicate the inner differentiation has been confirmed, and it has been 

conditioned primarily by the territorial position of the analyzed speech. During the whole analysis 

we have also compared the state we found in the researched idiom to the situation which 

characterizes the nearby speeches. 

The contribution to the Serbian dialectology is reflected in the fact that this research gives 

a complete description of the verbal system of the researched area from a contemporary 

perspective, detecting thus the dominant developmental tendencies, that is, the paths of the 

possible evolutional stream in the future from a synchronous point of view. In the analysis we use 

the theoretical starting points of modern theories, which chiefly have not been widely applied in 

the analysis of dialectal matter. 

Key words: dialectology, Zeta-Sjenica dialect, Tutin-Novi Pazar-Sjenica speech, verbal 

system, morphological analysis, syntactic analysis  
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I. УВОД 

Предмет рада јесте опис морфолошких и синтаксичких особина глаголског система 

тутинско-новопазарско-сјеничког говора. Испитивани идиом припада северозападном делу 

зетско-сјеничког дијалекта, простире се на територији Републике Србије и обухвата 

подручје трију општина – Тутина, Новог Пазара и Сјенице.  

Структуру рада чине: 

а) Уводни део, где се дефинише географски положај испитиваног простора, дају 

историографске и етнографске напомене, односно подаци о становништву (порекло, 

конфесионална припадност, етничка структура), насељавању, традиционалној духовној и 

материјалној култури. Преглед дијалекатских карактеристика говора биће дат уз навођење 

најважнијих особина свих нивоа језичке структуре, што омогућава типолошко одређивање 

анализираног идиома, дефинисање односа према суседним говорима, те уочавање 

микрораслојености на нивоу говора који је предмет анализе. Са циљем утврђивања степена 

истражености чини се осврт на претходна истраживања из области дијалектологије, а 

којима је обухваћен простор тутинско-новопазарско-сјеничког говора, односно територија 

са којима се овај део српског етнојезичког простора граничи. Уводне напомене о 

методологији подразумевају дефинисање начина прикупљања и формирања корпуса за 

истраживање, те критеријума његове анализе и презентације у самоме раду.  

б) Централни део рада чине два поглавља – у првоме се даје опис глаголског система 

са становишта морфологије, док је друго посвећено анализи употребе глаголских јединица 

са синтаксичког аспекта.  

в) У завршним разматрањима издвајају се најважнији закључци и даје општа слика 

глаголског система, на основу чега се говор испитиваног подручја прецизније позиционира 

у оквиру ширег дијалекатског ареала. Наводе се доминантне развојне тенденција, односно 

путеви евентуалног будућег еволутивног тока са становишта синхроне перспективе. 
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г) Дијалекатски текстови садрже одабране примере везаног говора, забележеног у 

разговору са информаторима.  

I.1. Географски положај и називи области и територијалних јединица 

Област обухваћена дијалекатским истраживањима смештена је у југозападном делу 

републике Србије, у Рашком округу, и захвата територије трију општина – Тутина, Новог 

Пазара и Сјенице.  

Стара Рашка, ембрион српске државе, смештена је на географском простору који у 

најужем опсегу захвата сливове Лима, Ибра и Таре. Посреди је планинска висораван, 

рашчлањена већим и мањим токовима у низ долина и долиница и високих заравни између 

њих. Захваљујући повољном географском положају – планинска висораван која пружа 

повољне услове за за привредни живот већег броја становништва, природну тврђаву за 

одбрану и полазну тачку за продор у околне крајеве, те раскрсницу многих значајних 

трговачких и војностратешких путева, Рашка област одиграла је уједињавајућу улогу у 

формирању пространије српске државе у средњем веку. Она ће и доцније, баш због свога 

геополитичког положаја, задржати посредничку улогу између области на западу, 

североистоку и југоистоку (Лутовац 1978: 205).  

У сливу Рашке је пространа Новопазарска котлина, рашчлањена реком Рашком и 

њеним многобројним притокама, поред којих се звездасто увлаче широке жупне долине и 

долинице до подножја планине Рогозне, Голије и Пештерске висоравни. Плодне долинске 

равни и блага побрђа била су увек повољна за живот људи, чији се трагови виде у облику 

старих гробаља, манастира, црквица и утврђења. Ту је стари град Рас са остацима предграђа 

у Пазаришту, по коме је и широка област добила своје име (Лутовац 1978: 205).  

Централни део Старе Рашке је Пештерско-сјеничка висораван у ширем смислу речи. 

Како сликовито наводи М. Лутовац, „одакле год се пошло из долине Лима и Ибра, Рашке и 

Моравице, мора се пети да се са руба одједанпут угледа у недоглед пространа, на први 

поглед равна површина. Тако изгледа споља, а кад се уђе унутра, пред очи избија читав 

лавиринт долина, долиница и коса разних праваца, махом под ливадамаˮ (Лутовац 1978: 
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205). Због оваквог положаја и природе ова висораван била је транзитно-етапна област у 

кретању становништва – увек је била насељена, али су на њој људи били покретљивији него 

у долинама. Већи део територије општина Тутин и Сјеница простире се на терену 

Пештерске висоравни.  

Предеони назив Штавица односи се на Штавички басен око града Тутина. Први 

помен ове области налазимо у писму двају калуђера, које су предали Папи 1595. године. Тај 

назив, како у народу кажу, долази од речи „штаванˮ што значи влажан, имајући у виду да је 

дно Штавице доста влажно, а местимично подбарно (Лутовац 1960: 325). У нашој грађи 

забележено је и више потврда објашњења порекла овог назива и у свима се он изводи из 

глагола штавити – Штавица је простор где је сточарство основно занимање становништва, 

те је кожа крупније стоке била основна сировина за израду обуће, штавних опанака, а пре 

израде финалног производа она се морала штавити. Имајући у виду да је штављење кожа 

било заступљено у свакој кући ове области, та делатност мотивисала је и сам назив. 

Штавица, заједно са Рожајама, како наводи М. Лутовац, географски чини једну област која 

је раније у административном погледу била позната под именом Рожајска или Трговишка 

нахија, као територија која је за време турске владавине чинила једну административно-

управну јединицу. То је висока корутина и изворишту Ибра, ограђена са свих страна 

планинским венцима. Од Метохије је одвајају Жљеб (2352), Русулија (2382), Штедин 

(2272), Сијенова (1946), Белег (2105) и Поглед (2155). Југозападна граница према Ругови 

иде гребеном Хајле (2400), а западна, која одваја Рожаје од Иванградске (Беранске) котлине 

огранцима Цмиљевице. Са северозападне стране, према Горњем Бихору, Пештерска област 

граничи се планинским ланцем на коме су врхови Турјак (1462), Влахови (1543), Мусина 

jама (1629), Градина (1752), Крстача (1689), Голубача и Хум (1469). Према североистоку и 

истоку ову област одвајају од Новопазарске котлине и Ибарског Колашина низ била и 

врхова: Камине, Мађаре, Црни врх, Тупик, Ђурђевица, Вепрње, Оклачка глава и дубока 

Рибарићка и Црноречка клисура (Лутовац 1960: 323).  

Општина Тутин налази се на територији југозападне Србије и ограничена је 

територијама седам других општина: Новим Пазаром, Сјеницом, Зубиним Потоком и 

Истоком у Србији, а Рожајама, Беранама и Бијелим Пољем према Црној Гори. Територија 

општине Тутин са просечном надморском висином од 1000 метара, убраја се у највише 

општине у Србији, а простире се на површине од 741 км2 (Тутин 2008: 18). Граничне тачке 
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Тутина према Рожајама су: планински врх Поглед (2154), Белег, Косове равни, Вуча, 

Гребен, Мокри крш, Врањача, Куљарсаки врх и Маја маљикес (1430), одакле почиње 

територија општине Сјеница. Та гранична линија сече Угљанско поље, Језерњачу, Тројан и 

гребеном Нинаје од Аливеровића до Праштевине излази на територију новопазарске 

општине. Гранична линија од Праштевине води према истоку, јужно од манастира 

Сопоћани; три километра јужно од Црквина пресеца пут Нови Пазар–Тутин, па даље на врх 

Турјака, Горанџу, Крушево, Долац, Јабланицу и избија на Ибар око 1 километар северно од 

Старчевића. Одатле води граничном линијом према Косову: Киловац, Жабарска клисура, 

Понор и Поглед (Мушовић 1985: 9). Територију ове општине чини Штавички басен, 

комплекс Мађара са крајевима који се граниче новопазарском оштином, масивом Мокре 

горе, коју пресеца река Ибар, део територије на граници са рожајском оштином, па 

југоисточни део Горње и Доње Пештери. То је претежно планински крај, са надморском 

висином до 630 метара (Рибариће), преко 840 метара (Тутин), до преко 1200 метара (Горња 

Пештер). Највећу надморску висину имају висови Мокре горе (Мушовић 1985: 9).  

Нема поузданих података о томе како је Тутин добио име. Први познати писани 

документ о Тутину, насељу са седам кућа, налазимо у путопису енглескиња М. Мекензијеве 

и А. П. Ибријеве из 1868. године. Оне су са пратњом на пропутовању пречицом од Новог 

Пазара ка Рожајама и Пећи преноћиле у Тутину у кући Хамзагића (Мушовић 1985: 33). 

Према предању, данашње име Тутин добија 1831. године приликом проласка Хусеин-бега 

Градашчевића са војском преко тутинске територије током похода у рат против турске 

војске коју је спроводио Султан Махмуд II. Како је Хусеинова војска била силна и бројна, 

до тада невиђена, народ је био изненађен њеном тутњавом, те је по томе и место, које се у 

том тренутку звало Доња Митрова (данас је на том месту село Митрова), и добило назив. 

Друго предање говори да је последња илирска краљица Теута столовала на брду изнад 

града, те је град по њој добио име Теутин град (Мушовић 1985: 34; Тутин 2008: 23). Постоји, 

такође, и легенда о извесном Тути, по коме је место могло добити име (Мушовић 1985: 37). 

Нови Пазар, седиште истоимене општине налази се на крајњем југозападу Србије и 

припада региону Краљево. Граничи се са Косовском Митровицом и Лепосавићем на југу, 

Рашком на североистоку, северно са Ивањицом, Сјеницом на западу и општином Тутин на 

југозападу. Град Нови Пазар лоциран је у средишњем делу Општине, у Новопазарском 

пољу, које је образовала река Рашка са својих седам притока. Новопазарско поље, дуго 16 
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километара а широко 700-800 метара, укљештено је између обронака Голије, Рогозне и 

Пештерске висоравни (Мушовић 1979: 7). Основан је првобитно недалеко од Раса, српске 

средњовековне престонице, дакле у оном делу где је формиран један од првих ако не и први 

српски племенски савез из кога је у XII веку конституисана независна држава Рашка, чији 

је творац био Стеван Немања, родоначелник династије Немањића (Мушовић 1979: 119). 

Град је најпре био замишљен као база за даља турска продирања према северу и западу, али 

је ту улогу убрзо изгубио и прерастао у значајан трговачко-економски центар. До њега су 

долазили најзначајнији средњобалкански путеви: Дубровачки, Босански и Зетски, а одатле 

су се рачвали у неколико праваца: према Солуну, Цариграду и Београду. Како се на тим 

путним правцима одвијала врло обимна и значајна трговина, то се Нови Пазар, који је био 

у жижи те трговине, развијао у економском погледу великом брзином, особито у XVI и XVII 

веку и тако прерастао у један од највећих градова на средњем Балкану. Поред трговине, на 

његов развој утицала је близина рудника: Глухавица, Рогозна, Копаоник, и у вези са тим 

врло развијено занатство, пре свега металне струке (Мушовић 1979: 122).  

Из времена када су Турци загосподарили Рашком, 1455. године, нема помена Новога 

Пазара, што значи да тада још није постојао. Његове темеље ударио је Иса-бег Исхаковић 

на ушћу Јошанице у Рашку, десетак километара од Раса, низ Рашку, где се налазила Петрова 

црква, око које се свет окупљао у преднемањићко и немањићко доба. Иса-бег Исхаковић је 

ту подигао џамију на темељима неке раније цркве. У периоду продора Турака веома 

значајну улогу имало је Трговиште (данашње Пазариште), које су Турци називали Ески 

Базар (Стари Пазар), али је оно ускоро почело да замире на рачун новоформираног Новог 

Пазара. У Трговишту је постојала дубровачка колонија и ту је било седиште дубровачког 

конзула (Мушовић 1979: 122). Годину оснивања Новог Пазара, сматра Е. Мушовић, треба 

ставити између 1455, када је извршен попис ових крајева, у коме се не помиње Нови Пазар 

и 1461, када се он први пут помиње. Име Јени Базар (Нови Пазар) требало је да означи ново 

насеље, за разлику од оног где је раније постојало, Ески Базара (Стари Пазар), односно 

Трговишта, а данашњег Пазаришта. Постоји више разлога што су Турци основали Нови 

Пазар баш на ушћу Јошанице у Рашку, у средишњем и централном делу Новопазарског 

поља. Ово поље погодније је за живот од скученог и брдима притешњеног Трговишта 

(Старог Пазара). На месту где се сада налази Нови Пазар још раније су се укрштали 

најважнији путеви који су пролазили кроз овај крај, а то је било веома значајно за 
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перспективу града. Близина рудника на Копаонику, Рогозни и особито Глухавици такође је 

утицала на формирање и брз развој Новог Пазара. Уз све то, Нови Пазар је требало да одигра 

вишеструку стратегијску улогу: да послужи као база за даље продоре Турака на север, а 

затим и да, развијајући се у велики и значајан муслимански град, лоциран у срцу некадашње 

српске средњовековне државе, разбије њено језгро и онемогући евентуално васкрсавање те 

државе (Мушовић 1979: 14–15). 

Територија Сјенице налази се у јужном делу Златиборског округа и граничи се са 

шест општина: Нова Варош, Ивањица, Нови Пазар, Тутин, Бијело Поље и Пријепоље. У 

морфолошком погледу сјенички крај део је Старовлашко-рашке висоравни, коју чине 

динарске површи око Вапе и Увца. Сјеница је са севера и североистока окружена планинама 

Јавором (1519) и Голијом (1833), са истока Нинајом (1362), Хомаром (1461) и Сухаром 

(1362), са југа Крушчицом (1535), Хумом (1502), Жилиндаром (1616) и Јарутом (1428) и са 

запада Гиљевом (1617), Јадовником (1733) и Златаром (1652) (Љешевић и др. 2004: 9). У 

турско доба, када је овај крај улазио у састав Босанског пашалука, Сјеница је била добро 

утврђена касаба и значајна караванска станица. Турци су на месту данашњег града подигли 

утврђење које је касније порушено. Кроз Сјеницу је тада пролазио пут који је преко Нове 

Вароши и Прибоја везивао западни део Босанског пашалука са осталим деловима 

Османлијског царства (Љешевић и др. 2004: 9–10). Значај сјеничког краја у прошлости 

мењао се зависно од улоге коју је имао у држави којој је припадао. Средњовековни подаци 

о сјеничком крају непотпуни су и малобројни. Сјеница је старо насеље, које се први пут 

помиње 1253. године као варош на Дубровачком путу, који је преко Сјенице водио ка Расу 

(Љешевић и др. 2004: 10). Сматра се да је назив добила по обиљу траве, сена, која се у 

околини коси и по три пута годишње (Љешевић и др. 2004: 9). Како наводи Е. Мушовић, 

Сјеница, или Сенице, како се у средњем веку писао назив у множини, прво је означавала 

жупу. Термин Сеница једини је присутан у средњовековним повељама, а слово ј је 

највероватније убачено од стране новодосељених црногорских племена и мухаџира. 

Касније, 1912. увођењем нове администрације прихваћен је назив Сјеница (Мушовић 1989: 

17)1. Најстарији документ у коме се помиње Сјеница јесте повеља коју је краљ Урош издао 

Дубровчанима 13. августа 1252. године, где се помиње као место у којем могу стати 

дубровачки трговци. И цар Урош је 1360. године „на Сеницахˮ издао повељу 

1 У говору становника, међутим, како показује наша грађа, и данас превладава облик Сеница. 
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Дубровчанима, којом је укинуо неке царине које су скоро заведене (Мушовић 1989: 14). У 

средњовековној грађи помиње се и неколико насеља са овог подручја. Краљ Милутин је у 

Дугом Пољу, негде након 1282. године, потврдио очеву повељу о трговини и суђењу. Помен 

данашњег села Камешнице налазимо код истог владара. Цар Душан поклонио је Хиландару 

село у близини Сјенице (Рудић 2004: 144).  

Топонимија рашког краја пружа занимљиве податке о прошлости ове, са историјског 

и етнокултуролошког становишта, за расветљавање историје српског народа, његовог 

етничког бића и језика веома значајне територије. Детаљнијим топономастичким 

истраживањима ових простора, међутим, у српској науци није посвећена особита пажња. 

Истраживањем топонимијских слојева у околини пештерског села Суви До са 

лингвистичког аспекта бавио се Миле Недељковић (Недељковић 2006: 99–107), а податке о 

етимологији, било да се темеље на научним или народско-етимолошким објашњењима 

налазимо на више места и у историографским и етнографским радовима. Овде наводимо 

неке од њих, који упућују на, у именовању места очувану, богату историјску прошлост ових 

простора.  

У топониме који упућују на очување трагова старијих народа који су живели на 

простору Тутина, Новог Пазара и Сјенице, аутори у првом реду убрајају назив села 

Ђерекаре на Пештерској висоравни, који упућује на грчко присуство (грч. γερακαριος у 

значењу соколар) (Недељковић 2006: 100). Сматра се да су у Ђерекарима живели одгајивачи 

соколова за властелу. Отуда и предања о овдашњем животу Лазаревих соколара, чак и о 

Бошку Бајовићу, главном дворском соколару (Поповић 2003: 37). На Ђерекаре се надовезују 

топоними са грчким предзнаком: Грчки врх, Калудре (грч. καλογηρος – калуђер), Калипоље, 

као топоним који, према М. Недељковићу, води порекло из грчког, али сведочи и о Келтима, 

јер Калипољ је Гали полис (на грчком: град Келта), како су Грци називали келтска утврђења 

(Недељковић 2006: 103). Бројни су називи који упућују на време Римљана и Грка а 

означавају латинска или грчка гробља: Латинско гробље у Весковићу, Штављу и 

Драгојловићу, те Грчко гробље у Ступу (Недељковић 2006: 102). Своје трагове Власи 

сточари, који су у прошлости насељавали овај терен, оставили су у називима села Урусле, 

Станишор (Лутовац 1977: 160, 168) и Бурдељ (Недељковић 2006: 103) на Пештери, и 

Урсуловац на планини Бјеласници (Лутовац 1978: 206). О овом слоју становништва, који је 

претходио словенизацији, говоре и топоними: Влахиња, Влашки гроб (Недељковић 2006: 
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103). Саш је, према М. Лутовцу, старо насеље настало на крчевини храстове и букове шуме 

где су око рудника живели рудари Саси, малобројни народ племенски разбијен. Након 

њиховог одласка у 13. веку насељу је остало име Сас, касније Саш (цит. према: Поповић 

2003: 37). 

На рани словенски слој упућује топоним Тројан на Пештерском пољу. Лексема је у 

употреби као лично име у словенском фолклору, али има и историјски рефлекс на римског 

цара Трајана (Скок III (poni–Ž) 1988: 307, цит. према: Недељковић 2006: 100). Топоним 

Самоград, присутан на више места, упућује на исту семантику: оштра узвисина окружена 

долинама (Шимуновић 1986: 234, цит. према Недељковић 2006: 100). У старије словенске 

топониме могу се убројати и називи планинских висова: Озрен, Подозрен (од глагола зрети 

(Скок III (poni –Ž) 1988: 661, цит. према: Недељковић 2006: 103)), као називи места са којих 

се пружа прегледан поглед (Недељковић 2006: 101). Лексема гвозд, као стари словенски 

назив за шуму, претежно густу, букову (Скок I (A–Ј) 1981: 643, цит. према: Недељковић 

2006: 103) присутна је у топонимима Гвозд на Пештери и у селу Милошев До, односно 

Равни гвозд, јужно од Гргаја (Недељковић 2006: 101). Топоними Омар, Омарич и Хомар 

изводе се из лексеме хомар, чија је етимологија нејасна, али, како наводи М. Недељковић, 

на широком простору на којем се она јавља, свуда означава ситну гору, шуму, гај опкољен 

ливадама (Недељковић 2006: 101). У основи назива Требинац јесте прасловенски глагол 

требити, у значењу: чистити, издвајати, крчити (Недељковић 2006: 103). Из пастирског 

термина пландовати, са значењем: почивати, у подне одмарати (Скок II (K– poni) 1988:  266, 

цит. према: Недељковић 2006: 104) изведен је топоним Пландиште (Недељковић 2006: 103), 

присутан на многим тачкама територије. Ваганица, на обали Сјеничког језера, 

деминутивног је порекла, од именице ваган, присутне у свим словенским језицима сем 

бугарског, у значењу: посуда, мера за жито (Скок I (A–Ј) 1981:  559, цит. према: Недељковић 

2006: 104). На више места забележен је и микротопоним Молитва, који упућује на време 

словенско-српског паганства: у селима Бачије, Шушуре, Урсуле (Недељковић 2006: 103). 

М. Недељковић у топониме старијег словенског слоја убраја и Градац, не наводећи 

етимологију (Недељковић 2006: 103). Према В. Поповићу, топоним Градац припада војној 

терминологији и значи извесну стратешку тачку или положај, град или утврђење (Поповић 

2003: 38). Е. Мушовић наводи податак да су у месту Градац код Сјенице Немањићи имали 

свој летњиковац (Мушовић 1989: 14). Црквине је, по М. Лутовцу, добило назив према 
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мноштву цркава на релативно малом простору, у чијем су средишту били хан и ковачница 

до новијих дана (Лутовац 1978: 206).  

Словенског су порекла и топоними: Рибариће (према Летопису тамошње школе, 

добило је назив према великој количини рибе у том делу тока Ибра, која је била главна 

храна становништва), Дубово и Добри Дуб (изводе се из лексеме дуб, огромни храст. По 

легенди, око дуба су кружиле виле и чуда за излечење, те се око њих стварало и насеље), 

Долово (мотивисано конфигурацијoм терена), Лескова (име је добила по растињу леске, која 

је те пределе прекривала у време доласка Словена) (Поповић 2003: 37–38). Како наводи В. 

Поповић, Суходол (Суви До) није своје име добио по безводности, како многи мисле. 

Напротив, овде је воде у изобиљу са више извора и мочвара с пролећа и јесени, као и питке 

воде са студенаца из камена. Назив је, највероватније, како каже једна легенда, добило по 

давно изгорелој шуми на овим просторима, након чега је зелена долина претворена у суви 

до, а шира околина у угљенисано суводолско-пештерско-угљанско поље, данас врло богато 

тресетом који се експлоатише последњих пар деценија (Поповић 2003: 37–38). Како наводи 

Е. Мушовић, право име овога села је Суходол, под којим се први пут јавља 1585. године у 

једном турском попису. Чак и данас старији људи из села користе само тај назив, а себе 

називају Суходолцима. Име му потиче од старословенске речи суходол, којом се означавало 

култно место где су приношене жртве боговима и где је обављана молитва. Не знајући за 

то, нова администрација, успостављена тек након 1912, означила је ово место као Суви До, 

без обзира на то што то није до, и што воде има више од било којег другог села на Пештери 

(Мушовић 1986: 203). Почевши од оснивања српске средњовековне државе, данашња 

тутинска територија улазила је у њен састав, и то у њен најужи – рашки крај, који се сматра 

ембрионом српске средњовековне државе. Цркву Измирну, на локалитету Црквине у 

Тутину, према предању, подигла су браћа Драгутин и Милутин Немањићи пошто су се 

измирили на локалитету који се данас зове Госпођинске (господске) ливаде, јер су се ту 

„господа измирилаˮ (Мушовић 1985: 17).  

Бројни су топоними мотивисани делатношћу којом су се бавили локални житељи. 

Познато је да је краљ Милутин у Глухој Васи (Глухавици) имао коло (топионицу) с 

рударима. Радослав, Урош I Немањић и други српски средњовековни владари користили су 

глухавичке метале за израду оружја и посуђа, па вероватно и новца. Да је у средњем веку 

гвоздена руда експлоатсана у Глухавици, говоре и топоними у суседству: Ковачи, 
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Самокова, Руђе, Рудница, Лукаре, Штитаре – села су добила назив према рудама које су 

ту налажене и занатлијама који су их обрађивали (Мушовић 1985: 18). Традицију занатства 

Нови Пазар наследио је још од средњег века, јер је у Рашкој занатство било развијено. 

Успомена на средњовековно занатство очувана је у топонимима у околини: Шавци, Ковачи, 

Ковачево, Лукаре, Штитаре, Златари (Мушовић 1979: 21). 

На период средњовековне и касније српске историје упућују топоними: Ђурђевице и 

Црквиште на Пештери, који чувају историјско сећање на време Деспотовине, а њима се 

прикључује и Јеринин дувар у Попићу (Недељковић 2006: 101). Једна од најжешћих битака 

у Првом српском устанку вођена је на Сувом Долу на Пештери 1809. Одиграла се на брду 

које се данас назива Караџа, а које је названо према Карађорђу, како наводи Е. Мушовић 

(Мушовић 1985: 47–48), а са чиме се слажу и објашњења наших информатора. М. 

Недељковић осим наведеног објашњења, истиче да се етимологија овог топонима изводи из 

турског језика (Недељковић 2006: 101), имајући у виду турцизам којим се означава 

црномањастост (отуда и презиме Караџић), али и лексему караџа (тур. karaca), која је 

турски назив за срну, те би овом топониму одговарали словенски: Срнетица или Срње 

(Недељковић 2006: 101). Будући да је центар Немањине државе био Рас, односно Дежева 

свакако су Немањићи, и властела тог доба, имали своје летњиковце на овој површини где 

се данас налази Сјеница, односно у њеној ближој околини, што потврђују и топоними 

(Царичинац, извор у околини Сјенице; Кнежевац, заселак у Штављу; Царичине, село у 

даљој околини Сјенице и сл.) (Барјактаревић 1966: 11). На аустро-турске ратове и бојеве у 

Првом српском устанку подсећају многи топоними који се зову просто шанац, понегде се 

везујући за поједине војсковође, најчешће Карађорђа, или, као у Урсулама, имају 

једноставан множински облик Шанчеви (нем. Schanze: окоп, ров, шарампов (Скок III (poni 

–Ž) 1988: 381, цит. према: Недељковић 2006: 106)) (Недељковић 2006: 106).

Снажно турско присуство на овим просторима огледа се у свим сегментима народног 

живота, па тако и у топонимији. На време доласка и период боравка Турака упућују бројни 

називи места: Бегов луг (односи се на успостављање турског феудалног система), Араповиће 

(село у чијем је називу одсликана етничка припадност дела учесника поглавито у турској 

војсци). Овој скупини топонима припадају и Бунарић, Дервента (у алтајским језицима 

значи: планински пролаз, кланац, теснац, клисура), Пашина табла, Тепе (тур. tepe, depe у 

значењу брежуљак, врх, теме), Ханови, Чадор, Чардак, Чампари (тур. çalpara, перс. čarpare: 
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ланчић на узди привезан за ђем, који стоји око коњских жваља) (Недељковић 2006: 101, 

105). О преплету српске и турске топонимије сведоче топоними попут Ланиште и 

Ћетеновићи – први садржи прасловенску реч за биљку (лан, у првом облику) која се у 

турском именује лексемом ћетен (тур. keten), садржаној у другом топониму (Недељковић 

2006: 105).  

Миграциона струја из Албаније која је разносила становништво ка овим крајевима 

значајно је изменила етничку структуру становништва. Албански елеменат стога значајно 

се огледа и у топонимији, а на њега упућују називи Кодра пељ и Круја. У преводу са 

албанског први би имао значење Кобиље брдо (алб. kodёr: брдо, брег; pel: кобила), док се 

други изводи из лексеме krua, која на албанском значи вода, извор (Недељковић 2006: 102). 

Шкријеље, као назив за подручје на коме се налази више села, име добија током 18. века, 

када је након српске сеобе овамо насељено арбанашко племе Шкрељи (Поповић 2003: 37). 

I.2. Дијалекатске границе и унутрашња раслојеност тутинско-новопазарско-

сјеничког говора 

Говор Тутина, Новог Пазара и Сјенице и територијално и лингвистички припада 

зетско-сјеничком дијалекту. 

Територија овога дијалекта захвата просторе у Србији и Црној Гори а његово 

земљиште обухвата терен од Јадранског мора на потезу од Пераста до Улциња, потом 

албанском језичком територијом у простору од Улциња до источних обронака Проклетија, 

одатле до студеничког краја границом косовско-ресавског дијалекта, и даље до Пераста 

границом источно-херцеговачког дијалекта. Представника овога дијалекта има и у 

скадарском крају, потом у мањим говорним острвима и на Косову и Метохији, као и другде 

на косовско-ресавској територији. Најзад, у јужној Истри и Пероји код Пуле налазимо групу 

исељеника са овим дијалектом (Ивић 2001: 209).  

Поделу на поддијалекте није тешко утврдити, имајући у виду да су, како наводи П. 

Ивић, изоглосе међусобно независне а прелази често постепени. На основу критеријума 

који уважава замену јата и акцентуацију, аутор издваја три јединице, поређане дуж осовине 
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југозапад-североисток, са међусобним границама које попречно секу земљиште овога 

дијалекта. Тако се издвајају: 

а) југозападни поддијалекат – архаични црногорски говори са више-мање доследном 

ијекавицом и без тонских опозиција: приморје, Стара Црна Гора, појас дуж албанске 

границе од Скадарског језера до јужних обронака Комова; 

б) средишњи поддијалекат, са испрекиданим подручјем – део „брдских говораˮ, 

такође са доследном ијекавицом, али с узлазним акцентима у препоследњем слогу пред 

кратким последњим (већи део Бјелопавлића с југом Пјешиваца, Васојевићи); 

в) североисточни поддијалекат – ијекавско-екавски говори с акцентуацијом као и 

претходни говори (белопољски крај с обе стране Лима и низ Лим до границе Србије и преко 

ње до околине Бродарева, Пештер, сјеничка, новопазарска и тутинска околина, делови 

поречја горњег тока Ибра, слив горњег тока Студенице)  (Ивић 2009: 48–49).  

Говори који су предмет анализе у овом раду припадају североисточном 

поддијалекту, односно новопазарско-сјеничкој зони, како је означава Д. Барјактаревић 

(Барјактаревић 1966). Како је у монографији која садржи језички опис овог дела српске 

етнојезичке територије аутор дефинисао, подручје које захватају новопазарско-сјенички 

говори има природне границе и простире се од планинских венаца: Голије – Јавора – Златара 

и Јадовника до Бихора (скоро) и од Ибра готово до Лима (Барјактаревић 1966: 3). Јужну 

границу ове говорне групе чини линија која спаја ушће реке Видрењака у Ибар, иде на Вучу 

Крушицу, одатле скреће северозападно на Бољаре и излази на Гиљеву, прелази средњи ток 

реке Дубочице и иде на планину Озрен. Са источне стране граниче се ови говори реком 

Ибром (од ушћа Видрењака) до Рибарића, а одатле иде на Вранојке преко Рогозне (источно 

од насеља Рајетића, Бара, Бреберишта) до Језерина, где излази на Ибар, па иде њиме 

низводно до села Никољаче. Северну границу чини линија Никољача – Драганиће – 

Себемиље – Жари – Голија – Јавор – Дивља ријека – Олујача – Кањевско брдо – Бели камен 

– Равна орница – Пећанско брдо – Прцијељ – Тетребиште и скреће на Јадовник.

(Барјактаревић 1966: 5). На овако дефинисаном терену Д. Барјактаревић издваја три зоне: 

а) штавичку, чији је центар Тутин (Барјактаревић 1966: 12); б) новопазарску, која захвата 

простор источно од штавичке и сјеничке, тј. од линије која спаја Милиће, Дугу Пољану, 

Коштанпоље и Рибариће и иде на југ, север и исток све докле се простире ова говорна група 
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као целина, чије је средиште Нови Пазар и в) сјеничку, са центром у Сјеници, која захвата 

простор северно од штавичке пружајући се на исток до развођа између Голије и Јавора 

почевши од Јанкова камена, иде на Букову раван, Дугу Пољану, Жабре, Јаблан и 

Коштанпоље (Барјактаревић 1966: 5–7).  

Специфичност географског положаја говора зетско-сјеничког типа на територији 

Србије, којима припада и говор који ми испитујемо, а која се огледа у граничном, унеколико 

прелазном карактеру њиховом, отежава прецизно дефинисање његових граница. Имајући у 

виду да је овај идиом у северним, северозападним и североисточним деловима у контакту 

са говорима друкчијег дијалекатског типа, укрштање изоглоса, односно појава елемената 

који указују на међујезичку интерференцију са говорима херцеговачко-крајишког, 

косовско-ресавског и осталим говорима зетско-сјеничког типа у неједнакој мери присутна 

је на читавом простору овога ареала.  

Од значаја за наше истраживање и типолошку класификацију испитиване зоне јесте 

полемика која се у вези са североисточним поддијалектом зетско-сјеничког дијалекта 

водила у српској дијалектологији. Поводом ијекавско-екавске области, М. Пешикан је 

истакао став да ову зону немамо право „просто прикључивати сусједним дијалектима, нити 

ијекавским нити екавским, него га морамо идентификовати као посебну јединицуˮ 

(Пешикан 1979: 154, цит. према: Ивић 2009: 50). Иако је мишљења да „просто 

прикључивањеˮ заиста не долази у обзир, П. Ивић сматра да ову територију ипак треба 

придодати одређеном дијалекту, како због свођења инвентара основних јединица на 

разуман број тако и због прегледности класификације и избегавања умножавања 

класификационих критеријума. Говори ове регије јесу специфични, али је ипак оправдано 

прикључити их једном од суседних дијалеката. Тај дијалекат је, сматра П. Ивић, свакако 

зетско-сјенички, имајући у виду да овде изостају многе типично косовско-ресавске 

иновације (инструментал именица прве врсте на -ем: брегем, дететем, акузатив множине 

типа јунаце) (Ивић 2009: 50). За недоумице у вези са класификацијом ових говора у првом 

реду, сматра П. Ивић, заслужне су недоследности у опису природе замене јата и одређивању 

њенога ареала, као и непрецизно утврђивање типа акцентуације заступљеног на овом 

терену, а које су присутне у радовима Д. Барјактаревића (Барјактаревић 1966; Барјактаревић 

1966а), те свакако комплексност саме ситуације која на овим језичким нивоима 

карактерише поменуте говоре (опширније о овом питању в: Ивић 2009: 52–62).  
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Ставове П. Ивића у овом раду у потпуности уважавамо, те говоре који су предмет 

истраживања сматрамо делом зетско-сјеничког дијалекта имајући у виду несумњиве 

подударности са говорима истога дијалекта у Црној Гори. Такве сличности истичемо 

имајући у првом реду на уму детаљно анализиран морфолошки и синтаксички језички ниво 

у оквирима глаголске категорије, који је у центру нашега интересовања. Разлике на овом, 

али и другим плановима језичке структуре свакако постоје, али њихове узроке треба 

тражити како у историјском развитку самих говора (порекло говорника, конфесионална 

припадност) тако и у територијалним факторима (контакти са говорима херцеговачко-

крајишког и косовско-ресавског типа), а оне ће у раду, у анализи глаголског система, бити 

посебно истицане.  

На овом месту, међутим, излажемо неколико запажања насталих на основу 

расположиве грађе, а која су у вези са претходно наведеним полемикама и тичу се 

акцентуације и замене јата, а која могу бити од значаја за сагледавање статуса ових говора. 

Притом, наш циљ није давање коначних закључака о уоченим појавама. Примећене 

карактеристике наводимо само оквирно, као путеве којима би се могла кретати даља 

истраживања овога идиома, односно као језичке чињенице које могу бити од значаја и за 

расветљавање проблема који су основни предмет наше анализе.  

Узимајући у обзир целокупну прикупљену грађу са терена Тутина, Новог Пазара и 

Сјенице, уочено је да један део материјала из сјеничке зоне својим језичким особинама 

указује на појаву микрораслојености унутар говора. Дијалекатска грађа прикупљена у пет 

пунктова у Сјеници: Дружиниће (Дру), Крстац (Крс), Трешњевица (Тре), Увац (Ув) и 

Урсуле (Ур) садржи неке од језичких особина које су диференцијалне у односу на остатак 

територије. Посреди је пре свега тип акцентуације, потом замена гласа јат, и неке особине 

морфолошког система. Прилике у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу указују на 

чињеницу да овај терен не припада у потпуности области са старијом акцентуацијом, те да 

постоји унутрашња раслојеност говора. Наш циљ није да ово питање детаљно расветлимо, 

јер би јасно утврђивање граница захтевало прецизно и свеобухватно истраживање 

наведених језичких нивоа, које се не уклапа у оквире нашега рада. Питање раслојености 

која се уочава на плану акцентуације и замене гласа јат посматрамо само зарад чињенице 

да се овим двема особинама језичке структуре придружују и неке друге, тачније да се 



26 

поларизованост, осим на фонетско-фонолошком, огледа и на морфолошком или 

синтаксичком плану и то у категорији глагола, која је примарни предмет наше анализе. 

Говор наведених пунктова од остатка територије диференцира пре свега 

акцентуација која је скоро у потпуности новоштокавска. Акценти силазне интонације са 

унутрашњих слогова преносе се у метатонијском духу, опозиција по тону између кратких 

акцената јасно је изражена, дужине се добро чувају и бележене су искључиво у 

постакценатској позицији а преношење акцента на проклитику врло често се јавља, што 

није потврђено у материјалу из осталих пунктова (силазни акценти са унутрашњих слогова 

преносе се ретко, увек у метатаксичком духу и само у појединим категоријама а обим 

преношења на проклитику присутан је у малој мери). Наводимо примере који илуструју тип 

акцентуације: 

соба распремљена; ови иду из Ивањице; неће његова жена да прихвата; ја сам ономад ишо 

тек; ту је имало; озидано; све да створиш рукама све што се посије, пооре, тежина, конопља, два 

пута се чупа; ка се покисели, извади се, повади се те осуши па имало трлица мора да отрли ово, па 

кад отрли, мора да огребена да добије повесма и кучине за потку, мота у канчела, да омекша то, 

онда се опере, па се смота, па се навије, уваљује и простире по брдима да би добили кошуљу; ко 

има; с воловима, па рало имало, о дрвета направљено; комунисти; син био осто; штавни опанци; да 

закоље понешто да направи опуту; од конопље само кошуље; по четрес чланова; препородили 

земљу; прслуци; има и сад добије реуму; размножило се; оселило је, појашу коње (Дру); код кога сте 

ноћили?; наступа веза за Сјеницу; како се он оно презиваше; сељак; ја сам се овђе родио; имало вође; 

отишло по послу куд које; старо изумирало; остане насељено густо село; прода некоме; онамо код 

воде оне; другу убила; наговорише је; косио и преломио; дозволио; и чаброве; у Тутин; они побегоше 

и Сјенице; да је добило; не функционише; ту сам ишо; говеда чува; и ако долазе; заборавило се; 

нестало ракије; затворише (Крс); само се помолиш; погледај само; да изагнам; имали смо четири 

вола; ето нацртано, неко нацрто; земља се преврће стожер побијеш до навиљка; док премотају; 

клашће унутра; пренамењена за друге сврхе; четрес прве; избеглице; говеда; покојна; догонили отуд 

и сир; сиромашан; имали смо поточаре воденице, четири поточаре; обрћи се; редовничке воденице; 

код мене долазили; натовариш коња; замисли ти; одобрили; суботом је био пијац; унутра; то се 

заврши; племе давно доселило (Тре); у ову; долазила сам ја кад је Миодраг био у Тутин; код оне 

Миланке; отишла код Миланке; Увац се зове; унучад; да испечем уштипке; факултет; остале гусле; 

овај старији; у ономе мало воде; оћу да оперем; аљине носила; на Илиндан се родила (Ув); да се 

одморимо; да се огребеш; да учини; неће да помогне нико, неће ништа да уради; што долазу; 

долазиле; да и упропастим; да изиђу; кат погледам Тутин; долазе; потопљен у воду; да се уради 
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жичани мос; што су пролазили; говорили; запуцали; кажем директору; седим ја овде; ови туристи 

што долазу; ка се извади, осуши се, имале су трлице; можда си имала; ова два што су била напријет; 

она поломила; пазарска, тутинска и сјеничка општина; отишли доље ови поједини да тражу (Ур);  

хучало је тамо; ми смо и сликавали, сликавали; око шесет година; Јовановићи; кат си морала; 

морала си да жњеш; па цијеле зиме преде те јаде докле опреде; и завладали; завладаше; повијала, 

марама око главе; да би обувала; преградило; прилично; нарочито (Дру); Чедово је наредно тамо; 

нисам разумијево; живели смо и тамо у самштињу; иза џамије; да је причо; по ком би називу; мало 

радила; преовладала; дешавало се; напуштали (Крс) купио сам сено, кад је ступила; па се 

претресало; десет снопа; то би зимило; одма скренула?; причала је; наготови дрва; слатко сам даво 

порез; да жути; преламали то; са вашара (Тре); раскрсница; завршио је; уписо; свиро; Славовоме 

била казала што ће да обуче; оно повезала; помузем краве (Ув); с ових простора; раскрсница; 

кренули; помаљали; имала прилике; све сам џабе причо, и млатио и тупио; изградило се; ови са 

стране; да би нешто оговаро; казала јој мајка; имала прилике; колко вреди (Ур); 

и ја сам је звао Дринка; све са њим сам извуко; има и сад; и са тијем не чујем; мало по мало 

(Дру); горе у брду двије куће зиме ту; за то је и добар; у школу; и даље славе; не чува се; уводио у 

кућу; и сад; не иду; и то је било; не спава се; раде и сад (Крс); за то; врло се пот коње; откуп на 

Баре (Тре);  

Има, међутим и примера који одступају од принципа новоштокавске акцентуације, 

али их је, у поређењу са претходнима, веома мало: вретено, вунене пелене, ислам; познаем ја 

њега (Дру); имали смо; кад је направио; да се покупи (Крс); закачињали волови (Тре).  

Имајући у виду затечено стање у прозодијском систему закључујемо да највећи део 

испитиване зоне има старију акцентуацију, и то тутинска и новопазарска у потпуности, а 

сјеничка већим својим делом. Издвојени пунктови и прилике у њима показују да је у 

неколико тачака на овој територији акцентуација новоштокавска. У питању је зона на међи 

са бијелопољским, нововарошким и пријепољским крајем, што упућује на појаву 

међуутицаја говора у пограничном подручју. Поставља се, међутим, питање да ли овакво 

стање у акценатском систему представља чување старине, односно упућује на припадност 

дела зоне другом дијалекатском типу или је пак посреди нанос из суседних говора. 

Мишљења смо да је вероватнија прва претпоставка, односно да граница између 

херцеговачко-крајишког и зетско-сјеничког дијалекта пролази источним делом сјеничке 

зоне, обухватајући и места која су претходно наведена. Да новоштокавска акцентуација није 

новији нанос из суседних говора говори доследно преношење слазних акцената изван првог 
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слога, а тако и знатна фреквентност примера преношења акцента на проклитику, те 

малобројне потврде непренесених акцената. У прилог томе иду и прилике примећене у 

другој прелазној зони, која се граничи са ивањичком општином, где се такође додирују 

територије говора друкчијег дијалекатског типа. Ту се већ може говорити о присуству 

интерференције јер се у том ареалу (пункт Кладница, на пример, који се граничи са 

ивањичким говором) може уочити нанос из суседних говора (спорадично присуство 

примера са пренесеним акцентом, јекавска замена кратког јата у појединим примерима и 

сл.), али их је лако препознати као елеменат унет са стране, имајући у виду да се стање у 

том прелазном ареалу у основи поклапа са ситуацијом која карактерише остатак територије. 

Са говором у пунктовима које смо претходно издвојили то свакако није случај.  

Познато је да је јекавски изговор у ове крајеве стигао са досељеницима из Црне Горе, 

ношеним миграционом струјом са црногорских брда која је преплавила овај терен 

новопридошлим становништвом. У сусрету старинаца и присељеника настала је и двојна 

замена јата, а унете су и бројне друге језичке црте. На највећем делу територије јекавски 

изговор није у потпуности превладао, те стога и данас имамо специфичну, екавско-јекавску 

замену јата. Област коју ми овде издвајамо, међутим, услед непосредне близине границе, 

примала је нешто више досељеника него удаљенији крајеви, па је и сам утицај адстратног 

слоја уочљивији. Од значаја за расветљавање описане ситуације узећемо у обзир и то да 

Ејуп Мушовић наводи да су досељеници из Црне Горе са собом донели своје обичаје, начин 

живљења, ијекавштину, тип куће, начин одевања и у већој мери су успели да то наметну 

староседеоцима. Досељеници су интензивније концентрисани у југозападном делу оштине, 

почев од Бара, преко Тријебина, закључно са Дугом Пољаном. У селима где су чинили 

већину асимиловали су староседелачко становништво, док су се у селима где су били 

мањина, на пример у пештерским, они утопили (као у Долићу, Углу, Бороштици) и 

прихватили староседелачки начин живота (Мушовић 1989: 20–21), што се и данас у 

потпуности рефлектује у језику. 

Подељеност сјеничке зоне уочио је и Данило Барјактаревић, који наводи да ову 

територију великим делом карактеришу пренесени акценти (Барјактаревић 1966: 7). Увид у 

синхроно стање који омогућава наша грађа не оправдава тврдњу која се односи на то да је 

посреди већи део територије. Реч је, наиме, о релативно уском појасу који обухвата 

неколико пунктова, док се остатак ареала уклапа се у стање које карактерише главнину 
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говора. Тако, на пример, Д. Бајрактаревић зони са пренесеном акцентуацијом прикључује и 

Сјеницу, као градску средину, а границу поставља тако да у област херцеговачко-крајишког 

дијалекта улази и пункт Тријебине (Барјактаревић 1966: 160). Тако оцртану дијалекатску 

карту у сумњу доводи П. Ивић прегледајући грађу изложену у поменутој студији, те увиђа 

да тумачења аутора ипак не одговарају приликама на терену (грађа из Сјенице садржи 

претежно примере са старим акцентима а на карти се налази у ареалу новије акцентуације) 

(Ивић 2009: 62). Пункт Тријебине Д. Барјактаревић такође одређује као област са новијом 

акцентуацијом, док је током истраживања вршеног за потребе Општелингвистичког 

атласа ту затечено старије стање (Ивић и Реметић 1981: 559–565). Наше истраживање 

потврђује прву претпоставку П. Ивића – градска средина (град Сјеница) несумњиво припада 

области зетско-сјеничког дијалекта. Исто можемо тврдити и за говор Тријебина, с тим да је 

стање овде нешто неуједначеније. Овај пункт налази се на самој граници која раздваја део 

територије са старом и онај са новијом акцентуацијом. Грађа добијена у разговору са 

десетак испитаника показује да је код муслиманског становништва старија акцентуација 

присутна у потпуности. У говору хришћана, међутим, примећено је присуство акценатског 

преношења у новоштокавском духу2, али у ограниченом броју примера. Издвојивши их све, 

уочили смо да су посреди примери који илуструју преношење у идентичним условима – 

дуги и кратки акценти преносе се искључиво у ликовима са предакценатском дужином, тако 

да појаве краткоузлазног акцента нема. Као илустрацију наводимо контексте у којима су 

забележени примери са пренесеним акцентом (у окружењу са примерима старије 

акцентуације, које подвлачимо): 

они су се билʼи удружилʼи; владалʼе ралʼе; са стране; то је се радило онда си моро да идеш, 

ималʼе су двије ручице и држиш и идеш за браздом, волови вучу тамо и даље, е ондар помагаш 

онијем ко море да те имало дијете да води пред воловима; а раније то бивало, ако те интересује, 

волови су билʼи; сад најгоре недосташица радне снаге, жене недостају, жена немамо, то смо ти 

начисто сиромаси; оне неће бес кафића, немамо жена. Ја имам нешто жене; и бога ми ко те то пито; 

па и село је почело за време титовине; он је грађанима даво и шаком и капом; док је радила Застава 

додуше, нисмо ималʼи сукоб никат; ово сад није то имало проблʼема, додуше била је војска дошла 

2 Разлике у говору хришћана и муслимана очекиване су имајући у виду да су хришћани подложнији 

утицајима који долазе из говора са херцеговачко-крајишког терена, док муслиманско становништво гравитира 

ка Сјеници, као градској средини у којој је исламска традиција доминантнија, те се то огледа и у самом говору. 
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па нисмо смелʼи; бога ми су радилʼи, чудо су радилʼи ови поједини, нису сви; одговаро двадес година 

послʼе га осудише; родио му се, да видиш син, унакажен. Да се згрозиш кад га видиш. Отишло на 

дијете грдно. То не ваља. Неки Мурат Џигал је причо о томе, послʼе био и у партизане Титове, каже 

е сине, ја био млађи, који побеже од закона и који имаде паре; нисте сметалʼи ништа мене (Тр).  

Припадност говорима херцеговачко-крајишког типа у напред дефинисаној зони 

осим на плану прозидије огледа се и у замени гласа јат. На највећем делу испитиваног 

ареала замена јата је ијекавско-екавска, са спорадично присутним и на различитим тачкама 

неједнако заступљеним лексикализованим јекавским формама типа: ђеца, ђевојка, ђевер, 

ћерат, поћерат и сл. У зони са новијом акцентуацијом знатно је више примера са заменом 

кратког јата која одговара суседним јекавским говорима, па је бележено: 

по сву ној ћерам от куће; немо то да ћераш; поћерај од Крагујевца (Ур); она га зором оћерала 

(Ув); оћерали и стоку, стоку ћерали; оћера изутра; па се после ћерало (Тре); ишћерали; ћера у мочила 

(Дру); би ћерали крмад; он оћера говеда; то је све опушћело (Крс); имало је случајева па момка 

ђевојка није ни виђела ни момак ђевојку па би се узели, добра ђевојка, и сад питају прво ђевојку; мој 

ђед и моја мајка; мука ли се виђела (Тре); ко је газдарица вође; ђеце; вође (Дру); кат су ми дошла 

дјеца, школа ђетету моја дјеца сва (Ур); па ћемо те вође обући; троје ђеце оставио; ја реко виђећу, 

оћу; ада виђећу; ђевер био са нама, код једнога ђевера (Ув); ође дођем љети; тамо су ми ђеца а ође 

сам се родио; вође да видиш; види шта је нонђе; вође раоник (Тре); вође је био; ми се јесмо виђели; 

код њиг је и вође то; вође има и да се трапе; ми смо се виђели једном; нође море кокошка да снесе; 

неђе иза аутобуске смо сеђели; вође дошло, нема ђеце; знам ђеца; мало ђеце више (Крс); ка се љетина 

ради; цијело љето; ноге од кољена, доље (Дру); од љепоте да гледаш (Тре); сад не би вољео (Ур); 

од љепоте; никад ишо љекару није; ајде љекару; но, шта ћу љекару; била прољетос мало; оно било 

обољело; вољела је да има лијепу стоку (Ув); могло да заврши доље, он неком казном оћеран доље; 

био ми се у љето утопио брат; прољетос; љетос; љети неко дође; цело љето мијеси љеб (Крс); да 

посјечем; посјеко си лањске године млого, ове године не мош; да осјечем ову смрчу; он само каже 

коју ће букву, ја сјечи; да пане сјеме смрчево; треба сјутра друго да се насађује; па сʼутра насади 

друго (Тре); Сјеница добила име по сјенокосу; сједи оде; преко шуме сјекли; сјеме; он је сједео 

позади; сједнемо и причамо (Ур); изиђи те сједни; она сједи (Ув); да пробам сјутра (Дру); стани оде 

неђе у засјенак (Ур); ипак како се на мјеста дешава; имало је људи који су бјежали, бјежали су и 

муслимани; имало је да су људи напуштали, бјежали; у Београду живљело; ту сам ја и мој отац 

живљели (Крс).  
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Јекавски рефлекс не јавља се доследно па су бележени и ликови: 

кад оно побегне сама; имамо велику детелину; оћеш гледат децу (Ув); па ћемо видет; битно 

је да је чоек (Ур); долазе само лети; на пример; недеља, понедељак; цијело пролеће (Тре); овде је ја 

верујем; на пример; ал се лепше живело; наместила се буна; није побего; није се бежало за Чачак; 

једно време наиђе нека сила; ја верујем (Крс); где оно уцветало; јесте виделе; ми смо деци доле 

оставили; у пролеће; цијело пролеће; не би бежо; ради човек; поручи лекарка; друкчији је оде народ 

(Дру). 

Оваквих облика ипак је знатно мање, а њихову појаву тумачимо или утицајем говора 

зетско-сјеничког типа или као нанос из стандардног језика (путем школе или средстава 

јавног информисања). Појава примерима са е уместо јата није необична, имајући у виду да 

су екавски рефлекси бележени и у ликовима са дугим јатом и то на читавој територији 

испитиваног говора. Јекавска замена кратког јата у овом делу говора сложена је, о чему 

говори напоредно присуство како екавских тако и јекавских ликова, а поред тога у овим 

другим, како изложени примери показују, неретко се јављају паралелне форме типа: кат су 

ми дошла дјеца, моја дјеца сва (Ур) : школа ђетету (Ур); ђеце (Тре); да пане сјеме смрчево (Тре) : 

да пробам то сʼјеме (Дру); имало је да су људи напуштали, бјежали (Крс): у Београду живљело (Крс) 

и сл., чију је фреквентност, те ареалну распоређеност могуће утврдити једино пажљивим 

прегледањем комплетне грађе, што ће бити предмет тек наших будућих истраживања овога 

говора.  

Уз замену јата и акцентуацију овај ареал поседује још неке диференцијалне црте 

непознате остатку говора:  

а) присуство гласа г на месту х: врате иг; ја мишљаг (Дру); код њиг је; ја сам близу тамо 

њиг; код њиг вође има (Крс); ја одок; испричак; бијаку (Ув);  

а) у заменичко-придевској промени бележен је наставак -ијех, поред ређе присутног 

-ија, који функционише у другом делу говора, те наставак -их: од овијех комшија; овијех 

Срба (Дру); ако зна неког од овијех старијех што су се утопили; код овијех старих; није 

шесетијех година (Крс); од мене и са мојијех леђа (Ур); од онија људи (Дру).  

б) у говору ове зоне углавном добро функционише разлика између падежа места и 

падежа правца: у ливадама косе; све пише у тој књизи; после био у Скопљу; ради човек у руднику 

у Горњем Милановцу; у његовој је вери; имам двије рођаке у Чачку, на Љубићу; у Лопижама (Дру); 
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како је било на ваширу; у којој се средини (Крс); он је на факултету у Београду, још у Тутину (Ув); 

прије десет петнаес година био у Тутину, једанаес километара у једном правцу школа ђетету; ова ми 

мала на факултету, гледала си на телевизији; да се гушим у недаћи; ако си чула за онај стационар 

на Златару; погинуо један момак у саобраћајној несрећи (Ур); с тим да се понекад јаве и примери 

типа: оженио се па после био у Приштињу; кад је био у Приштињу (Дру); докле је завршио у 

Сјеницу (Ув);  

 в) облици заменица вође, нође, нонђе, вуда, нуда, вамо и сл. бележени су само у овом 

делу: ко је газдарица вође; вође сви се оселили. (Дру); код њиг вође има и да се трапе; код њиг је и 

вође то; нође море кокошка да снесе (Крс); највећа је надморска висина нође, било и вуда; вође 

раоник; вође да видиш; види шта је нонђе (Тре); долазу ми вуда ови ђевери; па ћемо те вође обући; 

ми отишли вамо; иде нудије (Ув);  

 г) присуство партикуле -ј у примерима: било тадај; сагорело тадај (Дру); ондај се 

плаћало; тадај кад смо ми дошли (Крс); није имало тадај (Тре); 

 г) линеаризација енклитика типа: кад је се црква градила; сад је се Кладница раселила; то 

је се тако живело (Дру); кад је се Видрењак оно коритио; да је се поплочаво оно (Ур), непозната је 

остатку говора. 

 Од особина које карактеришу систем глагола издвајамо оне које су од значаја за наше 

истраживање: 

 а) у овом делу говора доминирају дуже форме инфинитива:  

немо се враћати назат на сухо; можда ћеш моћи (Ур); оћеш баба доћи? доћи ћеш ти жива па 

ћемо те вође обући; знаш да му се не мош од љепоте нагледати (Ув); само ћу ти казати ја; еј то је 

било дивота орати; буковину треба уништити (Тре); чекају оћу ја побећи (Крс); ја вам могу 

испричати те муке; немој ићи за Србију; почне палити; он ће морати за њима да иде; Немци почну 

оступати; је л истина да ћете Драгутина Аписа стрељати? ја те молим немоте га убити; за тридес 

година такво оружје не може ни једна држава створити (Дру); 

функционише, међутим, и инфинитив без финалоног -и:  

па ћемо видет, неко ће ми из ината урадит; не могу описат; не би мого продат (Ур); немо 

ти случајно што неј отић; треба право рећ; мораћу набрат; ајде улази па ћемо причат; немо ме 

дират; све ћу ти причат; оћеш гледат децу; да ти је знат (Ув); слуша шта ћу ти рећ; нисам ни ја 

мислио да ће ми синови отис некуд; то је морала цицвара бит (Тре); Ејуп је имао причат (Крс). 
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 На остатку територије присуство дужих облика сасвим је спорадично – свега 

неколико забележених примера и то само у сјеничкој зони. У Тутину и Новом Пазару 

познати су само краћи ликови.  

 б) облици радног глаголског придева типа: млого сам муке видио (Тре); није хтио отићи; 

ако није излапио (Крс); јада видио; разболио се (Дру); знатно чешће јављају се овде у односу на 

остатак сјеничке зоне. У Тутину и Новом Пазару ових облика нема, увек је: видео, хтео...  

 в) наставак аориста и имперфекта типа (х > г): ја мишљаг било тадај (Дру); оне руке 

бијаку; ја одок и испричак (Ув); бележен је само овде.  

 г) у овом делу говора глагол заспати има ликове: заспим, заспиш: нису дали да се 

заспи на Ђурђевдан (Крс); не може да заспи (Ув); (остатак територије има само: заспем, 

заспеш...); а глагол старити форме: старим, стариш: бога ми је остарио (Крс). ја сам 

остарио, огарибио (Тре) (у осталом делу: остарам, остараш...). 

 Микродиференцијација унутар испитиване зоне јавља се и на другим тачкама 

територије и може бити узрокована и факторима нелингвистичке природе. Тако на пример 

говор припадника двеју конфесија диференцира се по томе што је појава неразликовања 

парова африката својствена само говорницима муслиманске вероисповести, док код 

хришћана опозиција ч, ћ : џ, ђ у потпуности функционише. Поменуто својство, даље, није 

одлика муслиманског живља у целини, већ само дела становништва на пештерској 

висоравни, те је, стога, тумачимо спољашњим утицајима (арбанашко порекло, снажнији 

утицај несловенских језика и сл.) (о томе више у: Вељовић 2012). Уколико се присуство 

раслојености овога типа уочи и у глаголском систему, у анализи ће се то посебно нагласити. 

Рубни положај и контакти са другим дијалектима могу утицати на то да се у овом говору 

уоче црте које нису наслеђене већ настају у резултату интердијалекатских интерференција. 

Притом, мислимо на утицај говора херцеговачко-крајишког типа на говор сјеничке зоне и 

косовско-ресавских говора у зони Новог Пазара, о чему ће у раду бити помена.  

 Прва дијалекатска студија са резултатима обимнијег дијалекатског истраживања 

говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице, Новопазарско-сјенички говори Данила 

Барјактаревића (Барјактаревић 1966), даје опис који обухвата прозодијски, гласовни, 

морфолошки и синтаксички језички ниво. У Уводу студије аутор напомиње да овај простор 

до тада није истраживан. У светлу расправа М. Решетара, Г. Ружичића, Д. Вушовића, М. 
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Стевановића, Ј. Вуковића и Б. Милетића у науци су саопштени значајни подаци о јекавским 

говорима новоштокавског типа, док прелазни тип између јекавских и екавских говора није 

обрађен. Код њега су узете само основне црте према којима се сврстао у групу јекавских 

говора (Барјактаревић 1966: 3). Д. Барјактаревић је, међутим, показао да је посреди идиом 

који се не може у потпуности уврстити у претходни тип, и то због специфичности које се 

јављају на нивоу два, системски посматрано, значајна језичка нивоа. Проучавајући акценат 

и замену гласа јат у овим говорима, аутор је утврдио да они показују особеност како у 

погледу односа према суседним јекавским тако и према говорима екавског типа. Све касније 

класификације које су се тицале дефинисања граница међу дијалектима и поддијалектима 

у обзир су узимале ову значајну чињеницу и говоре тутинско-новопазарско-сјеничке зоне 

сврставали у посебну групу говора. Ипак, неслагања у науци јављају се у вези са тиме којем 

дијалекту прикључити говоре који се према замени јата могу сматрати како делом зетско-

сјеничког тако и косовско-ресавског дијалекта, а било је и предлога да се посматрају као 

засебан дијалекат. Сматрајући да умножавање класификационих критеријума иде на штету 

научном методу, П. Ивић одбацује предлог М. Пешикана да се овом делу територије додели 

статус равноправан са јединицама вишега ранга (Пешикан 1979: 154; Ивић 2009: 50). Иако 

је на основу сопствених истраживања Д. Барјактаревић сматрао да ови говори несумњиво 

припадају косовско-ресавском типу (Барјактаревић 1966: 16–27), већи број научника није 

се сложио са тим ставом. Михаило Стевановић, Јован Вуковић и Павле Ивић били су 

мишљења да ова зона несумњиво показује знатну сличност са осталим зетско-сјеничким 

говорима, и уједно значајне структуралне разлике према косовско-ресавском дијалеку 

(чување послеакценатских дужина, појава краткоузлазног акцента у одређеним 

положајима, изостанак неких типичних косовско-ресавских особина) (Ивић 2009: 70–71). 

Стога Павле Ивић новопазарско-сјеничку зону сврстава у зетско-сјенички дијалекат, 

додељујући јој ранг посебног поддијалекта – североисточног (Ивић 2009: 49). Овај принцип 

поделе задржан је и касније, те тако и М. Окука у књизи Српски дијалекти ове говоре 

сврстава у сјеничко-новопазарски поддијалекат (Окука 2008: 183).  

 Иако српска наука располаже бројним радовима који описују говоре зетско-

сјеничког дијалекта, простор Тутина, Новог Пазара и Сјенице остаје релативно неистражен 

терен. Осим студије Д. Барјактаревића и поменуте расправе у вези са акцентуацијом и 

заменом јата на овом терену, у коју су се укључила водећа имена тадашње српске 
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дијалектологије, новопазарско-сјеничка зона није била предмет значајнијег интересовања 

лингвиста. Питање акцента и гласа јат, око кога су се научници спорили, разрешено је 

закључцима П. Ивића, спроведеним на материјалу који је прикупио Д. Барјактаревић, али 

уз напомену да ово питање захтева додатна, минуциозна теренска истраживања (Ивић 2009: 

62). Таквих истраживања касније није било, тако да данас располажемо са свега неколико 

радова насталих на материјалу прикупљеном углавном у појединачним тачкама на овом 

терену. Пункт Тријебине код Сјенице описан је у Фонолошким описима 

српскохрватских/хрватскосрпских, словеначких и македонских говора обухваћених 

Општесловенским лингвистичким атласом (Ивић и Реметић 1981: 559–565), а закључци 

углавном одговарају стању затеченом током нашег истраживања. Говор месне заједнице 

Карајукића Бунари у Сјеници (која обухвата села Тузиње, Биоц, Буђево, Долиће, Бољаре, 

Угао и Бороштицу) са фонетско-фонолошког, морфолошког и синтаксичког становишта у 

двама радовима описао је Велибор Величковић (Величковић 1990: 157–167; Величковић 

1999: 155–165). У раду о морфолошким и синтаксичким особинама издвајају се неколики 

моменти који су од значаја и за наше истраживање: присуство краћег инфинитива уз ретке 

примере са завршецима -ти и -ћи; аналошко уједначавање наставака у 3. л. мн. презента; 

стабилност инфинитивне допуне у облицима футура; грађење аориста од глагола оба вида; 

те широка употреба транспонованих облика у наративној служби (Величковић 1999: 155–

165). У раду Неке карактеристике санџачких говора у окружењу, са посебним освртом на 

мини-регију Баре (Дердемез 2009: 201–207) Х. Дердемез такође указује на присуство 

разлика у погледу типа акцентуације на овом делу сјеничке територије издвојивши две зоне 

– Црвско (са старијом акцентуацијом) и Гошево (новија). Посреди су два суседна села, али

по свој прилици раздвојена дијалекатском границом о којој је у нашем претходном 

излагању било речи. Прилике затечене на терену одговарају нашим истраживањима у 

пунктовима Трешњевица и Вишњева, који су у близини територије описане у овом раду. 

Најзад, од значаја за наше истраживање јесте и студија М. Божовића Говор Ибарског 

Колашина (Божовић 2002), која садржи и грађу из неколико пунктова који се граниче или 

пак припадају тутинској територији, а који су обухваћени и нашим испитивањима 

(пунктови у Рибарићу, на Мокрој гори и Рогозни). Зона истраживања припада истом 

поддијалекту као и говор који ми испитујемо, те ће током анализе на више места бити 

извршено поређење прилика у двама суседним идиомима.  
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Најзад, на терену сјеничке зоне вршена су и топономастичка истраживања, али опет 

у невеликом обиму, те упућујемо на радове: Неколики митолошки реликти у топонимији у 

околини Сјенице Велимира Михајловића (Михајловић 1986: 71–73) и Топонимијски слојеви 

у околини Сјенице М. Недељковића (Недељковић 2006: 99–107).  

I.3. Историјска прошлост: друштвено-политичке прилике, етнички процеси и 

формирање етничке структуре становништва 

За разлику од ситуације у лингвистичкој науци, где располажемо малим бројем 

научних истраживања вршених на, иначе за проучавање веома занимљивом, терену Тутина, 

Новог Пазара и Сјенице, историографски, географски, археолошки радови релативно су 

бројни3. То и не чуди јер је посреди простор бременит историјом и традицијом, терен на 

коме су се вековима укрштали различити народи и различите (често и сукобљене) културе, 

те опстајале у виду слојева који данас сведоче о бурној прошлости. Територија чији говор 

испитујемо позната је као колевка српске духовности и културе. Једним делом брдовитско-

планински, пашњачки и шумовити, а другим плодан и за земљорадњу погодан терен одувек 

је био привлачан за становништво које је долазило са различитих крајева. Ако се томе дода 

и чињеница да се овај крај од самих почетака налазио на раскрсници путева како трговачких 

тако и војно-стратешких, јасно је да је етничка структура која указује на изразиту 

хетерогеност природна последица сусрета географских, историјских и друштвених процеса 

који су се одигравали током цивилизацијског развоја. Уколико претпоставимо да се 

сведочанства о прошлости народа најбоље ишчитавају из језика, односно да историјска 

збивања утичу и на формирање и преобликовање идиома чији су носиоци њихови актери, 

на бројна питања која су лингвистичке природе можемо одговорити тек уколико 

консултујемо историографску или етнографску литературу. Имајући у виду да је то случај 

и са нашим истраживањем, у овом поглављу, нешто опширније, наводимо податке о 

пореклу, миграцијама, друштвено-политичким и етничким процесима који су се одвијали 

3 За потребе нашег рада у највећој мери консултовали смо радове Ејупа Мушовића и Милисава 

Лутовца.  



37 

на простору Тутина, Новог Пазара и Сјенице, почевши од првих сазнања до савременог 

доба.  

Рашки предели у предсловенско доба били су доста густо насељени Дарданцима и 

Аутаријатима и то, на шта указују новија археолошка истраживања, доста гушће него што 

се мислило. У доба римске експанзије Балкана покорени су и ови крајеви па је аутохтоно 

становништво било у знатном броју романизовано. Судбина староседелаца у време доласка 

Словена није позната, али је сасвим извесно да је део те популације био асимилован а део 

потиснут (Мушовић 1979: 120). Посебно повољне услове за развој људског живота пружала 

је Пештерска висораван, пространа површ богата травом и повољна за сточарство и 

планинско-брдску земљорадњу. Стога се у овом пределу, како наводи Милисав Лутовац, у 

веома повољним условима могао развијати људски живот. Није онда необично што се овде 

наилази на трагове још из доба неолита, па и раније. Свако становништво које се смењивало 

у току историјских периода оставило је својих трагова: гробља, култна места и топониме. 

Честа су налазишта могила илирског порекла и римска гробишта и надгробни споменици. 

Има и топонима из доба Илира, Римљана и Влаха, романизованих староседелаца, али су они 

доста ретки у односу на број словенских назива. Назив села Урсуле на Пештерско-сјеничкој 

висоравни и места Урсуловац на планини Бјеласици свакако подсећају на Влахе сточаре 

(Лутовац 1978: 206). Да је простор на коме се данас налазе Тутин, Нови Пазар и Сјеница 

доста рано био густо насељен показују и друга налазишта, попут оног у Смолућној пећини 

(село Смолућа код Црквина), где су откривени трагови палеолитског човека, што Тутин 

сврстава међу једно од ређих палеолитских насеља у нашој земљи, у коме је живео 

палеолитски човек од кога нас одваја око 50 000 година (Мушовић 1989: 45). О римско-

византијској популацији, односно Дарданцима, а потом и Аутаријатима, који су на овом 

простору живели су пре 3000 година сведоче материјални споменици, римске стеле нађене 

на више места (Бороштица, Радоховци), као и остаци утврђења – градова: Ђурђевица у 

Ђерекарима, Хум, Рамошево, Тројан, Добриња, а очувани су и бројни топоними који 

упућују на то далеко време (Мушовић 1989: 46). Североисточно од Тутина на локалитету 

Градац – заравњени плато брда који доминира над целом тутинском котлином – пронађени 

су остаци праисторијског утврђења с краја V и почетка VI века (Премовић Алексић 2000: 

21–22). На налазиштима: Црквине, Тројан (локалитет Јеринин град), Островица (локалитет 

Злоступ) откривена су утврђења из V века (Премовић Алексић 21–36).  
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Словенска експанзија на Блакану завршена је почетком VII века, и сматра се да је 

тада Словенима насељена Рашка област (Мушовић 1989: 46). Ту је формиран један од првих 

српских племенских савеза, из кога је у XII веку констуисана средњовековна српска 

немањићка држава Рашка (Мушовић 1989: 8). Насељавајући балканске просторе, Словени 

су дошли као многобошци, па су овде христијанизовани. Има се утисак да су међу првима 

који су прихватили хришћанство били управо становници рашких регија, јер византијски 

писци помињу доста рано тзв. крштену Србију. Свакако да је Петрова црква у Новом 

Пазару, једна од најзначајнијих хришћанских институција на Балкану, одиграла у томе 

значајну улогу (Мушовић 1989: 47–48). Рашки крај је у преднемањићко доба и у првим 

вековима Немањића био најгушће насељен Србима. Разлог за то треба тражити у 

специфичној конфигурацији тла, која им је, у условима борбе за опстанак и слободу, 

највише одговарала. Историјски подаци говоре да су ови брдовити, шумом прекривени и 

неприступачни крајеви били врло погодни за живот у условима несигурности, ратних 

недаћа и борби за независност, нудећи безбеднији и мирнији живот од оног у равничарским 

и приступачним крајевима. Због тога, за све време док је српска држава била скромних 

економских могућности и војничког потенцијала, њено седиште је било у рашким 

пределима, и из тог периода се помињу: Дуга Пољана, Врсенице, Сјеница, Царичина, као 

места где су повремено боравили немањићки владари и ту потписивали уговоре са 

Дубровчанима (Мушовић 1989: 8). Дежевским сабором 1282. ситуација се битно мења. 

Економски оснажена, српска властела извлачи се из ових брдских предела у јужне и 

плодније крајеве, и престонице од тада више нису у Расу, Јелечу и Дежеви већ у Паунима 

код Приштине, па затим у Скопљу. За владаром и властелом повукло се тада у великом 

броју становништво према југу јер су тамо услови за живот били много повољнији, чему су 

допринеле ондашње политичке прилике (Мушовић 1979: 121). Тако је Јован Цвијић 

забележио да Рашана има у немалом броју у Македонији и Албанији, као и да су тамо 

досељени у XIV веку, дакле након Дежевског сабора (Цвијић 1987: 106).  

Нови Пазар је подигнут на средишњем току Рашке, недалеко од Раса, српске 

средњовековне престонице. Град је био првобитно замишљен као база за даља турска 

продирања према северу и западу, али је ту улогу убрзо изгубио и прерастао у значајан 

трговачко-економски центар. До њега су долазили најзначајнији средњобалкански путеви: 

Дубровачки, Босански и Зетски, а одатле су се рачвали у неколико праваца: према Солуну, 



39 

Цариграду и Београду. Како се на тим путним правцима одвијала врло обимна и значајна 

трговина, то се Нови Пазар, који је био у жижи те трговине, развијао у економском погледу 

великом брзином, особито у 16. и 17. веку и тако прерастао у један од највећих градова на 

средњем Балкану. Поред трговине, на његов развој утицала је близина рудника: Глухавица, 

Рогозна, Копаоник, и у вези са тим врло развијено занатство, пре свега металне струке 

(Мушовић 1979: 122). Сјеница се као насеље доста рано помиње, први писани помен потиче 

из 1253. године, када је означена као насеље на врло значајном средњовековнм путу, као 

једно од најважнијих тржишта за стоку и сточне производе. Цар Душан је нека села и 

засеоке код Сјенице даривао манастиру Хиландару (С. Станојевић 1929: 115, цит. према: 

Мушовић 1989: 14). Урош Немањић је 1360. године „на Сеницахˮ подарио Дубровчанима 

повељу о трговини (Костић 1922: 64, цит. према: Мушовић 1989: 14). Немањићи су у 

сјеничком крају имали своје летњиковце: Сјеница, Врх Сјенице, Дуга Пољана, Градац, 

Царичина. У годинама када су ударани темељи Новом Пазару, око 1463, у Сјеници је неко 

време боравио султан Мехмед Фатих. Од XVII века Сјеница добија стратегијски значај, 

постаје утврђена паланка и у њој се подиже четвороугаона тврђава (Мушовић 1989: 15). 

Почевши од оснивања српске средњовековне државе, данашња тутинска територија улазила 

је у њен састав, и то у најужи – рашки крај, који се сматра ембрионом српске средњовековне 

државе. Цркву Измирну у Црквинама у Тутину, према предању, подигла су браћа Драгутин 

и Милутин Немањићи пошто су склопили мир на локалитету који се данас зове Госпођинске 

(господске) ливаде, јер су се ту „господа измирилаˮ (Мушовић 1985: 17). На тутинској 

територији има много остатака православних црквишта из средњег века. Сигурно је да је 

овај простор био тада доста густо насељена Србима, што показују многа црквишта, али и 

турски пописи из XV и XVI века (Мушовић 1985: 17). Краљ Милутин је у Глухој Васи 

(Глухавици) имао коло (топионицу) с рударима. Поуздано се зна да су Радослав, Урош I 

Немањић и други српски средњовековни владари користили глухавичке метале за израду 

оружја и посуђа, па вероватно и новца. Да је у средњем веку гвоздена руда експлоатсана у 

Глухавици говоре и топоними у суседству: Ковачи, Самокова, Руђе, Рудница, Лукаре, 

Штитаре – села су добила назив према рудама које су ту налажене и занатлијама који су их 

обрађивали. У Глухавици, као значајном рударском центру, своје колоније имали су и 

Дубровчани, који су се бавили транзитном трговином (Мушовић 1985: 18). Веома значајно 

место заузимао је и манастир Црна река, који се налази у Црноречком кањону, 3 километра 
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југозападно од Рибарића. Ту је од давнина радила школа, првобитно манастирска, духовна 

(у Даниловом зборнику помиње се црноречка школа на десној обали Ибра). Традицију 

школе манастир је очувао и касније, а то значи и у време турске владавине. Вероватно је 

била у тесној вези са школом у оближњим Брњацима коју је у XIII веку основала Јелена 

Анжујска, чиме почиње световно школство код Срба (Мушовић 1985: 20). 

Многобројни најстарији и за српску културу и духовност најзначајнији споменици 

из периода од IX до XV века подигнути су управо на територији Старе Рашке. Узето 

уопште, ова је област не само једна од првих политичких центара српског народа већ и 

његово културно средиште, где се још у почетку развила ренесансна уметност, што се 

особито види на фрескосликарству манастира Сопоћана (Лутовац 1978: 207). У рашком 

крају рођени су, расли и радили први српски државници, политичари и дипломате. Овде су 

никле српска писменост и писана књижевност: 1202. године писано је и илуминирано 

Вуканово јеванђеље у Пећини у Расу, један од најстаријих докумената српске писмености; 

овде су рођени први српски књижевници: Растко Немањић Сава, Стефан Првовенчани и 

нешто касније Константин Михаиловић из Островице, аутор Јаничаревих успомена. Долина 

Рашке је колевка Рашке школе у уметности, највише аутохтоне уметничке школе код Срба. 

У њеном стилу подигнути су бројни споменици сакралне архитектуре у рашко-ибарском 

региону, који по свом сјају, величини, архитектонским решењима и декорацији превазилазе 

националне границе. Због тога је долина Рашке, иако просторно мала, и данас јединствено 

подручје у земљи, могуће и шире, по броју очуваних културно-историјских споменика. Сви 

они сами по себи јесу сведочанства о једној бурној, историјом и културом богатој 

прошлости коју је имао овај крај. Црква светог Петра и Павла или Петрова црква (сада у 

Новом Пазару)4, једна је од најстаријих сакралних споменика код Срба и жижа око које се 

зачео живот средњовековне државе Рашке и Немањића. Та архаична и архитектонски 

атрактивна целина визуелно говори о вековима које је уткала у своје темеље. Ђурђеви 

ступови, задужбина Стевана Немање из 1171. године, тријумфални је споменик Немањиној 

победи над византијском војском код Пантине. Манастир је познат и по томе што чува 

најстарије испитани српски живопис. Сопоћани су задужбина и породични маузолеј краља 

                                                 
 4 Петрова црква код Новог Пазара је једини очувани црквени споменик из преднемањићког времена 

у Србији (Андрејић 2001: 5).  
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Уроша I, јединствена ризница средњовековног сликарства. Ту су и остаци недавно 

откривених средњовековних утврђења-градова и немањићких престоница: Раса, Јелеча и 

Дежеве (Мушовић 1979: 120–121).  

Са продором Турака мењао се и геополитички положај Старе Рашке. До тада доста 

спутна, у засенку великих и плодних долина, одједном је постала ходник којим су се 

кретали Турци према Босни и даље на Запад (Лутовац 1978: 206). Само неколико година 

након Косовске битке 1389. Османлије су загазиле на рашко тло. Њихов кадија је већ 1396. 

заузео Глухавицу, значајно рударско место, и о томе обавестио Дубровчане, тражећи таксе 

за пролаз њихових каравана преко те територије (Мушовић 1989: 49). У периоду продора 

Турака долина Рашке била је у саставу Области Бранковића, а сматра се да је дефинитивно 

признала турску власт 1455. године, када се помиње као део крајишта Иса-бега Исхаковића 

(Мушовић 1979: 120). Долазак Турака битно је утицао на целокупан историјски развој, 

према томе и на нове етничке процесе. Први турски пописи показују да је у крају који је 

предмет наше пажње, затечено доста бројно српско становништво, које се бавило 

сточарством. Сигурно је да се део тог становништва повлачио на север и запад у периоду 

турске експанзије и касније (Мушовић 1979: 120). Из подробних турских пописа, „дефтераˮ, 

види се како је тада овде било компактно српско православно становништво. Пописан је 

сваки домаћин по имену, а понегде и стока једног домаћинства. Готово сва села очувала су 

и своје негдашње називе из XVI века. Тада је само у тврђавама и поред путева у правцу 

Босне било овде-онде и муслиманских насеља. Тек после већих побуна, устанака и турских 

одмазди у периоду од XVII до XX века, овде се становништво брже и чешће смењивало и 

постајало етнички све хетерогеније (Лутовац 1978: 206). Према Старој Рашкој спуштало се 

становништво из брдско-планинских крајева, најпре Клименте и Кучи, а затим и други 

српски Брђани и Малисори низ долине Лима и Ибра и даље. У почетку су то биле углавном 

пљачкашке чете против преосталог становништва, а затим је уследило стално насељавање. 

Али, тек после великих покрета за ослобођење 1689. године и исељавања већег дела 

становништва из ове области, настају масовна досељавања из Црногорских брда, 

Херцеговине и Малисије. Долазећи поглавито из крајева племенског живота у област где се 

знало само за један национални назив – Срби, новодосељеници су дуго по доласку 

претпостављали племенско име општем српском (Васојевићи, Кучи, Пипери, Дробњаци, 

Клименте, Хоти и др.) (Лутовац 1978: 208). Врло компактно српско становништво је, као 
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већина, асимиловало остатке старијег становништва, поглавито Влаха сточара, који се 

помињу под именом „Власи Никшићиˮ. Очувани су и топоними који подсећају на њих, као 

Урсуле код Сјенице, Урсуловац на планини Бјеласици, Стари Влах итд. Разуме се, међу 

овим Власима, чија су имена често српска, било је и српских сточара, названих Власима по 

занимању5. Али, у основи је преовлађивала српска етничка маса, што се види не само из 

историјских споменика и других података већ и из топономастике (Лутовац 1978: 223). 

Муслиманско становништво било је у овом периоду сасвим ретко, сконцентрисано у 

градским насељима, сведено практично на представнике турске власти (Лутовац 1978: 8). 

У ово време сјенички крај био је знатно мање насељен од новопазарског и тутинског 

(Лутовац 1978: 8). Да је на тутинском терену живело хришћанско становништво показују 

скорашња археолошка истраживања која су показала да су у 14 од двадесетак испитаних 

тутинских села пронађена православна црквишта. Из турских пописа становништва, који су 

за тутинску територију готово једини писани извори за XV и XVI век, долази се до сазнања 

да неких битнијих промена у структури становништва није било. То значи да је ту и даље 

живело хришћанско становништво, а да су помени Муслимана врло ретки. Реч је о 

појединачним примерима исламизираних мештана у неколико села. За XVII век не постоје 

извори, али претпоставља се, како наводи Е. Мушовић, да озбиљнијих промена у структури 

становништва није било у тутинском крају. Без обзира на одређене немире, ипак је то, у 

односу на друге, век релативног мира. Могуће је да је било нешто више исламизираног света 

у XVI веку, али се, по правилу, муслиманско становништво концентрисало у градовима, где 

је живот био бољи, па га је зато мало било по селима (Мушовић 1989: 49–50).  

                                                 
 5 Термин влах користио се да означи или романизоване а потом славенизиране Трачане на овим 

теренима; у Душановом законику власи су сточари, а тако тај термин углавном употребљавају и Турци. За 

муслимане Босне и Херцеговине и Црне Горе Влах је сваки онај који не припада муслиманској вери. У вези 

са поменутим пописом логичан је закључак да је овде дошло до мешања појма Влах у етничком и 

професионалном смислу, те да су Власима у рашком крају овога доба сматрани сточари, јер је Пештерска 

висораван била и остала сточарски крај. Но, то не искључује могућност да је ту могло бити и остатака Влаха 

у етничком смислу, мада је у то тешко веровати. Хришћански становници означени су као Власи, што значи 

да су то једино могли бити Срби. Конфесионална припадност је православна јер се помињу попови који се 

жене (што није случај са католицима) и један манастир са калуђерима. У истом периоду муслиманског 

становништва овде је било врло мало (Лутовац 1978: 10–13). 
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Османлије су, освајајући Балкан, донели арапску веру – ислам. Исламизацијом су 

Османлије добијале много, пре свега у учвршћивању власти, јер су верску припадност 

стављали изнад етничке, па су сви муслимани поистовећени са Турцима. То је довело до 

померања етничко-националне идентификације муслиманског становништва. Огромну 

већину исламског становништва ових крајева чине исламизирани мештани, а сигурно да је 

правих Турака било сасвим мало. Процес исламизације на овом подручју одвијао се највише 

у XVI веку, а затим и после тога. То потврђују и турски пописи, а и чињеница је да је у 

Новом Пазару у XV и XVI веку било изграђено двадесетак џамија (Лутовац 1978: 14). 

Процес исламизације, почевши од доласка Турака, а то значи још од XV и XVI века може 

се пратити и у тутинском крају, иако много мање него у другим крајевима. За разлику од 

новопазарског кадилука и Косовске Митровице, где је у XVI веку исламизација била доста 

изражена, у тутинском крају тај процес био је једва приметан. На овом брдском, шумовитом 

и неприступачном терену живели су сточари, а у таквим крајевима, забаченим и 

неприступачним удаљеним од комуникација, исламизација је спорије продирала. Но, и 

поред тога, битна разлика у процесу исламизације између тутинског и суседних крајева није 

постојала. То значи да су ислам најпре примали представници повлашћене класе и да су као 

исламизирани тај повлашћени положај задржали (Мушовић 1985: 29). Пописи из турског 

периода показују да је у селима тутинске општине било муслиманског становништва, иако 

једва приметно, почевши од XV века. Све до почетка XVIII века у тутинском крају огромну 

већину становника чинили су Срби, као што је био случај и са другим нахијама 

новопазарског кадилука (Мушовић 1985: 30). Из турског пописа из 1455. види се да је 

становништво сјеничке нахије у огромној већини хришћанско а да су Муслимани 

малобројни. У саставу становништва није било битнијих промена све до краја XVII века. 

Притом, хришћанско становништво било је насељено по селима, док је муслиманско било 

концентрисано у градовима (Рудић 2004: 147–149). 

Турци су са собом донели исламску веру, која је до тада била непозната на рашком 

простору, а са њоме и своје обичаје, схватања, начин живота и културу уопште. Настојећи 

да све то наметну поробљеним народима, они су усмеравали историјски развој путем који 

је њима одговарао. Тако је већ у XV био приметан процес исламизације, који је у XVI веку 

узео великог маха и од тих исламизираних људи формирала се нова популација – 

Муслимани. Првобитно су то били само исламизирани Словени, а потом и, од почетка 18. 
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века и Албанци који су тада населили Пештерску висораван (Мушовић 1979: 121). Од краја 

XVII до почетка XVIII века структура становништва се практично у целини мења, и тиме 

почиње нови период.  

У периоду од 1683. до 1699. водио се велики рат између Аустрије и Турске, 

најкатастрофалнији по последицама (материјална разарања, људски губици) од свих ратова 

вођених на овом делу Балкана. Нови Пазар је тада потпуно уништен, а тако и Ниш, Скопље 

и Бијело Поље, претпоставља се и Сјеница и Тутин. Тада је, како наводи Е. Мушовић, 

нестало муслиманско становништво: изгинуло је у рату, помрло од глади и болести, 

повукло се, у једној још увек непознатој и масовној сеоби према истоку. Тадашњи 

исељеници из Рашке населили су један део Бугарске и тамо, на путу између Варне и Трнова 

формирали насеља, једно до другог, која се зову Нови Пазар и Дуга Пољана (Мушовић 1979: 

73). Према Е. Мушовићу, има основа да се верује да су ови терени тада остали без 

муслиманског становништва (Мушовић 1979: 73). У турској противофанзиви страдањима 

посебно је био изложен хришћански живаљ. Глади, болести, ратна разарања и повлачење 

испред Турака у правцу севера учинили су да је и то становништво нестало и да су ови 

крајеви остали пусти и ненасељени. У толикој је то мери било изражено да данас на рашкој 

територији, сматра аутор, нема потомака становништва ранијег од краја XVII века 

(Мушовић 1979: 16). Тада, од краја XVII, односно почетка XVIII века, како истиче Е. 

Мушовић, долази до стварања нове етничке структуре и то у тој мери да је готово немогуће 

наћи, у садашњој структури становништва, потомка некога од староседелаца, а у овом 

случају староседеоцима се сматрају они становници који су ту живели до краја XVII века 

(Мушовић 1989: 50)6. Постоји много података о тадашњим страдањима из којих се види да 

је Нови Пазар, до тада један од највећих градова на средњем Балкану, претворен у прах и 

пепео (Мушовић 1989: 36). Чак и у народном предању има мало помена о потомцима 

староседелаца. Скоро свака породица, српска или муслиманска, зна да је од Куча, 

Климената, Васојевића, Шкријеља, Бјелопавлића, Хота, Морачана, Ровчана, Дробњака и 

мухаџира (Мушовић 1985: 37). У појачаном процесу исламизације карактеристичном за 18. 

век старинци нису могли видети свој опстанак. Такве претпоставке, засноване на збивањима 

                                                 
 6 Тако Марин Кабога 1706. године пише да је преноћио у Чаранпи, односно Паланци Сјеничкој, 

одакле је дошао до Куле сјеничке, која је имала мало кућа порушених у рату, а само место је било пусто (Рудић 

2004: 147–149).  
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у 18. веку, нису без основа, и у недостатку писаних доказа конкретно о томе, сматра Е. 

Мушовић, сасвим су прихватљиве (Мушовић 1985: 38). Иако је чињеница да су целу област 

Старе Рашке су премрежили досељеници, где у већем где у мањем броју, М. Лутовац, с 

друге стране, ипак претпоставља да то не значи да није остало староседелаца. Између ових 

и досељеника постојао је континуитет, чиме се може објаснити преношење топонима из 

ранијих, често врло давних, времена (Лутовац 1978: 208). У прилог тврдњи М. Лутовца иду 

и чињенице које нам даје дијалекатска грађа. Наиме, говор овог подручја одликује 

ијекавско-јекавска замена јата, која је настала у сусрету адстратног слоја, екавског, из 

идиома стариначког становништва, и јекавштине коју су донели досељеници из Црне Горе, 

Босне и Херцеговине, што ипак говори о томе да присељено становништво није ове 

просторе затекло пустима, јер у том случају не би било могуће говорити о органском 

спајању двају језичких система.  

Због свог положаја и природе Пештерска висораван је била транзитно-етапна област 

у кретању становништва. Увек је била насељена, али су на њој људи покретљивији него у 

долинама. Крајем XVIII века она је била ветрометина догађаја. Из ње се тад иселио знатан 

део становништва, што је било добродошло скадарском везиру Ходаверди-паши 

Махмудбеговићу да се ослободи притиска Климената из околине Скадра. Тада их је силом 

преселио на своје поседе по Пештеру 1700. године. То је уједно и прва страна етничка 

групација досељена у област Старе Рашке. Ипак, силом пресељени Клименте настојали су 

да се натраг врате у своја брда. У томе су донекле и успели. Од 274 куће, колико их је било 

насељено у разним пештерским селима, у своју област су се под борбом вратила 174 

домаћинства. Накнадно је побегло 1711. године још 50 кућа. Према томе, од ове прве 

колонизације мало ко је остао на Пештери. Овај остатак доцније је појачаван овде-онде и 

новијим досељеницима из Малисије и Црногорских брда. У југозападном делу измешали 

су се Брђани и Малисори, а у североисточном Брђани и Херцеговци (Лутовац 1978: 214–

215). Не може се у свим селима утврдити родовски континуитет досељеника са почетка 

XVIII века. Изгледа да су се многи Клименти католици иселили у доба Устанка 1737. 

године, у коме су учествовали заједно са Србима. Место њих су насељавани Брђани и други 

муслимански родови из суседних области (Лутовац 1978: 216). Сем тога, у току XVIII века 

пристизали су и мухаџири, Муслимани из суседних области. У истом веку, када је највише 

становништва примило ислам, настала је и поларизација на верској основи, која је заменила 
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народност. Турска, муслиманска вера била је синоним турцизма, српска (православна) – 

србизма, а латинска (католичка) – латинизма, без обзира на матерњи и говорни језик. Турци 

су настојали да што више људи привуку у ислам, па су у том циљу давали и многе 

повластице, у првом реду земљу. То је трајало само извесно време, јер масовним преласком 

Срба чифчија на ислам није имао ко да обрађује беговске поседе. Баш због тога су Срби 

чифчије били на цени, особито задружне породице о које су се отимале аге и бегови, који 

су почели да више гледају на своје економске и класне интересе него на веру (Лутовац 1978: 

224). Углавном су данашњи становници тутинског краја потомци наведених племена. Сви 

Малисори који су населили Пештер и остале делове тутинског подручја били су католици, 

али су овде били подвргнути исламизацији и огромна већина је исламизирана, а мањи број 

породица прихватио је православље. У ранијој, католичкој вери, нико није остао. У великом 

броју исламизирани су и Кучи, који су досељени као православци, али су и многи од њих 

очували стару веру. Сви су се они насељавали у појединим селима, настојећи да се не 

мешају међусобно. Исламизација није значила само губљење старе вере већ и почетак, па и 

крај губљења етничког идентитета – што је за овај крај, са малим изузецима, врло 

карактеристично, јер су постепено губили језик, обичаје, схватања и друге етно-елементе 

(Мушовић 1989: 50–519).  

Исламизација у овим крајевима брзо је напредовала. Најлакше и најбрже су на ислам 

прелазили Малисори католици – чим би изгубили везу са црквеном организацијом за коју 

су више везани него православни Срби, групно су прелазили на ислам, можда одмах после 

канонске визитације од 1718. до 1721. године. Тиме су се изједначили у праву са Турцима 

односно Муслиманима, што им је омогућило да као повлашћени нововерци иступају према 

„рајиˮ са више жестине него они који су раније примили ислам. Разуме се, и српско 

православно становништво прелазило је на ислам, али појединачно, сем после каквих 

побуна, када су и у већем броју мењали веру. Томе су се више одупирали староседеоци са 

већом народном и државном традицијом. Они су се дуже одржавали у старој вери и кад није 

било свештеника, јер је старешина куће могао да обавља неке мање верске обреде. Примали 

су ислам и сиромашнији и богатији – једни да поправе своје имовно стање, а други да га 

очувају. Имућније и задружније куће биле су дуго и двоверске. Једино мушкарци који су 

одржавали везу са властима постали су „Турциˮ, док су жене и нејач још неко време остали 

у старој вери (Лутовац 1978: 224).  



47 
 

Процес потпуне исламизације трајао је дуго, чак и сада се чувају неки обичаји везани 

за доба хришћанства. Најдуже су се одржавала презимена, јер рођаштво није престајало са 

преласком на ислам, а оно се чувало помоћу заједничког презимена (Каришици и Ђукићи 

на Пештеру, Зорнићи у Кладници код Сјенице). Племе и јако братство били су ослонац и 

јака заштита. Стара презимена са завршетком на -ић задржали су и Муслимани малисорског 

порекла: Вучетићи у Црнишу код Тутина, Бибићи, Укићи, Турковићи и Пљакићи на 

Пештеру (Лутовац 1978: 225–226). Порекло, језик, племенска и верска припадност 

приближавали су, а некад и отуђивали људе, што је зависило од друштвених услова. 

Досељени црногорски Брђани (Кучи и други) и Малисори (Клименте, Хоти и Шаље) дуго 

се нису у племену орођавали. Они су се посредством женидбе мешали са другим родовима, 

што је утицало на брже приближавање и изједначавање. То се особито одражава у језику. 

Иако су вера и орођавање преко ње утицали на поларизацију становништва (на Турке и 

Србе), процес језичког развитка био је друкчији. Ни владајућа муслиманска вера, ни турска 

администрација нису могле утицати на говорни језик. Досељеници, као што су малисорска 

племена, улазећи у област српског језика, брзо су га примили путем свакодневног додира и 

орођавањем са Муслиманима српског говора. Женидбом Малисора са Муслиманкама 

српског језика и обратно у кућу је улазио српски језик, који је врло брзо потискивао 

матерњи идиом имајући у виду да је био службени. Како наводи М. Лутовац, до пре две или 

три генерације сви Малисори били су двојезични. Стари језик сада зна само најстарији слој 

становништва, и то се најдуже одржава у селу Угао, док се у млађим генерацијама веза са 

матерњим говором потпуно изгубила, као и ношња и обичаји (Лутовац 1978: 224–226). 

Многи Пештерци поженили су се мухаџеркама, а како је мајка јачи фактор у васпитању и 

одгоју, губило се и старо етничко обележје. У неким селима мухаџери су потпуно 

преовладали и асимиловали староседеоце до те мере да они нису више могли памтити ко су 

били. Своје етничко порекло највише су очували Малисори у оним селима где нису 

дозволили другима да се настане. Тако нпр. у Углу, где живе потомци Климената, према 

истраживањима Е. Мушовића, и данас се увелико говори албански, а до другог светског 

рата готово искључиво се носила албанска ношња. Већина становника Пештерско-сјеничке 

висоравни, потомака Малисора, знају своје порекло. До 1912. године у знатном су броју 

били очували своја презимена, а од тада, у условима нове администрације, узели су, у 

већини, презимена која су се завршавала на -ић. За разлику од сјеничког, у тутинском крају 
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су нешто више задржали стара презимена: Хоти, Шкријељи, Шаље, а у селу Липици има и 

неколико породица које се презивају Клименте (Мушовић 1989: 18). Упоредо са 

досељавањем Малисора на Пештер долазили су и Црногорци: Кучи, Васојевићи, Пипери, 

Бјелопавлићи, али не у толиком броју. Међутим, њихов долазако био је континуелан процес 

и протегао се кроз цео XVIII па и XIX век. Добар део досељеника из Црне Горе такође је 

исламизиран, и данас није мали број Муслимана у рашком крају који су потомци 

исламизираног црногорског становништва. Разуме се, много је већи број оних који су 

остали у ранијој вери (Мушовић 1989: 18). Они који су исламизирани идентификују се као 

Муслимани, а они који су православци, као Срби. Њихових потомака је доста у структури 

садашњег тутинског становништва (Мушовић 1989: 51). 

Наша сазнања о судбини Малисора на основу стања затеченог на терену приликом 

истраживања показују да данас само становници старији од педесет-шездесет година чувају 

сећање на своје порекло и о њему радо причају, а поједини и говоре албанским језиком и 

носе ћулах, тачније белу капу са шалом обмотаним око ње, као елеменат традиционалне 

ношње донете из постојбине. Веза са некадашњим језиком огледа се и у топонимији, тако 

да за највећи део микротопонима егзистирају паралелни називи – официјелни на српском, 

а други на албанском језику, који се користе у интерној комуникацији унутар заједнице. 

Млађи информатори, међутим, већ су прекинули везу са пређашњом културом и језиком и 

у потпуности се интегрисали у обичаје, говор и традицију остатка муслиманског 

становништва. Брачне заједнице Малисора са Муслиманкама данас су врло честа појава, 

иако је у прошлости важило строго правило да се мора узимати „језик с језикомˮ, односно 

пожељни су били само бракови између инојезичних припадника, док су они са 

припадницима муслиманске вере били реткост. Ипак, оваква традиција брзо је попустила 

под чињеницом да је касније исламизиране католике Малисоре са локалним Муслиманима, 

иако их је раздвајао језик, повезивала вера, која је тада била симбол турцизма. Мешовитих 

бракова са Србима готово да уопште није било, а чак иако би се такви случајеви десили, 

увек су били праћени инцидентима. И уопште узев, до данас се на овим теренима може 

говорити о изузетно ретким случајевима мешовитих бракова између хришћана и муслимана 

(било ког порекла да су они). Чак иако их има, најчешће је реч о браковима склапаним 

између локалних муслимана и хришћанки које су у ове крајеве долазиле на службу 

(учитељице, лекарке, службенице), а са којима су се женили најчешће школовани 
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Муслимани имајући у виду да је женски део становништва (посебно Муслиманке) у овим 

крајевима релативно касно почео институционализовано да се образује. Мешовитих 

бракова староседелаца различите вере било је у изузетно малом броју, по сведочењу 

информатора, тек понеки у кругу од неколико села. Оваква мешања непожељна су услед 

тога што склапање разноверног брака по правилу подразумева конвертирање женског 

супружника у веру којој припада супруг, што уједно значи и губитак конфесионалног 

идентитета. Забрана склапања бракова вековима се на овим просторима поштовала, а тако 

је и данас. Скоро сви информатори са којима смо разговарали слажу се у мишљењу да је 

такав вид заједничког, а ипак јасним правилима дефинисаног живота, где свако чува своје 

и поштује туђе, гаранција међусобног мира, толеранције и поштовања.  

У својој прошлости Пештерска висораван била је изразито миграционо подручје. 

Има се утисак да су те миграције биле најизразитије у XIX веку, да је то био један 

континуелан процес који је трајао током целог тог века, да би се и касније наставио. Сам 

почетак XIX века донео је пуно политичких, а затим и других новина. Новопазарски Санџак 

је, особито у XIX веку, играо врло значајну политичку улогу. Србија је преко Санџака имала 

једини пут и везу са Црном Гором, па и Јадраном. Због тога је у плановима српских устаника 

то била врло важна стратегијска област. Отуда и поход Карађорђа на Санџак 1809. године. 

У тој години устаници су водили неколико жестоких, можда најжешћих битака у току 

првога српског устанка – на Јавору, Сјеници и Сувом Долу. Устаници су успели да заузму 

Сјеницу, и тада је погубљено више од половине муслиманског становништва (Мушовић 

1989: 19). Након повлачења Карађорђа из Санџака у посебно тешкој ситуацији били су 

Срби, будући да нису имали елементарне политичке и социјалне слободе. Хришћански 

живаљ стога се у великој мери повлачио према Шумадији и југоисточној Србији (Мушовић 

1985: 49). Места исељених Срба попунили су досељеници из Брда и Муслимани из околних 

крајева, поглавито мухаџери, који су се повлачили из Србије и овде добијали земљу. Често 

су се овакви наметали као господари читавих села. У овим условима чифчије су били 

већином Срби, а само понегде и сиромашнији Муслимани (Лутовац 1978: 221). Око сто 

српских породица од Гусиња, Бихора и Пештери 1829. доселило се у сјеничко поље 

чекајући ту згодну прилику да се преселе у Србију. Услови које су нудили Карађорђевићи, 

па затим и Обреновићи досељеницима из Санџака и Црне Горе, ради насељавања тада ретко 

насељене Шумадије, бли су врло привлачни. Изнад свега и најзначајније је било то што је 
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Србија била слободна, што је пружала много боље и повољније услове живота него што их 

је могла понудити Црна Гора или Санџак. Због примамљивих понуда, сјеничко 

становништво, коме је граница према Србији била близу, на Јавору, масовно се исељавало. 

Постојала је, стога, опасност да сјенички крај остане без српског живља. Да до тога не би 

дошло, српска влада често је затварала границу, што је особито погађало Црногорце јер је 

њима пут био даљи. Неки од њих су, не могавши да се враћају назад у Црну Гору, 

насељавали сјеничка села чекајући да се граница отвори. Немали број њих остао је да живи 

у Сјеници, а сјеничке аге и бегови радо су их прихватали јер није имало ко да им обрађује 

земљу (Мушовић 1989: 19–20). Међу исељеницима који су се преко Санџака кретали према 

Србији помињу се: Бјелопавлићи, Васојевићи, Пипери, Кучи, Дробњаци, Морачани, 

Колашинци, Ровчани, Братоножићи. Сматра се да су они међу њима који су, из било којих 

разлога, остали да живе овде заузимали места раније исељеног српског становништва, јер 

„Рашана заосталих из старина тешко да има у Санџаку. Све је досељеникˮ (Коста Костић 

1922: 190, цитирано према: Мушовић 1979: 86).  

Ратови Србије и Црне Горе од 1876. до 1878. изазвали су још једно велико народно 

кретање у овој области. Нашавши се између две српске државе, које су тежиле да ослободе 

своје сународнике, и Аустрије са тежњом да прошири своју власт на Новопазарски Санџак, 

становништво ове области било је изложено страдањима и покретима. У масама се селило 

привремено у Србију и Црну Гору. По свршетку рата, настала су, због измењених прилика, 

нова етничка кретања. На једној страни су се Муслимани повлачили из горњег Потарја 

(Колашина) и насељавали по средишњим деловима Старе Рашке. На другој страни у Србији 

после ослобођења Топлице и Јабланице исељавају се Муслимани и Арбанаси ,а место ових 

насељавају чифчије из целе области Старе Рашке, Црногорских брда и Косова. Овога пута 

на упражњена места насељавају се Муслимани из околних крајева и мухаџери из Босне и 

Херцеговине, који нису хтели да остану под аустријском окупацијом. Због све веће анархије 

у овој области Срби су се стално исељавали у Србију, а тамо,  у новоослобођеним крајевима, 

земље више није било. Да се не би проредило српско становништво, влада Србије законом 

је забранила даље усељавање, али у томе није потпуно успела. Турци су настојали да на 

овом простору из политичких разлога задрже муслимане како се не би исељавали из ове 

области даље на исток. На овај начин број муслиманског становништва повећавао се 

досељеницима из Црне Горе (Колашин, Никшић) и Босне и Херцеговине, а Срба слабио 
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сталним исељавањем у Србију. Према томе, становништво Старе Рашке је бивало све 

хетерогеније. То се запажа и код Муслимана који су досељавани из разних крајева, због чега 

је и између њих било несугласица (Лутовац 1978: 221–222). 

После Првог српског устанка и током целог XIX века српско становништво 

исељавало се из Рашке (Мушовић 1985: 49). Процес мигрирања Срба у Србију настављен је 

и у другој половини XIX века. Уместо њих насељавају се мухаџири, Црногорци и Брђани. 

Можда је случајност што су се сви они задржали на овој територији, коју су њихови 

претходници напустили због опште несигурности и економске беде. Црногорци и Брђани 

намеравали су да се из своје постојбине преселе у Србију, али им је граница била често 

затварана јер је постојала опасност да због масовног исељења читава област остане без 

Срба. Пошто су већ били доведени пред свршен чин, јер више нису могли да се враћају у 

Црну Гору, а преко границе нису могли, они су остајали да живе у пештерским селима. То 

је посебно било карактеристично за тутинску територију јер су сви тутински Срби углавном 

потомци тих досељеника. Аге и бегови радо су их прихватали јер су им били потребни као 

радна снага на земљи која је била напуштена и коју није имао ко да обрађује (Мушовић 

1985: 56). Све до 1878. године било је много покретније хришћанско становништво а од 

тада муслиманско. Догађаји који су уследили после Босанско-херцеговачког устанка 1875: 

стицање независности Србије и Црне Горе, окупација Босне и Херцеговине и друге одлуке 

Берлинског конгреса битно су утицали на миграциона кретања Муслимана. Они се у 

великом броју повлаче према Турској, а то значи и према Новопазарском санџаку, а преко 

њега даље на исток. Знатан део мухаџира населио се тада по селима у тутинском крају. 

Највише су долазили из Црне Горе а процес њиховог досељавања текао је закључно са 1925. 

годином. Аге и бегови нерадо су их прихватали због њихове непослушности, али су власти 

на њих вршиле притисак водећи смишљену политику – насељавањем мухаџира у српским 

селима желели су ојачати муслиманско становништво на рачун српског живља. Тако је, на 

пример, Суви До, до тада насељен Србима, пола насељен мухаџирима (Мушовић 1985: 56). 

Мухаџири који су населили тутински крај помешали су се са мештанима, па је тако дошло 

до међусобних узајамних утицаја. То је особито видљиво у пештерским селима у којима су 

живели потомци Климената, Шкријеља и Куча. Многи мештани, потомци исламизираних 

Малисора поженили су се мухаџиркама, што је знатно утицало и било пресудно у губљењу 

претходног етничког обележја Малисора. С друге стране, тамо где су представници 
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Малисора представљали чвршће целине, мухаџири су прихватали њихове обичаје, ношњу 

(ћулаф, чакширем милтан), научили да говоре албански али нису изгубили језик (Лескова, 

Рамошево, Бороштица) (Мушовић 1985: 57)  

Покушај да се младотурском револуцијом 1908. године спасе Турска од распадања 

није успео, јер је она до темеља пољуљана. Прокламоване слободе, равноправност 

хришћанског са нехришћанским народима и друге мере које су изражене као начела 

младотурске револуције остале су само неиспуњено обећање, без обзира на то што су их 

масе прихватиле као поступке који ће поправити стање, па је њихова прокламација била 

пропраћена одређеном помпом и у градовима Санџака. У целини, све то није дало никакве 

позитивне резултате, тако да је анархично стање и тотално безакоње настављено. Према 

извештајима из 1912. године, Санџак је пун одметника од турских власти. У тешкој и 

безизлазној ситуацији најтеже је било Србима, јер су били изложени малтретирању, 

уценама, пљачки и од одметника и од оних који су их гонили (Мушовић 1989: 61). 

Балкански ратови 1912. и 1913. године имају изузетан значај не само јер су ослободилачки 

по свом карактеру већ и зато што су за Санџак и крајеве југоисточно од њега представљали 

крај феудално-спахијском систему, који је био заснован на суровој експлоатацији 

сељаштва, система коме се у Санџаку чамило на догмама феудалног мрака и 

конфесионалног занесењаштва (Мушовић 1989:63). Током балканских ратова муслиманско 

становништво селило се у Турску и тај је процес трајао до 1935. (Мушовић 1989: 54). Српска 

војска ушла је у Нови Пазар 23. октобра 1912. и тај дан се сматра ослобођењем не само града 

већ и целе околине. Војска се веома коректно односила посебно према муслиманском 

живљу. Нико није опљачкан нити убијен, те је тај догађај остао у најлепшој успомени и код 

муслиманског света. Приликом успостављања власти, у Новом Пазару за председника је 

именован Муслиман, а од пет кметова четворица су били Муслимани (Мушовић 1989: 64). 

Српска војска 1912. године ослободила је и Сјеницу и била је врло коректна према домаћем 

српском и муслиманском становништву, али се у новим условима ипак осећала доза 

несигурности, која се протезала током читавог времена Другог светског рата (Мушовић 

1989: 29). Ослобођење које се десило децембра 1918. године, када су француске снаге 

ослободиле Нови Пазар, затекло је овај град оупстошеним, са појачаним националним и 

социјалним супротостима (Мушовић 1979: 45). Исто то важи за целу област.  
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Уопште посматрано, у овим крајевима у међуратном периоду врло се тешко живело. 

Подједнако су економске тешкоће погађале и хришћане и муслимане, а била је присутна и 

политичка неравноправност. Ако се томе додају и друге неприлике: непросвећеност, 

културна и здравствена заосталост, затим и изражен наталитет, онда је једини исход био у 

миграцијама – у тражењу нових простора за живот. Тако су се Муслимани до 1934. 

исељавали у Турску а Срби према Шумадији (Мушовић 1985: 80). 

Као у свим ранијим поремећајима и овде је завладао неред приликом окупације 

непријатеља 1941. године. Окупатор је користио прошлост за своје циљеве. Завађавао је и 

подгревао раније несугласице. Због тога је и на једној и на другој страни страдало невино 

становништво. Муслимани су се склањали у суседне градове, а Срби у северну Србију у 

нади да се после ратног вихора врате и опет заједно живе (Лутовац 1978: 222). Након рата 

миграције се настављају а разлози су махом економске природе. Послератне миграције 

одвијале су се у два правца. Тако је у периоду од 1950 до 1970. године било доста изражено 

исељавање муслманског становништва у Турску. То би, у ствари, могао да буде наставак 

исељавања започетог још после балканских ратова, које је било прекинуто пред Други 

светски рат. Исељавале су се најсиромашније породице, људи који нису имали запослења и 

нешколовани. Да би се могли одселити у Турску, Муслимани су се морали идентификовати 

као Турци, а ту „турскуˮ припадност доказивали су на основу знања тек по неколико 

турских речи. Првобитно су се санџачки Муслимани морали одсељавати у Македонију, јер 

из Србије нису могли добити отпуст из држављанства. На путу за Турску многе породице 

задржавале су се краће или дуже у Македонији, а онда би настављале пут за Турску. Неке 

породице остајале су да живе и у Македонији откупивши имања од Турака који су се 

иселили у Турску. Доношењем новог Закона о југословенском држављанству јануара 1965. 

било је омогућено исељавање и из Србије и више нико није ишао преко Македоније. За то 

време из општина Нови Пазар, Тутин и Сјеница иселило се 13. 074 лица. Они који су се 

одселили у Турску насељавали су се у новоформираним истанбулским насељима: Кучукој, 

Бешјузевлер, Пендик, а знатно мање отишло је у Измир, Бурсу или Анкару. Готово нико 

није населио неко село. Без обзира како се ко тамо снашао, истиче Е. Мушовић, у једном 

систему који се разликује од нашег и у коме је човек препуштен самоме себи, веома су 

носталгични и врло су патриотска миграција. Међутим, у смислу националног идентитета, 

они представљају трајни губитак, јер се идентификују као Турци, па хтели то или не, немају 
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школа, штампе или било чега на свом (српскохрватском) језику и тако су препуштени 

потпуном одрођавању. Резултат тога је и чињеница да им већ друга генерација слабо говори 

матерњи језик. У доста тешким условима економског живота, које су подједнако подносили 

сви житељи без обзира на национално или конфесионално оредељење, и српско 

становништво се исељавало, тражећи подручја која су пружала боље услове за живот. 

Српско становништво сливало се највише према Краљеву, Чачку, Крагујевцу, Београду 

тамо су, у близини градова, куповали доста јефтину земљу, успевали да се добрим делом 

запосле и стекну знатан иметак. Многи су завршили и високе школе. Проблем исељавања 

Срба према Србији посебно је изражен, особито младих – који не остају у селима ове 

области, где махом остају старачка домаћинства. Миграције Муслимана у Турску престале 

су 1970. и тамо се више нико не исељава, али се муслиманско становништво помера ка 

Новом Пазару и посебно према Босни (Мушовић 1989: 36–37). Миграциона кретања 

седамдесетих и осамдесетих година су у оквиру области одвијају се у правцу село–град, али 

нису престале ни миграције изван граница ове регије. То се особито запажа код Срба у 

планинским крајевима где је становништво измешано. Они који су се после Балканског рата 

1912. године населили у муслиманским селима исељавају се наводећи за то различите 

разлоге. Али, већину српског становништва, и тамо где је оно компактно, привлачи северна 

Србија, поглавито западно Поморавље (околина Краљева и Чачка). Ове миграције из 

планинског дела Старе Рашке изазвале су ланчано померање становништва из виших у нижа 

села, а из села уопште у градове. Из долинских насеља ближе града становништво све више 

иде у школе, фабрике и предузећа, а уместо њих долазе планинци купујући земљу у 

бесцење, много јефтиније него што своју продају у неком планинском пределу. Исељавају 

се чак и они који су врло имућни у жељи да се приближе граду, одакле ће лакше школовати 

децу. Те миграције српског становништва веома су живе (Лутовац 1978: 223).  

 Миграције које су се током читавог наведеног периода дешавале на овим 

просторима, а које у извесном виду трају и данас, узроковале су значајне промене у 

бројчаном стању и у етничком саставу становништва. Промена конфесионалне структуре 

почевши од почетака турске владавине, од када датирају прва сазнања о етничком саставу, 

па до новијег доба такође је очигледна. Овде наводимо само неке податке из новијих пописа, 

као илустрацију општег правца развитка и односа двеју основних националних скупина на 

овом терену. 
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Тутин спада у ред општина у Србији у којима постоји изразита доминација једне 

етничке групе над другом. То је последица различите популационе динамике муслиманског 

и српског становништва. Доминација која је постојала и у периоду пре Другог светског рата, 

крајем 20. века постала је наглашена, како у погледу етничке, тако и у погледу верске 

структуре становништва тутинске општине. Разлике у етничкој и верској структури 

становништво ове општине показује и када је реч о нивоу насеља. Од укупног броја насеља 

општине Тутин (93) свега пет има већинско српско становништво, док у осталима доминира 

муслиманско (Ђоковић 2003: 73). Општина Тутин бележи пораст броја становника у 

периоду од 1961 до 1991. године, а попут великог броја општина у Србији и Тутин има 

негативну стопу раста у последњем десетогодишњем периоду (1991–2002). Укупан број 

становника смањио се за 4577 у последњем међупописном периоду. Муслиманско и српско 

становништво карактеришу различити трендови када је реч о популационој динамици. 

Муслимани, наиме, све до 1991. године бележе раст популације. Ону су према подацима из 

1961. учествовали са 68, 5 % у укупној популацији тутинске општине, да би се тај 

процентуални удео увећао на 94, 2%, према попису становништва из 2002. У истом периоду 

српско становништво бележи константан пад, и то са 15% 1961. године на свега 4, 32%, 

према подацима из 2002. (Ђоковић 2003: 74). У целини се може очекивати да ће се у 

будућности наставити тренд опадања укупне популације у тутинској општини (дакле, и 

српске и муслиманске). На то упућују подаци са пописа из 2002, на основу којих се јасно 

види пад броја становника у апсолутним износима код припадника обеју етничких група. С 

обзиром на постојећу етничку структуру у општини, као и разлике које постоје када су у 

питању демографски трендови у свакој од етничких група, како наводи Е. Ђоковић, са 

великом сигурношћу може рећи се да се у будућности претпоставља даље смањивање удела 

српске популације, односно бројчано јачање муслиманске етничке заједнице. У граду 

Тутину муслиманско становништво апсолутно је доминантно, са 91%, док су Срби 

заступљени са свега 6, 56%. У сеоским насељима Срби су заступљени са свега 3, 38%, док 

муслиманско становништво чини 95, 38% укупне популације. Попис из 1921. године 

показује да је у Тутину као насељу у оквиру среза Штавица живело 71% припадника 

исламске вероисповести и 28,9% православаца. Десет година касније ситуација је била 

нешто измењена: проценат муслиманског живља пао је на 63,1%, док се удео православних 

попео на 36,7%. у каснијим пописима, после Другог светског рата није било изјашњавања 
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по вероисповести, те се не могу пратити токови пораста, односно пада појединих конфесија. 

Али, на основу података са пописа 1991. године закључује се да су се током 60 година, 

колико се ова структура није третирала у званичној статистици, догодиле значајне промене. 

Припадници исламске вероисповести чинили су 95% популације тутинске општине по 

попису из 1991. године, а удео остаје непромењен према подацима из пописа 2002. године. 

У истом периоду православци су у укупној популацији учествовали са 4, 31%. Оваква 

драстична разлика у процентуалном уделу појединих конфесија у укупној популацији 

настала је услед разлика у стопама природног прираштаја код припадника исламске и 

православне вероисповести – високе стопе природног прираштаја код муслиманског 

становништва, ниске код припадника других заједница, а пре свега српске код које је 

присутан изразитији процес емиграције у друге делове Србије (Ђоковић 2003: 77). Етничка 

и конфесионална структура општине Тутин данас је изразито и прилично неуравнотежена, 

са доминацијом муслиманског становништва. Кретање стопа природног прираштаја и 

миграционог салда у овом делу Србије наводи на закључак да је до повећања удела 

муслиманског становништва, заправо, дошло као последица дугорочног опадања 

репродукције српског становништва, иако се и у муслиманској етничкој групацији јавља 

општа тенденција пада наталитета. Уколико се овакви процеси наставе и у будућности, 

намеће се закључак да ће у наредном попису етничка структура становништва општине 

Тутин бити приближна апсолутној доминацији само једне етничке заједнице. Дакле, може 

се очекивати даља хомогенизација становништва на овом простору (Ђоковић 2003: 75–78).  

Подаци који вреде за тутинску општину могу се сматрати општеважећим, имајући у 

виду да и у Сјеници и у Новом Пазару бележимо исти принцип бројчаног кретања 

становништва.  

Почетком 20. века новопазарска каза имала је 33615 становника (муслиманских 

18744 а хришћанских 14871). У тој кази 1911. регистровано је 44793 становника 

(Муслимана 25826 а Срба 18967). У самом граду је тада живело 12304 муслиманских и 1543 

хришћанска становника. Број становника у новопазарској општини 1920. износио је 39966, 

од чега 18516 Срба и 18243 Муслимана. Ови подаци, поред осталог, говоре да су већину 

становника у граду чинили Муслимани а на селу Срби (Мушовић 1979: 109). Из Другог 

светског рата овај град изашао је са око 11000 становника. Пошто је крај заостао у 

привредном погледу и дуго био веома сиромашан, јер се веома споро опорављао од ратних 
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разарања и свега онога што су векови оставили у наслеђе, процес миграција и имиграција 

настављен је и у послератном периоду. Осиромашено сеоско становништво долазило је у 

град и у новоподигнутим индустријским објектима тражило посла. Нови Пазар није могао 

да прихвати све то јер дуго није имао индустрије, па су људи морали тражити хлеба на 

другој страни. Тако су се Срби исељавали, а и даље се селе, према привредно развијеним 

регионима Србије, док су се Муслимани, све до 1970. године исељавали у Турску и то у 

великом броју. На место њих долазили су у град становници Пештери, Бихора, Лимске 

долине, Голије, Рогозне, и то у толиком проценту да је град бројчано јачао више него икада 

раније. У периоду социјалистичке изградње Нови Пазар, ма колико заостајао за другим 

градовима и крајевима у Србији, доживео је свој препород. Од варошице одсечене од света, 

чији су живот симболизовали беда и немаштина формира се нови и значајан привредни 

центар. У индустријским објектима који су овде подигнути у послератном периоду 

запослено је десетак хиљада радника. У граду живи и ради преко осам стотина људи који 

су завршили вишу или високу школу (Мушовић 1979: 74). Становништво је, како показује 

попис из 1971. национално шаролико, при чему доминира муслимански живаљ, мада је 

бројчана превласт мања него у другим двема општинама. Нови Пазар тада је имао 64 326 

становника, од тога Муслимана 37 140 а Срба 25 076. Примећује се знатна несразмера у 

односу броја становника у граду и сеоској средини – број Муслимана у градској средини је 

22 571 а Срба 5 322, што значи да је српско становништво сконцентрисано у великој мери 

у околним селима (Мушовић 1979: 116). Према попису из 2002. у Новом Пазару има 86% 

бошњачко-муслиманског становништва, док је Срба 12,31% (Нови Пазар: 

http://www.novipazar.com/turizam/stanovnistvo/).  

 Двосмерни демографски развој Муслимана и Срба, који за последицу има 

континуирано смањивање једне популације и константан пораст друге, условљен је, пре 

свега, различитим репродуктивним понашањем између две најбројније етничке заједнице и 

на територији општине Сјеница. Постоји изразита етничка диференцираност стопа 

биолошког кретања становништва која се испољава током читавог историјског развоја, и 

која је у тесној вези са променама укупног састава становништва. Тако је, на пример, удео 

Срба и Муслимана 1961. године скоро исти (Радовановић и Ђоковић 2004: 301), према 

попису 1981. у сјеничкој општини живи 68% Муслимана и 28, 9% Срба (Мушовић 1989: 

38), док попис из 1991. године показује да Срби чине мање од једне четвртине становништва 

http://www.novipazar.com/turizam/stanovnistvo/
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(22%), а Муслимани три четвртине (76%) (Радовановић и Ђоковић 2004: 301). У попису из 

2002. 23% становништва декларише се као Срби, а 76% чине припадници исламске 

вероисповести (Радовановић и Ђоковић 2004: 304).  

Према попису из 2011. увиђа се пораст муслиманско-бошњачког становништва у 

свим трима општинама, те тако проценат муслиманско-бошњачког становништва у Новом 

Пазару износи 81,2%, Тутину 93,50% а у Сјеници износи 78,5% (Попис 2011: 

http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf).  

I.4. Привредни живот 

За привредно-економске прилике у Рашкој области, особито у југоисточном делу, 

судбоносна је била одлука донесена осамдесетих година XIX века, о изградњи моравско-

вардарских комуникација. Изградњом тих путева замрли су стари, који су за ове крајеве 

значили живот, а који су, преко ове територије, повезивали јадранске градове са Солуном, 

Софијом и Цариградом. Са замирањем старих путева нагло је почео да замире Санџак у 

целини, а тутински крај посебно јер је остао по страни, без икаквих путева, ван било чијег 

интереса и био је препуштен сам себи и стихији (Мушовић 1985: 58). Из Првог светског 

рата овај крај изашао је веома осиромашен. Остао је без младих људи, који су изгинули или 

нестали у рату. Са тешким економским неприликама, социјалном бедом и заоштреним 

међунационалним односима ова област ушла је у нову фазу живота у којој су се морале 

отклањати препреке наслеђа да би се могло живети. Цео крај остао је ван комуникација, 

сиромашан и заостао, са врло тешким условима за живот. Земљорадња, сточарство и 

експлоатација шума били су практично једини извори егзистенције становништва. Главно 

занимање становништва остала је и даље земљорадња. Претежно се гајио јечам, од кога је 

справљан хлеб (Мушовић 1985: 73). 

На основу физичко-географских особина може се извести закључак како су ови 

терени одувек били предодређени за сточарство. На то упућује велико пространство 

пашњака и ливада. Због тога је ова област углавном била густо насељена, чак и гушће него 

http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
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жупне долине. Чим би се неким сеобама испразнила, опет је брзо насељавана захваљујући 

управо повољним условима за сточарство. Сем по сточарству она је била позната и као 

транзитна етничка област. Преко ње су се сточари кретали према суседним долинама и 

обратно. Из многобројних топографских назива види се како су у њој највише трагова 

оставили Срби сточари. Разуме се, у прошлости је овде-онде било и сточара влашког 

порекла, о чему сведочи топонимија, али су они били малобројни у односу на Србе (Лутовац 

1977: 160, 168). Од стоке се у највећој мери овде гаји овца, имајући у виду да она најбоље 

користи екстензивне пашњаке којима ова област обилује. Позната је сјеничка овца по 

квалитетном млеку, месу и вуни. Говече се такође гајило али у мањој мери пошто ово није 

област земљорадње за коју је по правилу и радом и исхраном говече везано. Коњ је имао 

улогу пре свега транспортне животиње (Лутовац 1960: 334–336).  

 Ма колико земљиште и клима били непогодни, у овој области развијала се и 

земљорадња и то планинско-брдски тип. То је у овим крајевима била основна и једно време 

једина област привређивања, стога јој се придавала посебна пажња. Земљорадничке задруге 

углавном нису имале успеха, па је земља углавном остајала у приватном власништву. 

Приходи су углавном били веома мали, јер је земљиште неплодно, клима непогодна, а начин 

обраде заостао. Стога се становништво прехрамбеним производима те врсте снабдевало 

углавном са стране. За релативно спор развој земљрадње од пресудног значаја је то што је 

земља дуго обрађивана врло примитивно: коришћене су дрвене ралице и најобичнија 

дрљача са сточном запрегом. Тек се пред Други светски рат могао видети и покоји гвоздени 

плуг. Стање се побољшало тек у послератном и каснијем периоду осавремењивањем 

механизације (Мушовић 1985: 73, 105). 

 Значајну улогу у организовању поделе рада на Пештери а и шире, у читавој области, 

имале су породичне задруге. Остаци аутохтоних српских насеља и мешавина етничких 

струјања из црногорских брда, Херцеговине и Малисије на Пештеру се запажају у 

многобројним етничким особимама, па и на породичној задрузи. Управо се у овој области 

породична задруга најдуже и одржала. Све до ослобођења од Турака 1912. инокосна кућа 

била је готово непозната у овом крају. Села која сада имају 40 и 50 кућа састојала су се од 

3-4 задружна домаћинства. Због тога је читаво такво насеље нестајало у случајевима сеоба. 

На одржавање породине задруге овде су претежно утицали географски услови и друштвено-

политичке прилике. Планинско-сточарска привреда, феудално-чифчијски односи и лична 
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несигурност наметали су задружни облик живота. Имућна и многољудна кућа могла је 

лакше одолевати свим невољама, а такву задружну породицу и феудалци су радије држали 

на својој земљи, док су инокосног или сиромашног чифчију терали са свога поседа (Лутовац 

1973: 1). Организација задруге била је чврста. Почивала је на јединственој вољи одраслих 

мушких чланова и ауторитету старешине, „главе кућеˮ, који је по правилу отац и по реду 

најстарији син (Лутовац 1973: 1). Како наводи В. Поповић, у старој штавичко-пештерској 

задрузи организација је функционисала као у пчелињем друштву. Сваки члан имао је 

беспоговорне обавезе, а када је тога нестајало и задрузи је бивао крај. С обзиром на етичко-

етничку и конфесионално-језичку шароликост, постојало је седам типова задруга на 

почетку. Временом, међутим, оне су постале толико сличне да су суштински свођене на 

једно, и разликовале су се, у нијансама, православне и муслиманске. Препознаване су по 

ентеријеру, одећи, етносу, фолклору и мелосу, припреми јела и народним обичајима, 

традицији и верским обредима (Поповић 2003: 123).  

Шумски комплекси покривају велики део рашке области, и то је њено велико 

богатство и потенцијал за развој шумарства. Међутим, експлоатација шумског блага била 

је сасвим стихијска и није дала очекиване резултате (Мушовић 1985: 74).  

Значајан извор средстава била је и домаћа радиност. Жене су израђивале различите 

производе од вуне и конопље: ћилиме, стазице, сеџаде, сукно, платно за рубље, а мушкарци 

– дрвене производе: кола, ралице, бране, косишта, метле и сл. (Мушовић 1985: 74). 

Занатство је у тутинском крају било на најнижем нивоу, а сводило се на одређени 

број ковача који су правили металне делове за пољопривредне алатке: раонике, косе, секире, 

косире, мотике, ашове, лопате и др. (Мушовић 1985: 75). Развијало се на специфичан начин. 

Највећи број занатлија живео је и радио по селима, а занатство је свођено на онолико колико 

је могло да подмири локалне потребе. Било је мало квалификованих занатлија, особито по 

селима, па су се тим послом бавили људи који су за ту делатност имали природних 

предиспозиција или су занатску вештину учили од својих најближих (Мушовић 1985: 111). 

За привредни живот Новог Пазара, међутим, за његов просперитет, па према томе и за 

етнички састав, занатство је имало велики значај. Оно је као привредна делатност по 

важности било одмах после трговине, а у Новом Пазару старо је колико и град. Традицију 

занатства Нови Пазар наследио је још од средњег века, јер је било развијено још у Рашкој. 
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Успомена на средњовековно занатство очувана је у топонимима у околини: Шавци, Ковачи, 

Ковачево, Лукаре, Штитаре, Златари (Мушовић 1979: 21). 

У Тутину и Сјеници трговина је била слабо развијена. Из Новог Пазара, Пећи, 

Берана и Митровице долазили су трговци, понајвише ради оркупа јагњади, сира и вуне, а и 

сами сељаци терали су стоку и износили сточне производе на пијаце у поменутим 

градовима (Мушовић 1979: 74). Почеци трговине везани су за национализацију ранијих 

приватних трговачких радњи. Оне су биле смештене у Тутину и већим сеоским центрима, 

то су биле мале радње, дућани, са најнужнијим стварима и животним намирницама. Осим 

сталних, било је и лутајућих трговаца, откупљивача стоке, највише јагњади и сточарских 

производа (Мушовић 1979: 111). Знатно развијенија трговина је била у Новом Пазару, који 

је од самих својих почетака био важан трговачки центар. Дубровчани су у Новом Пазару 

имали своју колонију још од његовог оснивања. Број Дубровчана бивао је различит у разним 

епохама. Било је стално настањених Дубровчана, као и оних који су кроз овај крај пролазили 

бавећи се транзитом. Међутим, сигурно је да су се трговином бавили и домаћи људи: 

Муслимани, Срби, а и Турци (Мушовић 1979: 112). До релативног замирања трговачке 

делатности дошло је утицајем, ратним дејствима измењених, историјских и друштвених 

околности на овим просторима, о чему је раније било речи.  

 

 

I.5. Развој школства 

 

У срезу штавичком пре Првог светског рата постојале су само две основне школе, од 

којих је једна била при Црноречком манастиру. Она је првобитно, још од средњег века по 

свом карактеру била манастирска, али је крајем 19. века попримила много световнога. Дала 

је прве писмене људе у тутинском крају (Мушовић 1985: 75). Године 1904. Поповићи из 

Сувог Дола основали су основну школу у Сувом Долу, прву чисто световну школу у 

тутинском крају. Окупљала је децу са Пештери у време када је у том крају писмен човек 

био права реткост. Отворио ју је поп Милутин Поповић. Најпре је окупљала само мушку 

децу и то највише из Сувог Дола, док је из суседних села било тек понеко дете. У неколико 
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сеоских центара, а затим и у Тутину, при џамији која је грађена око 1910. године, постојале 

су основне верске школе – мектеби. Предавања су држали хоџе који су завршавали медресу 

у Новом Пазару, а учила се елементарна писменост, али само арапско писмо. У првим 

годинама после Првог светског рата учињени су напори на отварању школа, тако су 

отворене школе при свим оштинским центрима, а негде и по две. Основна школа у Тутину 

почела је са званичним радом 1922. године (Мушовић 1985: 76). Велики значај за развој 

писмености и образовања код српског дела становништва имао је и даље Црноречки 

манастир.  

До изградње школских зграда, школе су биле у приватним кућама са изразито 

скромним инвентаром. Године 1926. изграђено је неколико школа у тутинском крају: у 

Сувом Долу, Делимеђу, Мелајама, Црквинама, Рибарићу, Мојстиру и Годову. Све су биле 

типске, архитектонски веома сличне. Учитељи су долазили са стране, махом по казни, 

протеривани углавном због своје политичке делатности (Мушовић 1985: 76). Проценат деце 

која су похађала школу био је веома низак. Одмах након ослобођења Тутина после Другог 

светског рата почела је обнова школства. Људи који су имали завршену основну школу 

послати су на курс за учитеље у Новом Пазару, тако да је већ 1945. у срезу штавичком 

радило 18 основних школа, смештених углавном по приватним кућама (Мушовић 1985: 99). 

У целини посматрано, живот је почео изнова да се одвија у заједништву и слози, са жељом 

да се што пре заборави на тешке ратне године и све недаће које су оне донеле овом крају. 

Ради се на оживљавању школства и културе, отварају се домови културе, аналфабетски 

течајеви и здравствени семинари (Мушовић 1985: 102). Након Другог светског рата 

школство се у тутинској општини нагло развија. Проширивање школске мреже заснивало 

се на постојећем систему основног образовања, одређено демографским факторима и 

комуникативним могућностима насеља. Међутим, пратиле су га многе тешкоће, као што су 

недовољан обухват ученика, скучен школски простор, оскудан школски инвентар, 

недовољан стручни кадар. У целом послератном периоду у свим школама активно се радило 

на описмењавању одраслих аналфабетским течајевима и потпуним образовањем одраслих, 

а структура школске спреме потпуно се изменила (Мушовић 1985: 127, 132).  

Слично као у Тутину развој школства текао је и у Сјеници, где су у првим деценијама 

19. века турске школе биле су готово једине просветне установе. До доношења Закона о 

просвети 1869. којим се уређује отварање школа, утврђују наставни програми и обавезност 
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похађања наставе, у Сјеници је радило укупно 8 мектеба (Зекић 2004: 246). Основу 

световног образовања у Сјеници чиниле су школе настале у другој половини 19. века: 

иптидаија (почетна основна школа), руждија (нижа гимназија) и идадија (класична 

гимназија). Те државне грађанске школе отварају се након 1869. године. Медресе, као 

верске школе највишег ранга, настале су још у средњем веку у већим местима. У Новом 

Пазару медреса, као средња теолошка школа, отворена је половином 18. века, а школовала 

је и припремала кадар за вероучитеље, док је медреса у Сјеници радила у другој половини 

19. века. Са радом је престала одмах након Првог балканског рата (Зекић 2004: 248–250). 

Крајем 1912. Краљевина Србија је у Сјеници отворила прве српске школе световног 

карактера дуж српско-турске границе, али и у самом граду са мешовитим становништвом. 

У међуратном периоду уводи се обавезно школовање у основним четвороразредним 

школама (Зекић 2004: 256), а отварају се и средње стручне, занатске школе (ћилимарска, 

трговачка) (Зекић 2004: 258). Период након Другог светског рата карактерише убрзан развој 

школства, уводи се обавезно осмогодишње школовање, отварају нове средње стручне 

школе као и нижа, „про-гимназијаˮ, која је чинила ембрион из којег ће настати права 

гимназија (Зекић 2004: 264).  

Долазак Турака у долину Рашке и њихово учвршћивање у овом крају прекинули су 

један захуктали живот духовног и физичког стваралаштва Срба, чија је колевка управо 

Рашка долина. Нови живот добијао је у целини, постепено али сигурно, нову физионимију, 

испреплетану културом Оријента, коју су са собом донели турски освајачи. Тај утицај, на 

готово свим пољима људског стваралаштва, мало где је дошао до изражаја и био таквих 

диманзија као у граду на Рашки, који је од свог постанка имао физиономију шехера 

(Мушовић 1979: 36). Буран живот што га је Нови Пазар имао у прошлости подразумевао је 

и постојање школа у овом граду. Као велико трговачко место, он се не би ни могао 

замислити без школованих или бар делимично школованих људи. При џамијама и 

манастирима постојале су школе у којима је стицано основно образовање и где је световност 

била само делимично заступљена. Међутим, било је и световних школа. Тако се 1489. 

помиње алим (учитељ) у Новом Пазару. Алими се помињу и у 16. веку. И средње школе 

носиле су печат духовности, без обзира на то којој конфесији су припадале. У Новом Пазару 

је, према подацима који су остали од Евлије Челебије, било пет медреса, једна школа за 

изучавање свете муслиманске традиције, а уз сваку џамију имао је мектеб (основна верска 
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школа). У свим тим школама, осим веронауке, учили су се и језици: арапски, турски и 

персијски, а основни, матични језик био је српски, јер Муслимани никада нису имали други 

језик осим њега. Познато је да је овде у 17. веку радила трговачка школа, у којој је настава 

извођена на српском и италијанском језику а похађали су је ђаци из Дубровника, Босне и 

Бугарске, док су предавачи били Дубровчани и Турци. Градску основну школу коју су могла 

похађати и муслиманска деца основао је 1838. Никола Васојевић, енглески вицеконзул у 

Новом Пазару. Друга основна школа помиње се 1850. године, али је радила под веома 

тешким условима. Године 1875. у Новом Пазару се помињу две српске основне школе, које 

је похађало 60 ученика. Према турским документима, у Новом Пазару је од 1877. до 1902. 

радило десет муслиманских, једна српска и једна јеврејска основна школа (Мушовић 1979: 

36–40). Образовање је забележило крупне резултате у послератном периоду, тако да је 1975. 

у Новом Пазару било 32 основне школе, гимназија, учитељска школа, економска школа, 

технички школски центар и школа за образовање одраслих (Мушовић 1979: 49). 

Развој школства у последњим деценијама 20. века усмерен је ка отварању основних 

осмогодишњих школских установа у свим већим сеоким срединама. Истовремено, смањење 

броја сеоске популације нужно доводи до замирања школа у селима са мање становника, 

где данас постоје школе са свега неколико ученика, које су пред затварањем, а многе од њих 

годинама уназад не уписују нове ученике. С друге стране, у градским срединама отварају 

се нове основне, али и средње школе, које прате трендове у образовању условљене 

захтевима модерног доба. Нови Пазар последњих година израста у универзитетски центар 

који привлачи велики број студената из целог региона а и шире. Истурена одељења 

факултета из више универзитетских центара у Србији отварају се у новије време и у Тутину.  

.  

 

I.6. Традиционална духовна култура 

 

 Простор Тутина, Сјенице и Новог Пазара одликује се богатом и у синхроној 

перспективи релативно добро очуваном традиционалном духовном културом. У условима 

заједничког живота свака од конфесионалних скупина настојала је да вековима негује 
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наслеђене културне обрасце који су, будући да значе одржавање везе са минулим 

временима, омогућавали очување етничког идентитета. У условима неговања сопствених и 

поштовања обичаја, традиције и веровања припадника друге вере, на овим просторима 

развијала су се два засебна, паралелна вида духовне културе, са унеколико различитим 

поимањем и погледима на човека као јединку, човека унутар шире друштвене заједнице и 

свет који га окружује. Тако се на простору чији говор испитујемо у области духовне културе 

очитују две традиције – хришћанска и муслиманска – у појединим сегментима јасно 

издиференциране и наизглед самосталне једна у односу на другу, али често и сасвим 

испреплетане, са много заједничких елемената који се нужно морају посматрати здружено, 

у суодносу. У хришћанској традицији доминантно је присуство прехришћанског наслеђа 

које се огледа у чувању раније матрице која се испољава кроз обичаје, веровања, ритуалне 

радње, народне умотворине и друге видове обликовања колективног погледа на свет, а који 

вековима функционишу напоредо са хришћанском традицијом и културом. Симбиоза 

паганског и хришћанског наслеђа учинила је да се систем традиционалне духовне културе 

у овим крајевима формира као врло слојевит. У условима живота под турском владавином, 

а и у општој клими која је владала након Другог светског рата на овим просторима развој 

хришћансканства успораван је притисцима са стране, те је у таквим околностима српско 

становништво или кришом неговало обичаје из домена хришћанске традиције или их је, 

што је чешће, у прикривеној форми, спроводило у својеврсном укрштају са већ раније 

укорењеним ритуално-обредним радњама из доба паганства. Тако у традицији народа са 

ових простора срећемо својеврсну паганско-хришћанску симбиозу обичаја, познату свакако 

и на другим тачкама српског културног простора, али овде услед специфичних услова 

живота наглашенију и живописнију. У исто време, у традицији муслиманског дела 

становништва еволуција духовне културе може се ишчитавати из неколико, међусобно 

такође укрштених слојева. Тако се у обичајима и народним веровањима овог дела 

популације увиђа присуство како паганске, тако и хришћанске (преласком на ислам већим 

делом напуштене, али и добрим делом очуване), те новоуспостављене традиције која долази 

путем утицаја исламске вере.  

Свака од етничких скупина данас с једне стране поштује празнике (а то значи и 

постојање обичаја, веровања и ритуала у вези са њима) који су диференцијални у односу на 

другу, али и оне који су део очуване заједничке традиције. Имајући у виду да је опис 
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традиционалне народне културе изван интересвања овога рада, овде као илустрацију 

укратко наводимо неке од најважнијих празника, односно обичајном или обичајно-правном 

и друштвеном, колективном нормом успостављених (ритуалних) облика понашања унутар 

заједнице из домена хришћанске с једне и муслиманске културе с друге стране, те оних који 

су део заједничке традиције, а који су систематично представљени у хроници Пештерско-

штавички вихори В. Поповића.  

У муслиманској традицији изворно према Курʼану поштују се неколики свети дани:  

Рамазан, пост који се једном годишње пости 30 дана. Састоји се у целодневном 

уздржавању од јела и пића, свих порока и ужитака, непристојних помисли и чињења злих 

дела. То је верска обавеза, пут спаса, опраштања и очишћења, који у загробном путу води у 

џенет (рај).  

Рамазански бајрам је највећи празник и најсвечанији дан на завршници поста. 

Изражава се свечаном јутарњом молитвом свих верника у џамији, богатим породичним 

ручком након тога, те међусобним посетама „од Бајрамаˮ. 

Курбан бајрам је други велики верски празник који долази два месеца и десет дана 

након Рамазанског бајрама. Изражава се јутарњом молитвом свих верника у џамији и 

породичним ритуалом клања овна, курбан-жртве, од које се месо (курбани) дели 

сиромашним комшијама. 

Институција брачне заједнице дуго се задржала у архаичним обичајно-шеријатским 

оквирима од пре Ататурковог периода. Мада шеријат веже брак за добровољност, овде је 

избор супружника и вођење свадбеног ритуала скоро до средине 20. века припадао вољи и 

одлуци родитеља, рођака и пријатеља (уговорени бракови), иако је бележено и више 

случајева самовоље – бекства, крађе и отмице девојака и на томе заснованих сукоба.  

Кана је весела девојачка предсвадбена ноћ у породичном дому. Одвија се уз 

присуство девојака кроз песму, игру, свирку, „слатку тепсијуˮ (баклаве, халве, хаџимакуље, 

татлије, брдарице и гурабије), те бојење (канирање) невесте по прстима и другим деловима 

тела.  

Свадба обичајно тече уходано: од проводаџија до сусрета пријатеља, ретко уз 

виђење девојке, преко сагласности пријатеља, прстеновања до уговарања свадбе, броја 
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сватова, пешака и коњаника. Прво виђење и сусрет супружника најчешће се дешавало 

непосредно прве брачне ноћи у ђердеку, соби припремљеној посебно за младенце7.  

Сунет – обрезивање мушке деце, као узвишен религиозни чин, представља 

суштински печат, обележје да вољом родитеља, а по духовним законима, дете припада 

исламу. Обред је праћен слављем, уз песму, весеље и обиље поклона слављенику. 

Муслихуни су муслиманска обичајно-правна институција – локални суд састављен 

од поштованих, добрих људи задужених за решавање најразличитијих конфликата мешу 

народом и њихових спорова у вансудским условима. То је суд људи често и неписмених 

али часних и поштених, који суде ауторитетом, као заклети пред богом по хуманим и 

моралним нормама, по искуству, поштењу, осећању правичности и одговорности, по 

сопственој души и образу. Снагом тих критеријума домет муслихуна досеже (не улазећи у 

надлештво редовних судова за теже и тешке конфликте) до вансудских поравнања и 

измирења странака чак и у најтежим деликтима, оружаним сукобима па и крвној освети.  

 Из домена хришћанске православне традиције издвајамо:  

Пост православних, који води порекло од Исуса Христа. Састоји се у уздржавању од 

мрсне хране, рђавих мисли и злих дела. Верници имају годишње четири велика поста: 

Божићне, Велике, Петрове и Госпођине пости. Поред тога, ту је и пост средом и петком или 

за велике празнике. На Пештери православни пост прилично је био исцрпљујућа 

православна обавеза имајући у виду да је посреди простор који оскудева у воћу, поврћу и 

другим немрсним присмокама. Због тога су многи верници овде пред крај четврте деценије 

20. века отпочели са „да Бог опростиˮ редукцијама поста, сводећи га на седмице с почетка 

и краја, а неки га свели само на симболичне дане. Обичај је да у време поста нема 

свадбовања, а након сваког поста следи свечана причест у цркви.  

Сваки празник по црквеном календару укључујући и недеље светкован је нерадно, 

изузев преке нужде да се испред невремена склони неки берићет. Свечарски дани и недеље 

резервисани су за одмор, рођачке и пријатељске посете и гозбе. Кодексом односа знају се 

лакши празници, када се могло „греховатиˮ, и тешки, када у празновању није било изузећа.  

                                                 
7 Традиционална свадба као и сви обичаји и утврђене друштвене норме у вези са предсвадбеним и периодом 
након ње данас су у муслиманском свету у великој мери измењени, иако има и случајева континуитета са 
ранијим наслеђем.  
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Задушнице, којих има четири у години верници обредно поштују и у славу и помен 

мртвих излазе на гробље или у цркву да уз паљење свеће помену имена умрлих, уреде и 

окаде гробове.  

Крсно име, славу дома, посвећену традиционално свецу заштитнику има свака кућа. 

У сваком од села овога краја постоји бар неки обичајни детаљ специфично везан за стару 

постојбину и родословне корене домаћина. Славље најчешће почиње уочи славе са 

укућанима, пријатељима и гостима, а наставља се и на дан славе и прво окриље (трећи дан), 

ређе и друго. Слава се диже у подне а на столу су жито, колач, свећа, кадионица, по флаша 

вина и ракије са две чаше. Након окупљања за столом, домаћин кади госте и славу, и док 

сви стоје, неко чита оченаш, уколико нема свештеника. Потом се узима колач, диже до 

висине прсију и трипут окреће удесно, затим се ломи, половине се целивају и дижу увис с 

благословом. Тај чин зове се дизање славе. Сви присутни честитају славу домаћину, а потом 

се служе житом, славским колачем, вином, ракијом, и „господајуˮ, певају славску песму.  

Божић је хришћанско-православни празник који у част Христовог рођења слави 

сваки дом. На бадње јутро меси се бадњачица и иде се у сечу бадњака. Код куће се све 

припрема за њихов дочек. Уместо столова и софри просторије у соби испуњава божићна 

слама. Увече мушкарци уносе бадњаке а домаћице их дочекују са свећом, колачем и житом, 

бацајући зрневље по њима. Мушкарци бадњаке полажу на огњиште, након чега следи 

обилна вечера. На божићно јутро у зору уводи се у кућу во као сточни положајник, и тада 

му се ставља пробушена погача на рог. Након тога долази положајник који уз ватру и 

бадњак изражава честитке дому и домаћину. Положајник од домаћице прима поклоне. 

Мали Божић се слави 14. јануара. Тада се праве чеснице и месе колачи ишарани 

цевчицама за ткање. Са неколико колача деца полазе стоку имитирајући гласове животиња.  

Богојављење је посебно поштован празник. У домовима је почињало на Крстовдан 

полагањем крста у воду. Верује се да је добро када се крст заледи: што више леда на крсту, 

више ће бити здравља и берићета у кући. Ноћ укућани дочекују будни, како би доћекали 

отварање небеса, када бог испуњава сваку жељу. Ујутру се пије света водица, чељад се 

омрсе од јучерашњег поста, а припрема се свечани ручак уз поздраве: „Христос се јави – 

ваистину се јавиˮ.  
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Васкрс се слави од Великог петка, кувањем и бојењем јаја, која се на васкршње јутро 

деле укућанима. Прво скувано јаје домаћица задржава за „чувара кућеˮ до наредног 

Васкрса. 

Видовдан се традиционално прославља као велики хришћански и државни празник. 

Традиционални обичаји налажу да тога дана жене отварају своје ковчеге са рухом и излажу 

га „да Видо види њихову спрему, а код девојака и невести рукотворине и даровнинуˮ. 

Обележава се без весеља, у свечаној тишини уз нешто богатији ручак. 

Православна свадба обављала се по српским обичајима, у време Отоманске царевине 

уз одобрење турских власти. Пријатеље су налазиле и спајале проводаџије, а млади су се 

сусретали на саборима. Девојке су најчешће одабиране и спајане са младићима, а 

проводаџије су спроводиле „огледеˮ у девојачким домовима, где су се састајали главни 

пријатељи и виђали момак и девојка. Након тога, пар седмица касније, уследио би белег, 

када свекар, праћен кругом пријатеља, свечано обележи своју снају дарујући јој дукат или 

белу меџедију. Снаја му, уз целивање руке, такође даје белег, кошуљу или шта друго, који 

свекар носи свом сину а њеном момку. Након тога следи просидба, а онда и уговор свадбе 

уз утврђивање броја сватова. Девојка након тога уз помоћ мобе, својих другарица, спрема 

дарове. Момкова родбина за то време припрема свадбу, а окићена буклија кружи месецима 

до законика: кумова, старосвата, барјактара, деверова, јенђи, војвода, коморџија, чауша, 

ашчија и сватовских момака. Свадба је била весела уз музику, игру, песму и богату трпезу.  

Сабори се одвијају у близини локалних светилишта. 

У заједничке обичаје убрајају се:  

Ђурђевски уранак, обичајни церемонијал који обухвата купање у хладној води, 

жарење копривом, затрављивање стоке и саборовање, припада заједничкој традицији. На 

овај дан припадници свих религија саборују на Горњој Пештери код извора Ђурђевица, 

надомак језера у Шеварима, где је по легенди свети Ђорђе убио аждају и спасио Пешетер 

од немани. 

Петровданско вече је сеоски сточарско-чобански празник који отпочиње паљењем 

лила. Запаљене лиле могу се видети у првим вечерњим часовима поред торова и бачија. На 

тај дан се плету венци од петровог цвећа, ките се куће, бачије и торови уз певање песама, 
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чобанску грају, комшијске поздраве. Дан након тога традиционално се одржава на Понору 

на Мокрој гори у средишту неколико десетина бачија.  

Илиндан (Алиђун) народ по обичају заједно прославља без икаквих религијских 

предрасуда. Најмасовније весеље одржава се на Лађевцима – планинском развођу које спаја 

Пештерску висораван са Лимском долином. 

Првомајска и друга народна саборовања у народну традицију ушла су након 1945. 

Мобе припадају самом врху заједничких обичаја, спајалачки применљиве у многим 

пословима, а најчешће током радова у пољу. Неретко се сазивају из престижа. Имућније, 

земљом богатије пештерско-штавичке задруге косидбу су најчешће обављале са мобом. На 

мобу радо долазе и звани и незвани, младићи и млађи свих вероисповести да поносно 

покажу снагу и вештину. Главна мобена јела су: кувано месо, јанија, пите и цицваре уз 

изобиље млечних производа. На мобу се иде у најлепшим летњим оделима која су чинили: 

бела кошуља и гаће од ланеног или конопљаног платна, шарене чарапе, каница и пресни 

опанци. 

Женске вечерње мобе у зимском амбијенту дуго су се одржале као остаци 

распаднутих породичних задруга. Женска чељад се на мобама окупљала најчешће у 

вечерњим часовима, након обављених летњих послова, или током зиме, зарад прераде вуне 

у домаћој радиности, односно ради сусрета и забаве током таквих радова.  

Девојачка посела приређују се током израде девојачке спреме, свадбених дарова 

плетених и везених, уз песме, шалу и гозбу. У муслиманским домовима на мобама су се 

окупљале искључиво девојке и жене, док је у хришћанским домовима на таквим 

окупљањима било и момака.  

Сеоска посетковања организују се наизменично у свим кућама редом, „да ником 

криво не останеˮ. Обично се одржавају у зимским вечерима, а испуњена су домаћинским 

разговорима, досеткама, шалама, загонеткама, легендама и народним играма. Козање је у 

многим селима била омиљена игра, а популарне су и старе игре прстена, ћурке, мечке, зује 

и других.  

Гусларске вечери имају посебне сеоске садржаје, организаторе и миљенике. На њима 

се смењују најдаровитији гуслари у селу. 

Кумство и братимство заузима изузетно место у међуљудским повезивањима, без 

обзира на верске или друге разлике. Остварује се по сопственој иницијативи, или пак у некој 
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муци. Једном створени односи генерацијама поштују се и с пажњом уважавају чак и у 

најтежим тренуцима.   

Гостопримство је било и остало чувано и неговано као једна од трајних обичајних 

и људских врлина свакога дома (Поповић 2003: 126–137) 

 Духовна традиционална култура тутинско-новопазарско-сјеничке зоне представља 

терен занимљив за истраживања из области етнологије, те су радови из ове области 

релативно бројни. За истраживаче је посебно занимљив, у етничком смислу хетероген, 

терен Пештерске висоравни, те издвајамо радове у којима је дат опис обичаја овог дела 

становништва, углавном везаних за сточарску традицију: Милисав Лутовац Сточарство и 

сточарски живот на Пештерско-сјеничкој висоравни (Лутовац 1977: 157–170); Миломир 

Поповић Обичаји српског становништва у Сувом Долу I и II (Поповић 1990: 183–191; 

Поповић 1991: 137–147); Мирослава Љујић Циклус годишњих обичаја Срба на Пештеру 

(Љујић 2014: 367–381). Опис народних обичаја у вези са празницима годишњег или 

животног циклуса, прикупљаних на терену целе области, садрже радови: Хусеин Дердемез 

Веровања и обичаји везани за неке верске празнике у Барама и околини (Дердемез 1984: 191–

199); Љубомир Рељић Самртни обичаји и култ покојника (Рељић 1990: 125–148); Петар 

Костић Годишњи обичаји (Костић 1990: 73–123); Глеб Пилипенко Курбан-бајрам у 

тутинској општини (Пилипенко 2015: 445–454) и други објављени у серијским 

публикацијама: Тутински зборник, Новопазарски зборник и Зборник Сјенице.  

 

 

I.7. Методолошке напомене о раду на терену, класификацији, обради и 

анализи грађе 

 

 Материјал на коме је извршена анализа глаголског система прикупљен је на 

територији трију општина – Тутин, Нови Пазар и Сјеница. 

 Истраживањем је обухваћено укупно 105 пунктова, од којих је 51 село на територији 

тутинске општине. Наводимо њихов списак и скраћенице које су коришћене у раду: 
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 Баћица (Ба), Биохане (Би), Блаца (Бл), Бороштица (Бо), Брегови (Бр), Врба (Вр), 

Врујца (Вру), Глухавица (Гл), Глоговик (Гло), Годово (Го), Гурдијеље (Гу), Делимеђе (Де), 

Детане (Дет), Добри Дуб (Д. Дуб), Добриња (До), Долово (Дол), Дулебе (Ду), Ђерекаре 

(Ђер), Ервенице (Ер), Жирче (Жи), Жупа (Жу), Кељепоље (Ке), Коваче (Ков), Кониче (Кон), 

Кочарник (Коч), Лескова (Ле), Липица (Ли), Мелаје (Ме), Митрова (Ми), Набоје (На), 

Островица (Ост), Паљево (Па), Пероше (Пе), Пленибабе (Пл), Попе (По), Пресло (Пр), 

Пружањ (Пру), Рамошево (Рам), Рачиће (Рач), Рудница (Руд), Руђа (Ру), Саш (Са), Сврачиће 

(Св), Смолућа (См), Старчевиће (Ст), Струмце (Стр), Суви До (С. До), Тутин (Ту), Црниш 

(Цр), Шароње (Ша), Шипче (Ши). 

 У Новом Пазару обишли смо 26 пунктова: 

Багри (Баг), Балетиће (Бал), Бобовик (Боб), Боторовина (Бот), Брђани (Брђ), Вучја 

Локва (В. Лок), Избице (Из), Јошаница (Јо), Јуковача (Ју), Кашаљ (Ка), Козарево (Коз), Лече 

(Леч), Лукаре (Лу), Неготинац (Не), Нетврђе (Нет), Осоје (Ос), Пожега (Пож), Прћенова 

(Прћ), Рајетиће (Ра), Рајчиновиће (Рај), Себечево (Се), Сопоћани (Со), Суха Ћуприја (С. 

Ћуп), Трнава (Трн), Цвијетње (Цв), Шавце (Шав).  

 Сјеничких пунктова је укупно 28: 

Баре (Бар); Бољаре (Бољ), Буђево (Бу), Врсјенице (Врс), Градац (Гр), Гошево (Гош), 

Дражевиће (Др), Дружиниће (Дру), Дубница (Дуб), Дуга Пољана (Д. Пољ), Дујке (Дуј), 

Зајечиће (За), Карајукића Бунари (К. Бун), Кијевце (Ки), Кладница (Кл), Кнежевац (Кн), 

Крстац (Крс), Трешњевица (Тре), Тријебине (Тр), Тузиње (Туз), Увац (Ув), Угао (Уг), 

Урсуле (Ур), Цетановиће (Це), Црвско (Цр), Чедово (Че), Шаре (Шар), Штаваљ (Шт).  

 Корпус за рад сачињен је интензивним теренским прикупљањем материјала у 

наведеним пунктовима у неколико наврата током 2011, 2012, и 2013. године. Том приликом 

разговарали смо са преко 300 информатора, а разговори су снимани диктафоном. Грађа је 

након тога транскрибована, при чему је сачињен корпус од око 900 страна куцаног текста. 

Пунктви су одабирани тако да истраживањем равномерно буде обухваћен читав простор, 

дакле како централни делови територије тако и рубни предели који се граниче са ареалима 

других говора односно дијалеката, како би се у виду имали евентуални утицаји граничних 

идиома на истраживани говор, те омогућило поређење језичке ситуације затечене на 
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његовим различитим тачкама. Приликом прикупљања грађе руководили смо се 

методолошким принципима А. Белића, саопштенима у писму Бодуену де Куртенеу (Белић 

2000: 249–257). Настојали смо да дијалекатски материјал бележимо од стране аутохтоних 

говорних представника, при чему смо бирали старије особе које су од рођења живеле у 

истом месту и ретко га напуштале, а том захтеву превасходно су одговарале особе женског 

пола. Није било једноставно испунити овај услов јер је у данашњем времену тешко наћи 

носиоце дијалекта који су читав животни век провели на једном месту (посреди су 

сточарски предели који подразумевају чешћа померања становништва унутар микроарела, 

односно код женских припадника промену животне средине узроковану удајом, потребе 

које намећу савремени видови живота и сл.), односно чији говор нимало није натруњен 

наносима из околних идиома или из стандардног језика. Информатора чије карактеристике 

у великој мери одговарају описаном идалном представнику говора свакако је било највише, 

а у појединим случајевима узимали смо у обзир и оне говорнике чије одлике унеколико 

одступају од наведених (информатори са неколико разреда основне школе, мушки 

представници говора, женске особе које су удајом прешле да живе у суседно село), али тек 

уколико проценимо да се наведена одступања не могу у великој мери одразити на 

аутентичност њиховог идиома (на пример, женске особе које су промениле место боравка 

удавши се, односно прешавши из једног села у друго, а притом су и једно и друго место у 

дијалекатском погледу једна целина, свакако су узимане у обзир током истраживања). 

Информаторе смо проналазили без претходне препоруке, затицали смо их у ливади или 

њиви како обављају сезонске радове, док чувају стадо, у сокацима и сл., где смо и обављали 

разговоре. Такође, обично смо се по доласку у место код локалних мештана на које смо 

наилазили распитивали о старијим особама које „знају историју народа, обичајеˮ, које се 

баве неким занатом или домаћом радиношћу, те смо их онда обилазили позивајући се на 

добијену препоруку. Разговори су најчешће обављани са појединачним информаторима, 

али није била реткост ни да смо их затицали у групама од две, три па чак и више особа. 

Такви разговори где се припадници групе, након што одредимо тему разговора, смењују у 

говору, међусобно допуњују, расправљају о одређеним питањима и сл. драгоцени су јер 

управо у таквим ситуацијама они најбрже забораве на присуство „стране особеˮ, и сасвим 

спонтано, онако као што то чине свакодневно, разговарају. Тако добијени текстови садрже 

право богатство употребљеног инвентара језичких средстава. За наше истраживање то је од 
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посебног значаја стога што одређени глаголски облици захтевају посебну организацију 

(ван)лингвистичког контекста, коју често није могуће успоставити када се са информатором 

разговара насамо. Такви су, на пример, аорист и имперфекат, који захтевају приповедање о 

доживљеним радњама, емотивну интонираност, афективност у говору и сл., а све се то лако 

постиже када се разговор одвија међу особама које се добро познају, које једна другу 

подсећају на нешто што је било у даљој и далекој прошлости, потом праве дигресије 

коментаришући и неке догађаје везане за блиску прошлост или садашњост, што није случај 

када говорни представник организује причу тако што је презентује испитивачу као себи 

непознатом лицу. Но, и такви текстови чине важан сегмент наше грађе – у њима долазе до 

изражаја нека друга језичка средства која изостају у претходно наведеним и сл. Дакле, како 

би се глаголски систем „отвориоˮ у својој комплексности, односно да би се пронашао модус 

да се забележи сав потенцијал и богатство облика кога смо, имајући у виду да је посреди 

наш матерњи идиом, свакако били свесни, теме за разговор биле су врло разнолике. 

Углавном је реч о тематици блиској саговорницима: разговори о животу некада у поређењу 

са ониме како је сада, о односима у породици, животу у ратном периоду, обичајима, 

веровањима, празницима годишњег и животног циклуса, о радовима на пољу, у кући, о 

занатима, о свакодневним стварима и сл. Све то омогућило је да наши текстови са 

структурне стране буду разнолики (наративни дискурс, процедурални текстови, дијалози, 

неформални, неусиљени и тематиком неограничени разговори и сл.), и тако задовоље 

потребу за равномерном заступљеношћу свих облика и њихових функција, односно да се 

из њих селектује довољан број потврда којима се поткрепљују теоријска становишта. 

Становништво испитиваног подручја етнички је разнолико, те међу информаторима има 

припадника обеју конфесија. Различито етничко порекло муслиманског дела становништва 

(словенско : несловенско) огледа се и у језику, те се стога грађа добијена од информатора 

који воде порекло од Малисора, односно који су потомци арбанашких племена досељених 

на терен Пештери детаљно пореди са материјалом добијеним од осталих припадника 

муслиманске вероисповести, како се не би из вида изгубиле евентуалне разлике.  

 Најзад, осим теренског обиласка пунктова са циљем систематског прикупљања 

грађе, од самих почетака истраживања били смо у интензивном контакту са дијалектом који 

испитујемо. Будући да је у питању матерњи идиом, у свакодневном, спонтаном разговору 

са носиоцима говора често смо наилазили на различите потврде неких облика којих нема 
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много у прикупљеној грађи, те на занимљиве примере њихове употребе, а као такве смо их 

бележили са циљем попуњавања евентуалних празнина у грађи. Ненарушено језичко 

осећање, жива употреба матерњег идиома у свакодневној комуникацији, те интензивни 

контакти његовим говорницима свакако су олакшавали наш посао око формирања корпуса, 

трагања за неким обликом и проналажења начина добијања потврде од стране информатора, 

и омогућили да процес прикупљања, богаћења и допуњавања грађе током читавог периода 

рада на теми континуирано тече.  

Обрада транскрибоване грађе подразумева издвајање примера глаголских облика 

односно контекста који репрезентују различите видове њихове употребе те детаљну 

анализу ексцерпиране грађе. У раду се анализа врши на морфолошком и синтаксичком 

плану.  

У одељку о морфологији испитују се глаголски облици с обзиром на стање присутно 

у категорији глаголских основа, где се подела врши по глаголским врстама, након чега се 

се сваки од облика који улази у систем глаголских форми испитиваног говора посматра 

појединачно, при чему се пажња посвећује глаголским наставцима, те променама 

бележеним на границама основе и наставака. Морфолошка анализа подразумеваће, дакле, 

утврђивање инвентара морфолошких категорија (глаголски облици) и средстава која у 

њиховом грађењу учествују (глаголске основе и наставци). Увид у инвентар глаголских 

облика омогућиће сагледање стања које се тиче (не)стабилности позиције сваког од њих у 

систему испитиваног говора (притом се превасходно мисли на облике који у појединим 

српским говорима изостају: аорист, имперфекат, инфинитив, глаголски прилог прошли). 

Утврђивање инвентара глаголских основа и подела глагола по типовима има за циљ 

праћење појаве укрштања глаголских врста. Биће издвојене групе глагола, као и глаголски 

облици у којима се дати процес очитује. Очекује се да ће у овом сегменту систем одликовати 

знатна нестабилност, те ће један од циљева бити откривање фактора који утичу на то да 

одређени глаголи добију двојаке или пак тројаке парадигме, као и могући исход таквих 

(недовршених) процеса (евентуални опстанак, односно стабилизовање једног низа облика). 

Подела глагола по глаголским основама извршена је на основу класификације 

Александра Белића (Белић 1965: 1–212). У анализи се утврђују сложени односи који се 

превасходно тичу укрштања глаголских врста. Немали је број глагола у нашој грађи који 
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једне своје облике стварају по једној а неке по другој глаголској врсти, а код појединих 

таква укрштања могу бити и вишеструка, те често на употребном плану фигурирају и 

паралелни низови глаголских облика који се сврставају у две или више глаголских врста. 

Оваква колебања одлика су испитиваног говора у целини, те је стога неопходно утврдити 

узроке који условљавају прелазак глаголских облика из једне у другу врсту, а затим и појаву 

напоредног постојања више различитих форми за означавање једног глаголског облика од 

истог глагола. Наведено упућује на присуство варијантности која је одлика непревреле 

језичке ситуације, стога ће увид у фреквентност употребе сваке од фиксираних варијанти 

омогућити уочавање евентуалног постојања тенденције ка стабилисању једне од дублетних 

форми. Имајући у виду да је народни говор творевина која се суштински одликује тежњом 

ка непрестаном мењању, узрокованом природним развитком, покушаћемо да уочимо и неке 

од тек започетих процеса и тако предвидимо и будуће путеве развитка морфолошког 

система испитиваног ареала. Од значаја за утврђивање наведеног није само увид у стање 

система говора који се испитује, већ и у оно које је присутно у околним, пре свега 

граничним говорима, будући да велики број већ постојећих, па самим тим и промена које 

тек предстоје настаје као последица контаката различитих идиома. Најзад, осим појаве 

укрштања глаголских основа, анализом су обухваћене и промене које се тичу измене 

гласовне структуре глаголских основа, које су посебно присутне на граници између основе 

и наставака, а које су условљене различитим гласовним или процесима који су резултат 

аналогије. Истичемо и то да целовит преглед глагола изложених по глаголским основама са 

примерима ексцерпираним на терену тутинско-новопазарско-сјеничког ареала српској 

дијалектологији раније није био познат. Студија Д. Барјактаревића у којој је дат опис 

морфолошког система овог дела српског дијалекатског простора садржи тек спорадичне 

напомене о наведеним појавама и то у поглављу о појединачним глаголским облицима, док 

систематски приказ и подела глагола по основама и врстама није дат (в. Барјактаревић 

1966).  

О инвентару и дистрибуцији глаголских наставака и основа биће речи у одељцима о 

појединачним глаголским облицима. Прозодијска обележја у обзир ће бити узета само у 

случајевима када, удружена са морфолошким средствима, имају удела у семантичкој 

интерпретацији облика, односно када се јављају као елеменат на основу кога се поједини 

облици диференцирају (то је, на пример, случај са облицима имперфекта и аориста неких 
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глагола). Такође истичемо да на дистрибуцију језичких средстава неретко утичу и 

семантички фактори, те ће се и такви моменти сматрати релевантнима приликом 

разматрања узрока који условљавају морфолошке промене. Глаголски облици биће 

подељени у две групе – лични и нелични глаголски облици. Помоћни глаголи и специфичне 

глаголске конструкције биће описани у издвојеним одељцима. Опис стања које се тиче 

инвентара наставака омогућава такође увид у статус одређеног глаголског облика у 

систему, посебно ако се има у виду да знатнија варијантност у избору наставака (као код 

имперфекта на пример) може значити његову нестабилну позицију у датом говору. Такође, 

продор наставака резервисаних за грађење једног облика у парадигму другог облика може 

бити условљена и семантичким факторима – семантичко, а потом и морфолошко, 

приближавање двају времена која иначе имају функцију казивања значењеских сличних 

садржаја (аорист и имперфекат), што опет упућује на извесну нестабилност у систему. 

Унификација наставака, с друге стране, која настаје као резултат природног саморазвитка 

неког идиома, различитог је интензитета, што као задатак поставља неопходност 

утврђивања степена присутности такве тежње у датом говору. Стога је наш превасходни 

циљ откривање процеса поменутог типа, утврђивање узрока њихове појаве, те покушај 

сагледања могућег исходишта, то јест праваца којима ће систем даље развијати. 

 Са синтаксичког аспекта, предмет рада представља што потпунији опис употребне 

вредности сваког од појединачних глаголских облика. Циљ је да се глаголски облици, који 

се у комуникативном чину увек јављају удружени, сагледају не само као појединачне 

јединице сстема, већ и у сложеној мрежи међусобних односа. Примећено је да од типа 

текста зависи како одабир облика, тако и то који ће се сегмент семантичког потенцијала 

показати као релевантан. Услед тога, вредности глаголских облика испитиваће се с обзиром 

на њихову употребу у различитим типовима текстова/саопштења (наративи, неутрално 

казивање, евокативно саопштење, емотивни исказ, понављане прошле радње, приповедање 

личних доживљаја, приповедање 'из друге руке' и сл.). Сваки од глаголских облика биће 

описан најпре с обзиром на синтаксичко-семантичке функције које су му примарне, а потом 

и у секундарним службама (временско транспоновање, модална употреба), када у говорној 

сфери најчешће долази до преклапања употребних домена. Синтаксички аспект, дакле, 

подразумеваће анализу употребе глаголских облика у различитим комуникативним 

условима. Биће издвојене синтаксичко-семантичке особености сваког глаголског облика 
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појединачно, а потом ће се разматрати (изван)језичке околности које у конкретном 

комуникативном чину мотивишу одабир неког од глаголских времена. Глаголски облици 

сагледаће се у својим примарним функцијама, али и у случајевима када на плану употребе 

долази до преплитања и преклапања поља употребе. Тако на пример, основна служба коју 

у овим говорима има императив јесте модална, међутим, при временском транспоновању, 

императив у систему функционише као временски глаголски облик којим се казују прошле 

појединачне и понављане радње. Функцију казивања прошлих радњи које се понављају 

императив, међутим, дели још и са перфектом, презентом и потенцијалом. Даље, 

потенцијалом се, како је речено, као и императивом могу казивати прошле радње, али то 

поклапање је само делимично будући да потенцијал не може обележити појединачну 

прошлу радњу и сл. Због тога ће превасходни циљ нашега рада бити приказивање сложених 

односа у које ступају глаголски облици у конкретном говорном чину, те моменти који 

условљавају одабир једног од више конкурентних облика са истом службом (синтаксичко-

семантички услови, време у које се смешта приповедње, тип текста саопштења (наративи, 

процедурални текстови, евокативно, односно емотивно излагање) и сл.). Међу најзначајније 

карактеристике испитиваног ареала свакако убрајамо сложени систем претериталних 

времена. У глаголске облике којима се у овим говорима саопштавају прошле радње, осим 

јединица којима је основна служба временска (перфекат, имперфекат, аорист, 

плусквамперфекат), увршћују се и временски транспоновани облици (презент, потенцијал, 

императив), те глаголске конструкције са специјализованом функцијом (шћаше + 

инфинитив, било + инфинитив, би + императив). Од значаја за овај рад јесте чињеница да 

сви наведени облици с једне стране поседују сопствене синтаксичко-семантичке 

карактеристике, али се, с друге стране, у неким сегментима поље њихове употребе поклапа 

са неком од служби осталих облика, те да је избор једног од њих условљен различитим 

факторима. У већем делу српске језичке територије четворочлани систем претерита 

упрошћава се свођењем углавном на једно, универзално време за казивање прошлих радњи 

– перфекат. Чинећи целину са другим зетско-сјеничким говорима, говор Тутина, Новог

Пазара и Сјенице спада у ред оних идиома у којима ова тенденција није у већој мери 

узнапредовала. Добро чување имперфекта и аориста представља битну структурну 

карактеристику поменуте зоне. Њихово место у четворочланом систему прошлих времена 

стабилно је, а на плану употребе оба времена одликују се широким дијапазоном функција. 



79 
 

Уочено је да су имперфекат и аорист у употреби фреквентни посебно када се са неутралног 

казивања, када се прича о општим темама, прошлим радњама које се понављају, или онима 

које су доживљаји неког другог лица, у казивању информатора пређе на теме које спадају у 

домен појединачних личних доживљаја из ближе или даље прошлости говорног лица. У 

таквим ситуацијама аорист и имперфекат (као облици са јасно израженом семантичком 

компонентом доживљености) имају потпуну предност у односу на друга прошла времена, 

односно времена којима се при временском транспоновању могу казивати прошле радње 

(приповедачки презент, приповедачки императив, проповедачки потенцијал). Као 

чињеницу од посебног значаја поменућемо и то да је у тутинско-новопазарско-сјеничком 

говору аорист имперфективних глагола у употреби потпуно обичан. Имајући у виду често 

оспоравану разлику између имперфекта и аориста несвршених глагола, компарирањем ових 

двају времена у различитим синтаксичко-семантичким реализацијама, односно у истим или 

сличним језичким околностима, покушаћемо да укажемо на јасно постојање разлике у 

семантици. Да би се потпуније сагледала вредност ових двају времена, послужићемо се 

поделом имперфекта с обзром на временске типове прошлих радњи коју Ј. Вуковић даје у 

Синтакси глагола (Вуковић 1967). Анализирајући каткада суптилне синтаксичко-

семантичке разлике у употреби имперфекта и аориста, аутор даје детаљну класификацију 

утемељену на употреби имперфекта за означавање четирију типова прошлости – 

имперфекат за блиску прошлост, имперфекат за мало даљу и удаљенију прошлост, 

имперфекат за даљу и далеку прошлост и имперфекат за неодређену прошлост – а 

обухватају се и ситуације када имперфекат доспе у домен садашњости. Примена овакве 

поделе, коју одликује свеобухватност и прецизност, омогућиће детаљнију и потпунију 

анализу у нашем раду. Осим поменуте студије Ј. Вуковића у раду се при анализи употребе 

глаголских облика у највећој мери ослањамо на теорију В. Рајхенбаха, која уважава 

критеријуме индикатива : релатива и однос референцијалност : нереференцијалност, а коју 

у Синтакси савременога српског језика: проста реченица у одељку о глаголским облицима 

у анализи примењује С. Танасић (Танасић и др. 2005: 345–475). Од значаја су свакако и 

теоријска полазишта која у анализи глаголских облика примењује П. Ивић у студији О 

говору Галипољских Срба (Ивић 1957), те она у радовима Аугуста Мусића (Мусић 1925/26: 

27–41), Александра Белића (Белић 1939: 179–188), Александра Стојићевића (Стојићевић 

1951), Павла Ивића (Ивић 1953/54: 229–262), Михаила Стевановића (Стевановић 1953/54: 
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39–80), Петра Сладојевића (Сладојевић 1953/54: 213–228; Сладојевић 1961), Милке Ивић 

(М. Ивић 1958: 139–152), Ирене Грицкат (Грицкат 1998: 35–40), Радивоја Младеновића 

(Младеновић 2000: 363–371; Младеновић 2012: 153–167; Младеновић 2013: 171–181), 

Милоша Ковачевића (Ковачевић 2008: 195–211; Ковачевић 2008а: 149–161; Ковачевић 

2009: 65–76; Ковачевић 2012: 125–139), Т. Ашић и В. Станојевића (Ашић и Станојевић 

2008) и других. 

 

 Током читаве анализе у обзир се узимају и ареални фактори: појава 

микрораслојености унутар говора, однос према другим дијалектима; евентуални утицај 

ванлингвистичких фактора, од којих као најзначајније узимамо конфесионалну припадност; 

присуство балканистичких тенденција; тежња ка упорошћавању система узрокована 

природним развитком говора и сл.  
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II. МОРФОЛОГИЈА 

 

II.1. Глаголске основе и врсте 

 

II.1.1. Глаголи I врсте 

 

Највећи број глагола на -с (< -сти) има промену само по I врсти.  

II.1.1.1. Глагол (-)јес бележен је у следећим облицима:  

инфинитив: не смијем јес (Ме); најес (Де); аорист: поједе (Го); они јој све поједоше (Ко); 

презент: крај тога једеш; то не мош да наједеш (Де); једеш за доручак; несланога па се наједеш (Рач); 

све да изедеш (Ке); да се једе; једе народ (Жи); разједе га; све то ђаво поједе (Рај); да поједе стока 

(Врс); кат се наједе (Ос); не моремо да једемо (Бо); кат ово поједемо (Гу); да поједете нешто (Гр); 

једу сватови (Бо); императив: сви помало поједи; то послʼе поједи (До); радни глаголски придев: 
слабо ти је јео; јечам се јео (Бо); појео му месо (Бр); неки ђаво појео (Ос); она би појела; душу би му 

појела (Гу); богами слабо се јело (Бо); те смо нешто јелʼи; појели алву (Го); јесте лʼ кад гој се најелʼи 

пите? (Ос).  

 Говору тутинско-новопазарско-сјеничког ареала нису својствене презентске форме: 

ијем, ијеш, односно облици императива са измењеним сугласником основе типа појеђите, 

забележени у говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 192), а који су сасвим обични и у 

говору Врачана (Петровић 1973: 217), Бјелопавлића (Ћупић 1977: 91), те староцрногорским 

говорима (Пешикан 1965: 176). Стање утврђено увидом у материјал којим располажемо не 

слаже се са наводима Д. Барјактаревића, који бележи да се у штавичкој зони, као и у 

суседним јекавским говорима употребљавају само облици ијем, ијеш, ије..., док је у 

сјеничкој и новопазарској зони искључиво једем (Барјактаревић 1966: 99). Облици јем, јеш, 

је, јемо..., који су у употреби у говорима косовско-ресавске (Јовић 1968: 130; Пецо и 
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Милановић 1968: 350), шумадијско-војвођанске (Ивић и др. 1997: 217) и призренско-

јужноморавске зоне (Младеновић 2013: 301–302) испитиваном говору такође су непознати.  

 

 На испитиваном терену у употреби је и свршени глагол изес: неће да нас изеде (Ра); 

изешће му га ђаво (Ју); који се у облицима радног глаголског придева на читавом терену јавља 

како у екавској форми: изео миш (Кл); изела ћутек за то (Гу); тако и у ликовима који су 

фонетски икавизми типа: изијо те бијес да те изеде; изио вук магарца (По). Са јотованим 

сугласником основе овај глагол бележен је искључиво у сјеничком ареалу: како ће све то 

изʼес (Тр); отапут изʼеде ђаво (Че); све миши изʼеду (Бољ).  

 II.1.1.2. Глаголи (-)плес, (-)прес и (-)мес имају основе по I врсти у свим облицима: 

инфинитив: цијелу ној плʼес (По); џемпер ћу јој саплʼес (Ме); аорист: оплʼето прслук (Ми); 

па оплʼето пешке (Коз); расплʼето косу (Па); чарапе му мајка не исплʼете (Ке); опреде кило вуне 

(Ду); измете и масла (Бо); презент: сад на прел’у све предем; да испљетеш (Д. Дуб); мораш и да 

саплʼетеш (Гу); да метеш варенику (Ду); изметеш метаницу (Ме); узнеш те изметеш метаницу 

(Пру); по кило метанице изметеш (Пру); која ће више да оплʼете (Ме); треба да се испл’ете (Вр); 

о[д] тога се преде (Коз); кат се измете (Д. Дуб); она што се измете (Пру); да се оплʼету чарапе (Па); 
оно што опредемо (Д. Дуб); да предемо на преде (Ду); императив: па наплʼети овуда (Би); исплʼети 

плот око онога камена; пруће оплʼети (Гл); саплʼети повој (Гу); неко плʼети (Д. Дуб); овако 

упл’ети; венац испл’ети (Коч); па га упреди (Би); преди конопљу (Гл); неко преди; опреди вуну; 

препреди га (Д. Дуб); па је опреди (Кон); појас упреди (Ме); па док то опреди (Рач); послʼен је преди 

(Боб); мети, мети; док се оно измети; кат се измети (Ме); радни глаголски придев: пл’ео се плот 

(Би); мој тас плʼео неке лʼесе (Лу); неко је прео на кудел’у (Д. Дуб); оплʼела тој мојој сестри четири 

прслука; четири ја сам оплʼела била (Ду); ја сам прела конопљу (Ме); по кило би измела метанице 

(Пру); овако би мела жена (Д. Дуб); па се прело (Гл); прело се на прељу (Д. Дуб); па смо пл’ел’и (Вр); 

они би се исплʼелʼи (Гу); посл’ен би прел’и (Вр); до дванес би прелʼи (Лу). 

 

 Забележени су следећи облици трпног глаголског придева ових глагола: оплʼетен от 

прућа (Де); исплʼетен она вијенац (Бр); вуна опредена (По); иплʼетена плʼетеница (Гр); изметена 

варника (Ко); оне четири лʼесе оплʼетене (Лу).  

Облик плећен није бележен (Вујовић 1969: 265).  
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 II.1.1.3. Глагол вес карактерише се присуством дублетних форми у облицима трпног 

глаголског придева: извезен појас; везен прслук (Ко); везене оне вешове (Ду); везене кошуље (По) 

(чешће); и: чарапе вежене (Ша); вежене вешове (Ме) (ређе). Остали облици гласе: везем, везеш, 

везе...; везох, везе, везе...; везо, везла, везло... везући...  

II.1.1.4. Двојаке форме трпног глаголског придева имају и глаголи (-)мус, (-)бос, (-

)трес, (-)грепс:  

пободен ту колац (Рач); крава непомузена (Д. Дуб); све то изгребато (Ру); све истресено 

(По); забодени ексери (Дет); они су забодени (Бр); истресени ћилʼими; све су помузене; истресене 

јамболʼије (Ме); изгребане руке (Ру);  

два дрвета побођена (Ду); она је потрешена (Пл); млʼијеко помужено (Бр); коље забођено 

(Бо); помужене су краве (Ко); руке изгребљене (Со).8  

Измењен јотовани сугласник основе аналошког је порекла, добијен аналогијом 

према глаголима са основом на -и- типа носит : носим : ношен. 

Иста појава забележена је и у говору Врачана (Петровић 1973: 218), те у 

Бјелопавлићима (Ћупић 1977: 96) и Горњим Васојевићима (Стијовић 2007: 189).  

У осталим облицима ових глагола нема двојства форми: 

инфинитив: треба те краве помус (Го); да те ништа не море убос (Ми); аорист: музо мајки 

краву (Го); и не помузосмо је (См); помузоше оне овце (Лу); презент: па све се тресем (Жи); овамо 

те чека да помузеш (Бо); боде оно трње (Бр); да се не боде; ако се забоде (Дол); и он пободе главом 

(Не); гребе за обрас (Со); сад у кофу све муземо (Коч); док се не пободемо на пијац (Жу); оне музу 

(Гло); пободу је на коња (Ду); императив: пободи тамо мету; коље пободи; па се пободи (Бру); мачугу 

забоди (Бот); невеста се пободи (Пру); поједини убоди прс (Прћ); истреси оно (До); децу све оно 

изгреби (Ду); радни глаголски придев: музла стоку (Пе); на подне помузла стоку (Тр); изгребла сам 

се била (Ру); све су јој претреслʼи (Го); вилама би треслʼи (Ер); музлʼе би офце (Ђер).  

 

 Код глагола (-)грис измењени сугласник основе, осим у радном глаголском придеву: 

нагрижено од рђе (По) (: све нагризено (Ру)), бележен је и у презенту: то ме гриже (Мел); гриже 

ме савес (Ст), с тим да овакве форме нису обичне. Остали забележени облици су: инфинитив: 

                                                 
 8 Д. Барјактаревић наводи само форме са консонантском алтернацијом (Барјактаревић 1966: 106).  
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да ће земљу грис (Вр); презент: ти загризеш она лʼеп (Го); императив: мало угризни зубом (См); 

радни глаголски придев: би те прегризла; она залогај што си га загризла (Го).  

 Глагол (-)пас има следеће облике: презент: пасе стока (Ђер); све попасе стока (Жи); краве 

пасу (Ке); трпни глаголски придев: све попасено (По). Нису бележене форме са јотованим 

сугласником основе аналошког порекла.  

 II.1.1.5. Глаголи (-)зепс, (-)рас и (-)крас, такође се одликују одсуством варијантности 

и у облицима твореним од инфинитивне и оним који се граде од презентске основе:  

инфинитив: ви ћете озепс тако (Бот); оћете озепс; после ће јој порас чир (По); то неће зарас 

(Ка); аорист: крадоше хи (Го); презент: немо да украдеш (До); ил’и краде (Вр); она нам краде (С. 

До); нешто да украде; да му се украде застава (Вру); у Митрову да е крадемо; зебете ту (Трн); кад 

одрасту; да расту деца (Бр); расту ти трбуси (Вру); императив: кад израсти (Вру); радни глаголски 

придев: мало порасто; украо је (Вру); Ецо је укро (Го); сироче порасла (Жи); све урасло у жбуње 

(В. Лок); једно што је крало тудије (До); ми смо је крали (Вру); озеблʼе ноге (Ју); наше су шуме 

одраслʼе (Вру); трпни глаголски придев: све живо покрадено (Цв). 

 

Бележено је и: трудна жена не смије ништа да такне украђено (Вр); није крађено ни стока 

ни ништа (Вру); све покрађено (Ле) у трпном глаголском придеву9.  

II.1.1.6. Глаголи повес, (с)провес, превес, увес, извес, одвес, развес, свес и сл. имају 

по једну основу и у презентским (презент и императив) и у облицима твореним од основе 

инфинитива (инфинитив, аорист, радни глаголски придев, трпни глаголски придев), 

односно мењају се само по I врсти:  

инфинитив: он ће те повес (Бр); тебе ћу ја сат повес (Ос); тешко било увес нарот у 

цивилʼизацију (Нет); аорист: поведе је доље (До); поведе ме (Се); уведе ме у жене (Жи); Момир ме 

одведе (Го); разведе се тамо (Ђер); некако је не поведосмо ниђе (Ђер); одведосмо је у болʼницу (Пл); 

не поведоше јој рачуна; те ме поведоше за Рожае (Ђер); кад се ове воде одведоше (Д. Дуб); суцки се 

разведоше (См); презент: да те поведем (Бр); да ми преведеш (Вр); девер је поведе (Д. Дуб); да и 

                                                 
 9 У Мрковићу је овај облик обичан (Вујовић 1969: 265). Осим украђен, овај говор познаје и форме 

плећен, ијеђен, завеђен (Вујовић 1969: 265) и сл., које не фигурирају на терену који је предмет наше анализе, 

што показује да појава аналошког успостављања измењеног сугласника основе код глагола прве врсте није 

знатнијег интензитета.  
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поведе у Немачку (Бо); преведе ме преко воде (Вр); уведе у собу (Жи); изведе је брат; изведе је ко јој 

је најбљижи (Д. Дуб); да га изведе на свадбу (Вру); одведе невесте тамо (Боб); треба да се сведе 

(Ђер); поведемо лʼијепога (Бр); ми проведемо шехаде (Дол); да га проведемо (Бо); спроведемо свадбу 

(Стр); уведемо вола (Вру); тамо сведемо (Бр); уведу те у кућу (Кон); изутра је заве уведу (Д. Дуб); 

уведу је те двори; изведу је (Вру); да одведу ово врело (Д. Дуб); да му је сведу у ђердек (Ју); 
императив: фамилију цијелу поведи (Бо); ову стоку поведи; поведи јој другога; поведи је ка кући 

(Бр); поведи је на бегенлук; он лепотана поведи (Вру); она га поведи ко[д] доктора (Го); преведи га 

(Нет); уведи младу; уведи у брдо и у ните (Дол); посл’ен уведи увече (Ду); уведи по трое четворо 

коња; (Жи); они ти уведи (Бр); изведи је браћа (Бо); изведи у жене (Дол); одведи другога; одведи 

лијепа момка (Вру); одведи је (Ђер); сутрадан невесту тамо сведи (Дол); радни глаголски придев: 

један братућет ме превео (Де); превео не за Србију (Бр); одвео неко (Жи); одвео га је отут (Ле); ја би 

ве повела ђе извор врела (Гр); она је провела (Бр); па су повелʼи рат (Прћ); живот провељи; с Нафом 

смо провељи године (Бл); спровелʼи на Вучу Локву (Цв); превелʼи (Кон); којега момка су јој увелʼи 

(Бр); изјутра би извел’и младу (Би); увела коње (Бр); одвела дијете (Коз); развела се (Ер); послʼен би 

хи свелʼи увечер (Ст). 

 

Глагол довес има облике:  

инфинитив: лопова ће ти га довес комшија (Цв); аорист: доведе Шиптаре (Прћ); доведе ме 

оде (Жи); доведе је један братић (Кл); доведосмо воду (Го); доведоше ме (Бр); доведоше онок 

неуропсихолога (В. Лок); презент: доведу неког другог (Ба); само му је доведу (Бо); императив: 

доведи момка (Бр); доведи га оде (Вру); кад је доведи овамо (Ке); радни глаголски придев: довео сам 

ти жену (Го); Нафија је довела; довела је (Бл); чим си се довела (Го); ја сам ви довела стоку; ми 

довелʼи (Бр).  

Поред облика доведен, -на, -но: доведена невеста увечер; тек што је доведена (По); она 

није доведена (Па); забележени су и облици: довеђено је на цријево (Др); довеђена овамо кући 

(Из), који су у грађи заступљени са свега неколико примера (насупрот првима који су 

бројни), те се не може говорити о равноправној употреби двају ликова.  

 II.1.1.7. За разлику од претходно анализираних, који према типу промене остају у I 

врсти, код неких глагола на -с долази до укрштања основа, па они своје облике граде некада 

по I а некада по III врсти. Реч је о глаголима типа срес/сретнут, обрес/обретнут, 

пас/панут, сес/седнут и др., који имају значење тренутности, у коме и налазимо основ за 
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аналошки продор елемента -не-/ -ну-, пореклом III врсте, који у се највећем броју случајева 

такође одликују семантиком тренутности.  

 Сви ови глаголи облике презента граде искључиво по III врсти: 

само ко не панем на постељу (Гл); само да не панем с ногу; и да не панем неке муке (Жи); ја 

се у Пећ то јутро обретнем (Де); послʼе полазника сретнеш (До); свекрва сретне ону снаху (Кон); 

домовина сретне је; да пане у крф; неко пане ту (Вр); да не падне детету на уста (Го); он пане (До); 

трска она пане (Ђер); ако ме пане о уљу (Ми); падне киша (Бољ); кат падне снијек (Гу); чим пане 

киша (Гл); обретне се у Пазар (Бр); сретнемо га са житом; сретну ту невесту (Ду); направише па 

се они сретну (Се). 

 

Тако је и у облицима императива: 

обретни се ту (Ми); обретни ми сад паре (По); обретни је како знаш (Ша); једно с другијем 

се сретни (Бо); [j]едно сретни (Де); случајно неђе се сретни (Ду); дијете пани; пани у руке неком 

хоџи; ка[д] ти пани по глави (Вру); пани ми на ом (Дол); пани вода (Ка); пани те му се сломи (Со); 

дијете пани (Ки); киша кат пани (См); падни кише (В. Лок). 

 

Исто наводи и Д. Барјактаревић (Барјактаревић 1966: 99).  

 

У инфинитиву глагола обрес/обретнут подједнако су фреквентни и облици по I и 

они по III врсти: мого би се обрес ту за пола сахата; обрешће се она одекане (Лу) и: да ми се 

обретнут тамо (Коз); ко ће се обретнут ту (Бр).  

Глаголи пас/панут и срес/сретнут инфинитивне облике имају чешће по III врсти, 

што је настало у резултату тежње да се избегне свођење на једносложну форму:  

што се не могу сретнут саш њим (Го); треба то сретнут (Ју); прва кућа ће ве сретнут (Ра); 

оћеш панут (Ми); њему ће паднут на памет; брига нама да лʼ ће он панут (Ме); пануће ти то; на 

њега ће паднут све (Ме); па море панут (Со); 

тамо ће се срес (Ме); несрећа ће га срес (По); дако неће пас (Гр).  

 

У аористу доминирају облици по I врсти: 

срето ову жену (Се); кад он се обрете (Гр); он се обрете у колʼима (Коз); сила народа се 

обрете туна (Вр); срете га једна жена (Ле); тамо хи срете родбина (Би); он паде (Де); она паде (Пл); 
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паде ми малак нешто (Д. Дуб); паде снијек (Брђ); на памет не паде (Пр); снијек у пролʼеће паде (Бо); 

сад ми паде н[а] ом (Го); сретоше не (Тр); сретоше је са коњима (Жу); кад падоше оне кише (С. 

До); 

ја се ту обретну (Ша); не пану ми на ом (Пру); пану ми на памет (Го); сретнуше га тамо са 

житом (Ду).  

 Облици радног глаголског придева граде се готово искључиво по I врсти:  

срео муслиманку девојку (Вру); пао снијек (Бо); бога ми по; бога ми ми је по у бунар (Бр); 

пао у те крвови (Вру); хузда срела за камен (Бо); да се она срела са неким момком (Пож); ја се обрела 

ту (Пл); пала онамо (Рам); да не би пала она (Би); хузда како му је пала (Бо); пала у блато (Го); 

колʼико је та сила тапут пала (Кн); касно се то обрело (Ле); све то у трње се обрело (Лу); то е све 

пало (Дол); ово није пало с неба (Бл); нас је пало посе овде (Го); пало хи је (Туз); девет крвова је 

пало (Вру); срелʼи га; да би се ми срелʼи (Жу); ђе су ти палʼи у крвове; они су палʼи у крв тамо (Шар);  

замало је панула (Жи); саш њим се сретнула (Коз). 

 Све наведено важи и за префиксиране глаголе творене од претходно наведених, с 

тим да се код глагола (-)пас / (-)панут примећује да су нешто чешће форме инфинитива по 

I врсти, имајући у виду да у овом случају нема свођења на једносложну форму: стока ће ми 

пропас; све ће испас добро (Врс); ако ће ти душа испас (Шт); пашче ће га напас (Ба). Облици по III 

врсти ипак су обичнији: очи ће ти испанут предући (Дуб); он ће пропаднут ко нико (Бо); неко ће 

га напанут (Жи); она ће му се допаднут (Бољ); допануће некија мука он (Бот). 

 Презент и императив граде се по III врсти: презент: мало испанем ту више куће (Жи); да 

испанеш на викенд (Жу); у Добри Дуб да испанеш (Д. Дуб); кад испане пролʼеће (Бо); да напане тебе 

неко (Нет); тога што је диро ће да напане (Ос); да ми стока не пропадне (С. До); ту пропане фамел’ија 

(Гл); да не пропане толʼика нафака (Кн); опане та поздер (Ки); нећу ја да другоме припане наше 

богасто (Кл); руке му отпану; очи испану (Кл); императив: отпадни ти ноге (Рач); жито опани (Кон); 

испани (Бр); кад испани; испани у поље (Жи); па оно испани (Де); она испани да двори (Ши); оно 

упани доле (Ђер); упани у кућу (Ју); напани на кућу (Ђер); нападни хи (Гу).  

Аорист је чешћи по I врсти: ево све то опаде (Туз); душа ми готово испаде (Ши); испаде 

оно свашта (Со); отпадоше (Ле); људи упадоше у кућу (Жи); очи ми испадоше (Бл); испадоше оне 

залоге (Ке); и нападоше га на кућу (Вр). Забележено је свега неколико примера по III врсти: 
напануше на Турке (С. До); упануше они волови (Ле).  
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Облици радног глаголског придева бележени су само по I врсти: упао у оне кл’еке (Бл); 

оздо од Србије неко напао; неко напо на село (Кл); била му је испала; испала му кила била (Дол); 

душа испала на мукама (Туз); ја испала (До); она се распала (Коч); но му се није допала; мене се 

допала (Ле); оно је пропало (Врс); све то пропало (Кн); онда је ово пропало (Др); испало јој добро 

(Вру); па кат би испало (Бл); испало му крило једно беше (Ле); касно је испало (Бо); послʼе то се 

распало (Др); послʼе се распало царство (Ки); шта би ме спопало тамо (Ли); напалʼи Бихор (Ле); 

пропалʼе (Бо); сат су испалʼе хаљине (Ки).  

Глагол сес/седнут инфинитив може градити и по III и по I врсти. Притом, сви 

самостално употребљени облици инфинитива који су бележени јесу они по III врсти, 

имајући у виду да је и овде посреди избегавање свођења облика на једносложну форму: 
седнут неђе (Ле); морете седнут мало (Ме); по сву ној заседнут (Пру); ми ћемо седнут за хастал ту 

(Го); лако ће седнут (По). Када поменутог ограничења нема, у облицима футура на пример, 

подједнако су обичне обе форме: сешћемо мајно (По); кад дођу сешћете сви да једете (Ли); и: 
седнуће она (Жи).  

У аористу превладавају облици по I врсти: зато ја седо (Шав); што, бре, не седе на ово 

(Ка); седе до нас (Го); ја и он седосмо ту (Ле); не седосте мало (Ме). Ређе су форме по III врсти: 
па седнусмо (См); седнуше да одморе (Ле).  

 Презентски облици граде се по III врсти: седнем на разбој да ткем (Кн); ја све овако 

седнем (Брђ); салʼ седнеш (Го); седне овако и дријема (Коч); седне овако (Па); он да седне (Св); ми 

седнемо неђе (Стр); па сседнемо (Гр); хајмо те да седнемо (Леч); па седну тамо; жене седну (Д. Дуб). 

 Облици седи(те) и седни(те) у императиву подједнако су фреквентни:  

није реко нико седи (Рач); сједи ти тамо, сједи (Тр); седи, младићу, мало оде (Вру); седи не 

хадаљај се; седи, мајкицо (Го); седи ти до ње (Коч); седи на деку (Трн); седите оде иза мене (Ле); 

седите за астал (Не); 

  „Седниˮ, шофер каже (Ле); седни поред нас (Вру); седни оде; седни за хастал да пију пиће; 

(Го); седни одмори; седни оде; кат ми рекнемо седни; седни слободно (Па); на столицу па седни (Бал); 

седни помајно (Ос); и ја послʼе седни да ткем (Кн); ајде седните (Не). 

 Радни глаголски придев има облике: она села; ја кат би села; то би села ова моја мајка 

(Гр); доклʼе би она села (Ли).  
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 За разлику од стања у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу, где се радни 

глаголски придев гради искључиво по I врсти, у говору Горњих Васојевића, на пример, 

обичне су и форме по III: припануо, панула, преседнуло и сл. (Стијовић 2007: 193). 

  Спроведена анализа показује да се глаголи на -с могу поделити у две групе: а) они 

који имају промену само по првој врсти, и б) глаголи код којих је дошло до укрштања 

основа, те своје облике могу градити осим по I и по III Белићевој врсти. Притом, однос 

форми разликује се у појединачним облицима. Сви ови глаголи имају облике презента и 

императива по III врсти, двојаке форме у инфинитиву и аористу, с тим да превладавају 

форме по I врсти (осим у случајевима када се избегава свођење облика на једносложну 

форму), док се радни глаголски придев образује од основа које одговарају глаголима I врсте.  

 II.1.1.8. Код глагола који се у инфинитиву завршавају на -ћ / -ј тенденција ка 

укрштању са глаголима III врсте присутнија је него код глагола на -с. Такође, приметна је и 

чешћа појава дублетних форми у парадигмама различитих глаголских облика. 

 Разноврсношћу форми одликује се глагол моћ / мој, који је, како показује 

ексцерпирана грађа, на испитиваном терену присутан у следећим облицима (наводимо све 

забележене форме без обзира на фреквентност и територијалну распоређеност): 

Инфинитив: моћ / мој.  

Аорист: мого(х) / могадо(х) / мога(х); мога / могаде; мога / могаде; могосмо / могадосмо / 

могасмо; могосте / могадосте / могасте; могоше / могадоше / могаше. 

Презент: могу; можеш / мореш / мош; може / море; можемо / моремо; можете / морете; 

могу / можу / мору.  

 Императив: могни / могад(н)и (облици у множини нису забележени).  

Имперфекат: мога(х) / могадија(х); могаше / могадијаше; могаше / могадијаше; могасмо / 

могадијасмо; могасте / могадијасте; могаху / могадију. 

Радни глаголски придев: мог(а)о, могла, могло, могли, могле, могла. 

У употреби су и презентске форме које се употребљавају у служби футура II: могнем 

/ могад(н)ем / могденем; могнеш / могад(н)еш / могденеш; могне / могад(н)е / могдене; могнемо / 

могад(н)емо / могденемо.  

 

Примери са облицима инфинитива:  
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нећу моћ заспат (Че); свашта ћеш моћ да чујеш од њега (Цв); они ће моћ да подлʼегну (Мел); 

кат ћеш моћ; ти ћеш моћ то да завршиш (Го); рече да ће моћ (Ша);  

хо лʼ мој то да понесеш?; богами нећеш мој (Бољ); она ће мој да му се супростави; питање 

је да лʼ ће мој да дође (Мел); сви ће мој да стану (Ли).  

 Глагол моћ / мој одликује се присутношћу тројаких форми у свим лицима аориста. 

Први низ облика јесу они са аористним наставцима (могох, мога, мога, могосмо...), други 

су они који су настали контаминацијом аористних и имперфекатских облика, и који се од 

имперфекатских разликују само по одсуству неакцентоване дужине (мога(х), могасмо, 

могасте...)10, док трећи низ морфолошких ликова чине они који основу у аористу 

проширују елементом -д-11 (могадох, могаде, могадосмо...). Поменуто се очитује из 

забележених примера: 

не мого више да га трпим (Ли); Стоја грдна не мога да дочека; не мога ништа да исприча 

(Го); нико му ништа не мога (Ју); не мога ни он да држи (Ке); не мога Јагода; нешто не мога да 

одржи; не могосмо да видимо (Лу); не могосмо да идемо (Ос); ове године не могосмо да држимо 

(Ми); не могосмо учинет (Пр); ништа не могоше да му учину (На); не могоше да је нађу (По);  

не могах више (Ђер); не мога сама да је дигнем (По); ја то не мога да трпим (Жи); не мога 

(Го); могасмо вала овамо и у собу (Бал); 

не могадо (С. До); не могадо да оставим (Жи); не могаде да је трпи (До); не могаде да бидне 

(Де); не могаде нико да га скол’и (Ос).  

 

1. л. јд. презента глагола моћ / мој гласи могу: могу да одем (Вру); ја са сваким могу (Го); 

не могу да се дигнем; не могу опет да уиђем тако (Жи); могу свакат (По). 

У 2. л. јд. са подједнаком фреквентношћу у употреби су форме: можеш, мореш (же 

> ре) и краћи облик мош:  

не можеш да једеш (Го); тамо не можеш (Гу); узми кол’ко можеш (По); кад гој можеш 

(Че); можеш ил’ не можеш? (Ша);  

ти мореш сат (Бо); не мореш да се вадиш (Го); не мореш тамо (Нет) 

                                                 
 10 О укрштању аористних и имперфекатских форми биће више речи у одељцима о овим глаголским 

облицима (в. т. II.3.8., II.2.4.8., II.4.20.).  

 11 Ово проширење се јавља и код неких других глагола (прода(х) : продадо(х); мисли(х) : миследо(х); 

воле(х) : воледо(х) и сл.) (в. т. II.4.15.). 
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не мош нешто у браку (Го); мош се надат снијегу и хладноћи (Би); не мош (Вру); докле гој 

мош; не мош да клапараш у њи (Го); сат не мош да видиш; ти не мош да видиш (Гу).  

3. л. јд. презента гласи може / море: не може; не може да се ожени (Вру); Андрија не 

може без бабе ни мало; не може исан (Го); не море (Жи); не море да нађе посла (Бр). 

У 1. и 2. л. мн. презента бележене су форме: можемо / моремо и можете / морете: 

не можемо више (Го); не можемо (Не); не моремо садек; не моремо сад (Вр); не моремо ни да 

радимо (Брђ); не можете тунаке (Бу); не морете све завршит (Де); не морете овијем колʼима (Ра). 

У 3. лицу множине на целом испитиваном терену превладава облик могу, али се 

спорадично јављају и форме можу и мору, добијене аналошким уједначавањем основе 

према другим презентским формама (можу : можемо, можете; мору : моремо, морете): 

највише могу да учину квар (Би); кол’ико то могу да учину квар (Би); они могу, шта гој могу 

(По), ништа не могу (Не); свакат могу (Ша); 

они можу књижице што немау земљу (Ос);  

док мору (Лу); они не мору да помену (Трн). 

 

Примери за императив: ако могни, они купи (Брђ); илʼи могни неђе да оде (Ле); ко гој 

могни, он дођи (Го); ако могадни саш њом (Ша).  

Осим облика мога(х), могаше, могасмо... у испитиваним говорима у употреби су и 

форме које у имперфекту проширују основу елементом -д-, односно -диј-12: могадија(х), 

могадијаше, могадијасмо...  

алʼи ја не мога (Ос); ја не могах (Прћ); па не мога да се одморим; не могаше да подлʼегне 

(Го); не могаше да устане ис кревета (Че); не могасмо га нај (Врс); не могаху (Бо); не могаху да прођу 

(Жи);  

не могадија да дођем јучер (Се); могадијаше лʼ шта учинет? (Бал). 

Примери за радни глаголски придев:  

нико ти ништа не мого (Би); није се мого; не би више мого (Бо); није мого (Вр); није мого 

саш њом (Го); нисам мого да се пожалʼим (Не); то ти не би мого прићат (Туз); могла си да видиш 

                                                 
12 Проширење -д-/-диј-: могу имати и други глаголи, с тим да је ареална распрострањеност у 

појединим деловима тутинско-новопазарско-сјеничког ареала различита (в. т. II.3.8.) 
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(С. До); па би могла (Брђ); није могло (Бр); овде се није могло; алʼ није се могло (Бо); не би се могло 

(Гу); нијесу могљи (Бо); ниесмо могл’и (Ру); кол’ико су то могл’е да нашкоду (Би). 

У функцији футура II осим презентских облика могнем и могаднем у употреби је и 

форма могденем, која највероватније представља контаминацију претходне две13:  

 ако не могнем да се запослʼим (Нет); само шта могнем да узмем (Пр); ка[д] дођеш овамо те 

могнеш (Жу); ако могнеш одвоит (Ле); како ко могне (Прћ); ко могну (Ке); 

ако могаднем да је нађем (Гу); ко ова не могаде (Кн); ко могадемо да заноћимо (Тр); само ко 

могадну (Ле). 

ако икако могденем, јавићу (Ба); што прије могдене (Бл); ако не могдену (Цв). 

 

Облик могнем у истој функцији познају и староцрногорски говори (Пешикан 1965: 

166).  

 

За глагол помоћ / помој / помогнут бележене су следеће форме:  

 

инфинитив: хај ја ћу тебе помој (Го); ја ћу ви то помоћ (Нет); ја ћу ви помоћ (Трн); бок ће 

помоћ (Врс) ко си на неку муку помој ћу ти (Ру); 

мош му помогнут шта? (Ми); 

аорист: тек Бог помога јој (Жи); посен ми помога једна жена; помога један колʼега; та човек 

и[з] Жирча помога (Пл); мени Бок помога (Ми); Руси ни помогоше (Кн);  

добро ми поможе (Вр); 

презент: ако могу да ви помогнем (Трн); да ми помогне (Жи); бок да помогне (Бл); бок да 

помогне (Бр); да ти помогне за паре (Д. Дуб); да помогнемо некога сиромаха (Бл); мора да помогнемо 

(Не); да ми помогнете (Брђ); помогну мало о слави (Кн).  

императив: помогни ти мене (Го); помогни ме (Ру); помогни нарот, помогни свој нарот (Ју); 

помогни ако имаш кога (Кн); дијете моје помогни тамо (Ми); помогните ми да напуним ову кацу 

(Бр);  

ај боже помози (По); помози боже (Вру) (само у окамењеним облицима); 

                                                 
13 На основу расположиве литературе, нисмо наишли на информацију о присуству ове форме у другим 

говорима. Овај облик не бележи ни Д. Барјактаревић, који наводи само могнем и могаднем (Барјактаревић 

1966: 99) 
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радни глаголски придев: помого да образује ту фарму (Не); бок ти помого (Кн); помого си 

му доста (Туз); не би ме помогла (Бр); помоглʼи су га (Пл). 

Нема облика помогнујо, помогнула (Петровић 1973: 219).  

 

 II.1.1.9. Глаголи на -ћ/-ј типа доћ / дој, поћ / пој, наћ / нај и проћ / прој у потпуности 

се уклапају у I врсту: 

инфинитив: да лʼ ће дој? (По); они те доћ (Ру); треба до ту доћ (Ша); шта ће ми доћ на сан 

(Бр); онда мош дој; они те дој ту; ко зна ка[д] ће она дој; неће дој да му помогне (Го); са[д] ће дој 

(Го); одма ће поћ (Ос); сви ће поћ (Бо); не могу нај (Жи); да лʼ ћете ви наћ (Ос); не мош нај једнога 

ћовека (Д. Дуб); могу л проћ (Вру); могу лʼ прој овуда? (Го); аорист: мало дођо (Прћ); једва до ту 

дођо (По); овудијер дођо (Тр); те дођо (Бл); сат дођо од оваца; дођо мало (Бо); пођо да пуштим краве 

(До); једва једну нађо (Бољ); прођо овамо (Жи); дође с робије; (Бл); дође те ме узе (Коз); дође ми 

ођена сестра (Ос); дође он; свекар ми дође; како раније не дође (Бр); нађе ону коприву (Пе); не прође 

три дана (Го); мене прође (Д. Дуб); док то не прође; не прође два-три месеца (Го); ипак ће да се нађе 

(Ка); дођосмо горе (См); ми посен дођосмо; прођосмо (Го); видим дођосте овамо код нас (Де); тамо 

дођосте (Ђер); презент: да ти нађем оца (Бр); би мого да прођем (Тр); дођеш до краја (Вр); да ти 

пођеш ноћас (Го); ђе нађеш коприва; да нађеш оне старе људе (Ос); нађеш какав оћеш камен (Гр); 

пешке да прођеш (Бот); не да ти да прођеш (Ка); крос то камење скрос прођеш; бе[з] светла да прођеш 

(Го); дође вода (Ба); та родбина дође (Би); да дође код нас оде; да он дође на право очинство (Бл); 

док дође; дође свако лʼето (Бр); дође та девојка (Вру); ка[д] дође положаоник; може да дође понеко 

(Из); нек пође (Бо); време ми прође лакше (Го); кат прође воду (Ђер); у кахву се нађемо (Нет); да 

прођемо крос пећину (Го); дођу тамо жене (Ђер); на све дођу (Баг); дођу са паше; кат дођу јаке воде 

(С. До); пријетеље да нађу (Ка); императив: дођи у кућу (Бо); дођи момак (Бр); кад дођи вода (Го); 

дођи код овија Веселʼиновића (Лу); дођи овамо (Тр); увеће дођи; дођи то ту (Бо); он дођи (Бр); дођи 

неко; дођи људи те је лати (Дол); дођи пријетељи туна; они би дођи на конак (Ђер); неки дечко пођи 

(Бо); нађи (Бо); нађи некаки (См); доклʼе нађи дијете (Ка); прођи она чуњак (Вр); неко време прођи 

(До); прођи мало времена (Жу); па прођи неки дан (Ли); дођите на кафу (Жу); радни глаголски 

придев: дошо је да зовне мене; дошао овде (Би); дошо с робије; кад је он дошо; дошо ту на пуну 

трпезу (Бл); кад је дошо овамо (Бо); нашо ствари (Пе); нашо му да није у реду (Из); тешко млого 

прошо; кад је прошао; прошо Црну Гору (Ка); мој живот прошо (Жи); та је невеста дошла ноћас 

(Дет); кад је дошла; и дошла (Ша); дошла је Нафија (Би); дошла фирма ис Ћаћка (Бо); пошла на коња 

(Ђер); да би ви ја пошла (Го); нашла се деца (Пе); прошла свадба (Ле); прошло то (Го); прошло би 

годинама; није прошло (Бр); прошло је недељу дана (Бо); има неки дошлʼи (В. Лок); дошли оде (Вру); 
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дошлʼи за мене (Го); зрно су му нашлʼи; понешто би нашл’и (Вр); нашлʼи смо стублʼину (Пе); кат су 

пут прошлʼи (Бо); прошљи кроз Лукавицу (Бо); године су ту прошле (Вру). 

 

II.1.1.10. Глаголи (-)пећ/(-)пеј, (-)сећ/(-)сеј, (-)вућ/(-)вуј, (-)стрић/(-)стриј, (-)врћ /(-

)врј мењају се по I врсти. Ове глаголе карактерише уједначавање основе у свим лицима 

презента тако што се у 3. л. мн. аналошки успостављају резултати прве палатализације. 

Облици типа *вуку, *секу и сл. нису бележени на испитиваном ареалу:  

 

да испечем оцу кахву (Жу); печем ракију (Ер); осечеш прво бадњак (Вру); да ми посећеш 

детету косу (Туз); расечеш по колач (Ос); да му вуч’еш стоку (Д. Дуб); повучеш ону столʼицу (Дол); 

овако завучеж руку (С. До); пеће се (Бо); ка[д] се испече; он посе ка[д] се испече; док се та колач 

испече; та колач ка[д] се испече (Гу); халва се испеће уоћи бајрама (Де); и он ми осече сохе (Кн); 

посече за понешто; што се конопља сеће (Де); завуче руку, извуче; да је повуче (Вру); са жемскијем 

да се вуће (Бр); баш да сечемо; сечемо три бадњака оде (Из); да пресечемо ваде (Вр); љуску засечемо 

горе (Ос); стрижемо макасама (Де); тера коње да вршемо (Ер); кад осечете она бадњак (Вру); печу 

се зечеви; три бадњака се осечу (Ос); негде сечу два; (Из); ка[д] се сечу нокти (Дол); вучу хи (Де); 

оне вучу оно млʼијеко (Бр); доле се увучу (Вру); острижу офце (По); са коњима вршу (Ер); вршалʼице 

што вршу; волови могу да вршу (Трн). 

 

Аналошки успостављени резултати прве палатализације присутни су и у облицима 

императива:  

сунце је испечи (Вр); оне печењаке попечи (Ков); испечи ти компира (Ли); пресечи то (Ду); 

посечи; осечи; сећи онога зеља исећи (Бо); осечи оно; ја осечи (Бр); пресечи оно горе (Вр); осечи 

ракљасто дрво (Вру); они исечи те гране (Гу); пресећи оне туфе (Д. Дуб); оздо посечи; посечи оздољ 

црнојку; испечи лʼебове (Дол); посечи семена (Жу); дријен посечи (Па); ситно осечи (Пру); за њим 

горе привучи се (Ду); повући; извући ћитаву хомору (Бо); повучи после (Вр); она повучи за те чарапе; 

ја повучи за те чарапе (Гу); па повучи (Ков); повучи ону узицу (Ос); повучи овако; он завучи руку у 

рукавицу (Ос); вучи се за прс; повучи; па се вучи (С. Ћуп); вучи низ једно брдо (Трн); кахву испечите 

(Пл). 

Исто је и код других глагола са основом на велар: па је тучи (С. До); натучи му та лʼеп 

на рок (До); па га посен тучи (Жу); обучи јој; невести обучи фереџу; обучи тумајлʼије; овако обучи 

фистан (Жу); пристојно се обучи (Ков); димије обучи (Па); а сад ово танко, уско, обучи (Лу). 
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Стање у осталим говорима зетско-сјеничког дијалекта унеколико је различито. У 

говору Горњих Васојевића у употреби су и облици са неизмењеном основом (вуку), односно 

форме: вуците, посијеци и сл. (Стијовић 2007: 192). Исто важи и за говор Бјелопавлића 

(Ћупић 1977: 90). У говорима Врачана и Зете је само: вучу, тучу, сечу, стрижу (Петровић 

1973: 218; Ћупић 1977а: 280). Облици са аналошким рефлексима палатализације 

преовлађују и у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 168).  

Иако Д. Барјактаревић осим облика печу, вршу и сл. наводи и речу (Барјактаревић 

1966: 99), у нашој грађи нема ниједне потврде за овај облик, имајући у виду да се презент 

глагола рећ / реј гради искључиво по III врсти.  

Примери за остале облике: 

 
 инфинитив: то ћеш испећ (Рај); требало је то напећ (Тр); немо сеј (Ос); немо вућ (Па); аорист: 

ногу јој пресече (Бр); кукавац осече шуму (Ка); шта се тако извуче (Ка); он се тамо пресвуче (Лу); 

Немац се повуче ис Пазара (Прћ); повуче промаја одовут (Кон); оврхосмо (Кон); те га довукосмо до 

Црновршана; развукосте га ка опуту; извукоше га (Го); па му одвукоше ђевојку (Ков); четници се 

долʼе повукоше (Прћ); радни глаголски придев: није пеко креч (С. До); него тако се пеко лʼеп; па сам 

баш доста испеко (Бу); сабљом му посеко главу (Нет); ко и је осеко (Гу); свуко некога Мику (Прћ); 

оде сам ја врхо (Тр); баба би пресекла пупак (Гу); из Грабља свукла; некако извукла (Го); само 

повукла ватра (Нет); шта се пресекло (Жу); расекло оде било вилʼицу (Дол); врхло се и са воловима 

(Тр); и врхло се (С. Ћуп); ка[д] смо ми пекли (Вру); пеклʼи стално (Де); пањеве што смо осеклʼи (Ос); 

њојзи осеклʼи ногу (Тр); поново се ти Срби повуклʼи; они су се повуклʼи (Нет); они повуклʼи на 

ујчевину (Ос); само га вуклʼи; Деспотовићи развуклʼи (Прћ); тако би то врхлʼи; само би с тијем врхлʼи; 

доклʼен га изврхлʼи тако; би изврхлʼи (Ду); врхлʼи тако (Бр). 

  

 II.1.1.11. Глагол ић / ис такође се мења само по I врсти: 

 инфинитив: никат напријет не мош ис (Кн); аорист: ја идо двије године (Рач); не иде јој 

нешто школа (Го); не знам ђе оно иде (Ер); идосмо на сут (В. Лок); кат идоше ово за Турску (Ке); 

презент: идем по народу (Бр); с аутом да идеш (Брђ); немо да идеш (Нет); оће да иде даље (Бу); море 

да иде (Би); кут се иде према бољницама (Бо); ага да иде за Рибариће (Вру); да идемо кући (Ка); по 

чему ви то идете (Не); императив: иди овако озади до прага (Дол); радни глаголски придев: кад је 

ишо, он је ишо од Црне Горе па је ишо за Србију; с коњом ишо (Бо); ишо за Пазар; ишо са том табљом 
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(Би); ишо и са женом (Бл); ова су ми унучат ишла; ни ишла није у Гнилу (Вр); све је то ишло тако 

то; ишло се у шуму з воловима (Бо); тат се ишло пешке (Би) поред ријека би ишл’и; ишл’и би брдима; 

ишл’и да тражу девојке; за младу су ишл’и најбл’ижи; четвртком су ишл’и (Би); пешке су ишли; а 

наши су ишлʼи у Пећ; ишлʼи су путом (Бо); они су ишљи; ишл’е су те приче (Бл); глаголски прилог 

садашњи: вене ми се указалʼе све идући (Го); идући ка Сјеници; идући напрет (Ос). 

 

Инфинитивна форма иђет, забележена у Мрковићу (Вујовић 1969: 262), овом говору 

није позната.  

 Глагол отић / отис, међутим, у презенту има облике: одем / отид(н)ем, одеш / 

отид(н)еш...: 

 ја одем (Ос); одем понекат и приватно; ја одем са стоком; ја ти одем у Позар (Ле); да одем и 

на поседак (Брђ); миљина било да одеш да узмеш младу (До); одеш на њиву; одеш у своју кућу; два 

три човека оде; оде у ординацију (Ђер); ко је мого да оде (Прћ); не море да се оде (Ру); да се оде до 

Тутина; одемо долʼе (Ли); кат одемо овамо (Ру); тако одемо други дан (Прћ); у Свиланово кад одете 

(Ос); оду тамо (Саш);  

долʼе што отиднем (Не); отиднем ноћим код Живке; што не отидеш с неким колʼима (Ми); 

отидеш у Кочарник (Би); сат отиднеш; на вашире кат отиднеш (Туз); данас отидне у грат (Туз); 

она отиде (Рам); један дан и отидемо (В. Лок); кад отидете кући (Пр); да отидете ви колʼима; 

(Не); отиду у то село (Би); отидну сватови (Ми).  

 У императиву овај глагол има облике отид(н)и, а сасвим ретко и оди: 

ја отиди да скинем (До); невесту отиди уочи Ђурђевудне (Ду); узми децу и жену и отидни 

(Ков); отиди по шуми (Би); они отиди долʼе (Ђер); отиди поразговара; он отиди на један крш; 

отиди на та крш (Ке); долʼе отиди и пери (Ле); и отиди; отиди сватови (Ли); неко отидни за Србију; 

ја отидни (Ос); они отидни; отиди да переш руке (Пр); ја отиди тамо; отидни у шуму; отидни ја 

за офце; отиди пита (Туз); отиди у шуму (Ка); он отидни; отидни те је преви; свекрва отидни; 

отидни те јој донеси (Ков);  

то не оди сви (Рам); и она не оди (Ра). 

 Аористни облици су: одо(х) / отидох..., одосмо / отосмо / отидосмо... ретко су 

бележени облици: отиднух, отиднусмо, отиднусте... 

ја одо (Рам); одо с човеком; ја одо код доктора (Жи); одо у пензију (Трн); ја одо с њима (Ков); 

не одо да хи подигнем (Кон); све то оде нарот; оде топђија за пијетла (Бо); он фамилʼију и оде; нарот 
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оде бестрага (Ос); оде младеш по иностранству (Пож); оде убра коприву (Ле); он оде за Нишку бању 

(Нет); Божо оде, Душан оде (Трн); не одосмо код њи (Ос); одосмо да се прошетамо (Коз);  

отосмо долʼе; отишла у Холандију (Жи); отосмо пред врата тамо (Ме); отосмо онамо (Коз); 

без ништа отосте (Ос); отоше (Ков); деца отоше; послʼен отоше за Банат (Пр); отоше онамо (См); 

сва срества ту отоше (Не); отоше младићи у иностранство (Пож); отоше долʼе (Ки); отоше за 

Краљево (Лу); отоше у Позар; отоше; отоше људи коњима (Де) 

отидо тамо (Пр); један отиде у Тузиње; сама да отиде (Гу); она о отиде; она отиде тамо 

(Дет); кат ми отидосмо овамо (Пр);  

отиднуше у чаршију (Врс); деца отиднуше (Го). 

Инфинитив: за стоком отис (Ли); ја ћу отис до Пазара (Ши); ја ћу отис (Бал); илʼ ће отис 

неђе да ради (Брђ); да лʼ ће отис за њега (Рај); па ћу отић (Кл); кот њега ћете отис (Бо); она ће отис 

(Го); отишћу (Де); отишћу час посла (Ст). 

Радни глаголски придев: те сам посље отишо у Крагујевац (Бл); он отишо тамо; кад је 

отишо; отишо у пијац; отишо за Сарајево (Бо); отишо ми брат те видо (Нет); отишо тамо да живи 

(Коз); отишла к њојној кући (Ђер); ова младеш отишла (Тр); не знам да лʼ је отишла (Бу); отишла 

на контролу (Коз); девојка је отишла; ка[д] сам отишла оно с тобом; отишло нешто по браћи (В. 

Лок); отишло јој око (Ду); отишло навише (Ос); отишло му око (Жи); отишлʼи су за Грћку (Бо); 

посље су отишљи (Бл); ми смо у Македонију отишлʼи (Нет); они су отишлʼи у попове; отишлʼи 

сватови с коњима (Са).  

На испитиваном ареалу нису бележене презентске форме ојдем, ојдеш, односно 

отиђу аористне ојдо, ојдосмо, односно отиђо, отиђоше, те императивне ојди, отиђи, које 

су у употреби у Говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 191). Двојство форми одок и 

отидок познају и староцрногорски говори, при чему облик ојдох ни овде није у употреби 

(Пешикан 1965: 168).  

 II.1.1.12. Глагол ућ / уј мења се по I врсти, с тим да има облике ућ / уј и уић / уис: 

 инфинитив: стра ме не море ућ (По); можете ућ и у собу (Не); аорист: уђо у кућу (Бо); она 

тамо уђе (Дол); презент: неће да уђе у дудове она шербет (Де); кад неко уђе на врата (Па); уђе те седи 

(Ру); хо лʼ д[а] уђемо (Го); уђете у Угао (Бо); све уђу у ту кућу (Го); императив: уђи сад оде у хлат 

(Нет); хајде уђи у собу (Ме); радни глаголски придев: ова ушо (Бо); он ушо у кућу (По); ушлʼи (Бо); 

 инфинитив: како ће уић (Ка); не да ти уић (Кн); ако ћеш уис (По); презент: уиђе у коло овамо 

да игра (Дол); и уиђе (Вру); уиђосмо у Ћаћак (Ле); да уиђеш тамо (Ка); уиђе овамо (Вру); не може да 
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уиђе; којом уиђе ногом (Вру); она сладак шербет ни да уиђе у њу (Де); требалʼи сте у кућу да уиђете 

(Трн); ако уиђу људи (Ке); уиђу те јенђе (Ле); радни глаголски придев: уишо у једну кафану (Коз); у 

цисту ту уишо камен (Ле); на једна врата уишла (Дол); уишла у ту собицу једну (Жи); па сте уишлʼи 

у ону кућу (Тр).  

 Двојство форми (уј и уис) познаје и говор Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 191).  

 Осим изаћ / изај, у употреби су и облици изић / изис. Дублетне форме присутне су и 

у осталим облицима: 

инфинитив: да лʼ смије Фехо изај (Врс); одавде изаћ (Не); аорист: одоздо изађо (Де); изађе 

ова лијек (Рач); здравши изађе но ја (Бр); изађе му (Вру); изађе ова Душан (Ке); она изађе под бојом 

(Бр); изађосмо ис Краљева; изађосмо ис Ћаћка (Ле); ви изађосте гoре (Жи); што изађоше (Ков); 

пироћани кад изађоше (Не); презент: изађем (Вр); ајде да изађем (Вру); ја изађем тамо (Св); не мош 

са њим да изађеш на крај (Нет); свекрва изађе; изађе му нешто на обрас (Рач); има изађе техничар 

(Гл); којом изађе; с којом изађе (Вру); кат изађемо (Бр); изађемо из болнице (Брђ); кад изађете преко 

моста (Ос); само изађете право (Ли); лʼети изађу помало (В. Лок); императив: изађи тамо (Вру); она 

изађи (Де); она изађи неђе; на једна врата изађи (Дол); радни глаголски придев: што би он изашо 

(Гу); неђе је изашо; него би изашо вани (Бо); посл’ен изашо она мало квал’итетни тај бес (Би); 

изашла паметна домаћица (Вру); послʼе је то изашло (Дет); шпорети су касно изашли (Вру); изашлʼи 

да ору (Бо).  

инфинитив: тамо те изић они (Бо); аорист: изиђе Милʼева грдна (Го); изиђосмо онде (Коз); 

презент: ђе ћу да изиђем (Тр); изиђем довече; како да изиђем; не могу да изиђем (Вру); да изиђеш от 

куће (Бо); императив: изиђи говеда (Ка); радни глаголски придев: Иљас је изишо на слободу (Ле); 

послʼе изишо на пут (Тр); они би изишл’и (Вру); па би ту изишла (Коч). 

Двојаки облици овог глагола присутни су у староцрногорским говорима (Пешикан 

1965: 168) и говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 191). У говору Тутина, Новог 

Пазара и Сјенице нисмо пронашли форме овога глагола са нејотованим сугласником основе 

– изидем, изидосмо, изиди и сл. – које наводи Д. Барјактаревић (Барјактаревић 1966: 101), а 

које су бележене у говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 190), а у употреби су, као 

фреквентније, и у говору Врачана (Петровић 1973: 217), те староцрногорским говорима 

(Пешикан 1965: 168). 

Само у једном пункту бележен је особен облик 3. л. мн. аориста – изагоше, док су 

осталим лицима у употреби форме које се јављају и на остатку испитиваног простора: 
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изагоше оне ралʼице гвожђене; послʼен тија ралʼица изагоше плугови; касније изагоше оне 

гвожђенаће; изагоше ови шпидитери гумени; изагоше ови вашири; изагоше, то изађе; изагоше ови 

пироћанци; изагоше ципилʼе па ћизме па послʼен мода изађе (Туз).  

 Претпостављамо да је овај облик настао контаминацијом са истозначним глаголом 

излећ (излегоше). 

 Осим глагола ућ / уис и изаћ / изај / изић са истим значењем употребљавају се глаголи 

улећ / улеј / улегнут и излећ / излеј / излегнут.  

 Ови глаголи презент и императив граде по III врсти: 

 презент: не могу да изл’егнем (Вр); улегнеш у њиву (Рач); па тамо излʼегнеш; на Дијелове 

излʼегнеш; неће да излʼегне ис памети (Го); кад улʼегне у собу (Ли); камен улʼегне кат сагори (Ми); 

ко смије да улʼегне (Ју); императив: хајт улʼегните у собу (Дуј); даска ул’егни тамо (Вр); излʼегни 

(Жи). 

 

Нема презентских облика по првој врсти типа: уљежем, изљежу (Стијовић 2007: 

194), односно улʼежу (Ћупић 1977: 280), улʼежите (Петровић 1973: 217).  
 

У инфинитиву и аористу у употреби су и форме по I и по III врсти: 

инфинитив: како ће излʼеј (Жи); аорист: улʼего тамо у ђердек (Ли); улʼегоше тамо двојица 

(Пр); 

инфинитив: нете излʼегнут (Ми); улʼегнут ту; аорист: излʼегну ја (Рач).  

Двојство инфинитивских ликова ових глагола карактерише и говор Зете (Ћупић 

1977: 281), те говор Врачана (Петровић 1973: 218) и Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 

194).  

Радни глаголски придев се гради по I врсти: 

отац јој излʼего; како е улʼего (Бо); из те продавнице је излʼего; она излʼегла (Врс); прилʼика 

ти није боља излʼегла (Го); ево да си улʼегла у наш врт (С. До); кад је она стока улʼегла; прво та стока 

улʼегла у једно жито; ја нијесам излʼегла ту ној; (Ле); они би излʼегли и[з] собе (Ми); па су излʼеглʼи 

у Пазар (Па); сал што смо улʼеглʼи (Рач).  
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II.1.1.13. Глаголи наић / наис, обић / обис, прић / приј и заћ / зај имају облике само 

по I врсти: 

инфинитив: ту ћете наис с колʼима (Ме); одиву је најсевапније обић (Бр); не мош долʼе прић 

(Лу); неће заћ ни у њиву ни у шталу (Ка); аорист: доклʼе приђо телʼефону (Го); Тито што наиђе; оно 

ратно време наиђе (Жу); приђе њејна шћер (Кл); приђе оде (Вру); кад приђосмо (Ос); наиђосте крос 

село (Ке); презент: приђем крај некога (Коз); на пијац наиђем; кад наиђеш неђе опет (Бо); ту зађеш; 

горе зађеш (Го); после зађе (Вру); пошто зађе сунце (Из); наиђе ми тако; он обиђе ова комшилук 

(Де); има мајно да се обиђе (Бр); приђе момак; својта да приђе; не може други да приђе (Тр); није 

смео друкше да му приђе (Ју); обиђу понекат (Бр); императив: наиђи неки капетан; групе наиђи (Лу); 

ова приђи (Вру); зађи сунце; зађи па купи рукама (Де); радни глаголски придев: ја наишао; наишао 

к Жупи; Драгиша био нашиао; ја би ко[д] детета пришо (Ос); пришо мучки; пришла (В. Лок); зашло 

би сунце (Коч); они су послʼе зашлʼи (Прћ); наишли Добрињци (Жу). 

  

Није бележен облик обиди, обидем присутан у говорима зетско-сјеничког дијалекта 

у Црној Гори (Петровић 1973: 217; Стијовић 2007: 191).  

 

Д. Барјактаревић наводи да се глагол обић осим презентском лику обиђем јавља и у 

форми обијем, потврђујући га само једним контекстом: Да обије цијо свијет (Барјактаревић 

1966: 99). Овај облик у широкој је употреби на терену читавог говора, с тим да истичемо да 

овде није посреди гласовно измењен лик глагола обић, већ је реч о облицима глагола обит, 

са семантиком 'обићи, (све редом) претражити, обиграти', а који је са таквим значењем 

забележен и у једнотомном РМС: обити, обијем свр. – отићи на много места, заћи редом 

(обично тражећи нешто) (РМС 2007: 846). У инфинитиву овај глагол гласи (-)обит: све ће 

обит да га нађе; цио свијет ће преобит, оваку неће наћ (По); све сам обила тражући је (Лу); све сам 

живо преобила (Ту).  

 Глагол сић мења се по I врсти. У употреби је и облик саћ: 

 како ћете сић долʼе (Трн); сиђо ођена (Трн); ми сиђемо у Јошаницу (В. Лок); кат сиђемо у 

грат (Гр); сиђу на Доховиће (Трн); на ову кривину ђе сте сишлʼи (Це); ка[д] сте сишлʼи с асвалта (Тр); 

посл’ен сађе с коња (Ду); сађосмо (Пл); по[д] Доховиће сађи (Ју); она сађе с бандере (Трн); 

послʼе сађе с коња; док не сађе (Ђер); одма што сађе са коња (Ме); ја би у понедељак сашо (Ду); још 

није с коња сашла (Ђер); сашли одозго (Ме); из Будића сашлʼи долʼе (Тр). 
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Облике сис и саћ имају староцрногорски говори (Пешикан 1965: 168) и говор 

Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 191). У говору тутинско-новопазарско-сјеничког 

ареала, међутим, изостају форме са нејотованим сугласником основе типа сидем, сиди, сидо, 

које су у овим говорима обичне (Пешикан 1965: 168; Петровић 1973: 217; Стијовић 2007: 

191).  

II.1.1.14. Глагол рећ / реј у инфинитиву и аористу може имати облике и по I и по III 

врсти, с тим да су облици по I врсти знатно чешћи:  

инфинитив: веља реј (Бл); не би могла реј; вала ћу ти реј (Вру); немо рећ Везири; реј ће посен 

(Го); нијеси смела реј (Ков); могу рећ (Ли); ово ће ти овај Идрис реј (Па); то ти заборави рећ; не би 

знао рећ (С. До); ко ће гој реј друкче; ко ће гој реј да нема добрија (Ју); па ћу му реј (Ка); не би знала 

рећ (Леч); како ћу рећ (Ос); 

веља рекнут (Жи); не умијем рекнут (Врс); 

аорист: рекох се; човеку реко (Жи); реко да лʼ ће је дочекат; не знам шта му оно реко; ја реко 

(Го); а ја ти реко (Нет); што ти рече (Цв); па се, рече, криви; Радан рече (Бал); рече морате (Брђ); она 

ми рече (Бр); ко нам рече то; рече ми син; рече да дође у Тутин (Го); рече пре неки дан (Не); оно 

прије што рекосмо (Пож); рекосте ми (Бо); рекоше да пијем (Го); они рекоше (Гло); рекоше да је 

био долазио (Леч); чини ми се да рекоше (Не);  
рекнуше једама Руси (Прћ).  

Презент се гради само по III врсти: ја да ти рекнем (Го); то да рекнеш (Бр); право да ми 

рекну; рекну жене (Бр); нете да рекну (Вру); пот пазуо што рекну; да му ради што рекну (Го).  

Нисмо пронашли облике речем, речеш, рече (Барјактаревић 1966: 99; Ћупић 1977: 

91; Стијовић 2007: 195). 

 У императиву су бележене форме и по I и по III врсти: 

 реци ми (Вру); реци му (Ме); реци овој Влади (Коз); само ти реци (Кл); рецимо има један иде 

испод спомена (Не); имам грожђе, рецимо (Трн); рецимо кат се неко жени (Трн);  

посен хај тамо рекни; ти рекни (Бр); она му се рекни (Де); моја мајка узми те ме рекни; 

слободно рекни (Ле); шта гој хим рекни (Па); рекни још је у памет (Ос); рекни јој; рекни ти Виду 

(Трн); рекнимо, то ти је мајка; рекнимо, познаем се добро с твојом мајком (Жу); слободно рекните 

(Трн). 

 Радни и трпни глаголски придев граде се по I врсти: 
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реко јој (Бл); реко он; реко по имену (Бо); реко би; он је реко све; отац реко; он му реко (Вру); 

реко да је воде за Београт; човек неки реко станицу; то си реко сад; отац реко Јуки (Го); рекла ни је 

Цака (Ос); оно што је рекла (Коз); рекла му мајка; рекла снахи (Дол); рекла му се (Жи); што ми је 

она рекла (Ле); ако се она рекла неком (Дет); рекла би; рекла та стрина; била се рекла момку; Милена 

е рекла овоме Хасу (Вру); па би оно реклʼи (Го); би рекл’и доводак л’ета (Би); реклʼи удала се; 

нијесмо рекљи немам; мене је све рекло (Бо);  

речено му је (Бл); била је речена девојка (Вру); била једна Ђерекарка мене рећена (Ле); не 

било речено никоме (Тр). 

Говоре зетско-сјеничког дијалекта у Црној Гори карактерише, међутим, двојство 

форми у облицима радног глаголског придева, па се као обични наводе и облици типа 

рекнулʼи (Петровић 1973: 219; Стијовић 2007: 195). 

 II.1.1.15. Глагол (-)маћ / (-)мај у инфинитиву има и основу по III врсти – (-)макнут: 

 мај ће се то (Жу); фереџу ће маћ (Ле); одма ће се примаћ (По);  

 мош се мало премакнут (Ша); свако ће се измакнут (Че). 

 Исто стање је и у говору Зете (Ћупић 1977: 281), те у говору Врачана (Петровић 1973: 

219) и Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 195).  

 У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице није уобичајена форма микнут. Ипак, 

забележена су два примера са овом основом у презенту: ка[д] се она кострет микне (Из); нек 

микне то (Бал).  

 У аористу је такође присутно двојство основа, с тим да преовлађују облици по I 

врсти: 

бок му до што маче то (С. Ћуп); навалʼи нарот те маче то (Ке); маче је одавде; маче је отлʼе 

(До); одмаче се (Гр); што га примаче? (Ке); макоше се оталʼе (В. Лок); макоше му бубрек (На); док 

је макоше у Добрињу (До); макоше тија радника млого (Жи); макоше га ис школʼе (Го); 

макну је ис Тутина (До); он се мало помакну (Жу); они је макнуше (До).  

Презент и императив граде се искључиво по I врсти: 

презент: ни да макнем (Жи); макнеш га (Д. Дуб); не би ти смео да макнеш овако (Из); неђе 

се измакнеш (Гр); ђе се премакне (Ду); измакне се овамо (Кн); закон такав био да се то макне (Трн); 

што ћете да замакнете (Ра); нете да се макну (Гл); 
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императив: она је макни (Дол); примакни (Бо); тамо и примакни (Вр); примакни она казан 

(Ду); макни ти ова цибанлук (Вру); па му измакни ону столицу (Вру); по једно оно смакни (До); 

овамо измакни ожеком (Ду); па ми овамо помакни; они му измакни (Коз).  

Радни глаголски придев гради се по I врсти:  

касније би се мако снијек (В. Лок); и измако се (Из); она је нојнијем снахама макла (Дол); 

примакла сам осамдесет (Кон); примакла се школа (Брђ); да не би се то макло (Дол); макљи су (В. 

Лок); маклʼи печу (Трн); они су Рамиза маклʼи (Пож); и тапут се маклʼе фереџе (Трн). 

Нису бележени облици по III врсти типа замакнула, каквих има у говору Горњих 

Васојевића (Стијовић 2007: 195), односно макнујо (Петровић 1973: 219). 

У трпном глаголском придеву присутне су форме мачен, -на, -но и макнут, -а, -о: 
фереџа је мачена (Трн); примачена је оде (По); кајмак макнут (Дол); ђе је макнуто (Рај).  

 II.1.1.16. Слично је и са глаголом (-)дић / (-)дигнут, који у инфинитиву и аористу има 

двојаку основу, при чему доминирају облици по I врсти:  

инфинитив: не гарантујемо да ће се диј жива (Кл); кућу те ти диј (Бр); цијелу лʼиваду те ми 

предиј (Пе); 

стра ме не море се дигнут (Ми); како ће је подигнут (Ли); 

аорист: ја се диго; тамо осети и диго се (Го); изјутра се диго (Жи); она се диже (Го); ја подиго 

нека дрва (Го); ја уздиго (Бал); само се диже један облак (Ер); подиже ми се од страха притисак 

(Го); ко му подиже (Прћ); послʼен је дигосмо (Пл); подигоше ме (Туз); дигоше панику (Гло); 

изутра се дигну (Де); дигнуше му кућу у ваздух (Пе). 

Презент и императив граде се по III врсти: 

презент: ја се подигнем (Пл); изјутра ка[д] се дигнем (Гл); подигнем слушалицу (Го); он се 

дигне поноћи (Бр); дигнемо се ми изутра (Др); да дигнемо славу; дигну славу (Прћ); да се пробуду да 

се дигну (Би); императив: изјутра се дигни (Дол); па дигни; оно се дигни (Бр); подигни кауч (Ка); 

дигни се ону пекару да наложиш (Го); у једанаес сати се дигни (Рач); жена се грдна дигни (Лу); дигни 

се изутра (До); дигни се па окупа децу (Де). 

 

Радни глаголски придев гласи:  
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подиго кредит (Гу); ја сам тога човека диго (Трн); диго она дењак (С. До); он је подиго 

Ђурђеве ступове (Прћ); моја мајка би се дигла (До); у пола шес сам се дигла (Жи); пријен седам сам 

се дигла (Се); ја сам и подигла обадвоје (Ос); како сам и подигла (Ка); ја сам се подигла тако; подигла 

се шума у Гиљеву (Врс); то се дигло по тмуши (Ле); све то дигло (Бр); они су диглʼи руке (Гу); у 

ч’етири би се дигл’и изјутра (Д. Дуб); они је диглʼи увис (Стр); подиглʼи су му и споменик (Из); 

зграду подиглʼи (Не). 

Нису бележене форме дигнула, надигнуо, којих има у говору Горњих Васојевића 

(Стијовић 2007: 194).  

У трпном глаголском придеву присутне су обе форме (-)дижен, -на, -но и (-)дигнут, 

-а, -о: што му је спомен подижен (Прћ); она је надижена (Пе); они Ђурђеви ступови што је 

подижено (Прћ); мало је то издигнуто горе (Же); та споменик је подигнут (Рам). 

II.1.1.17. Глагол (-)стић/(-)стигнут има следеће облике: 

инфинитив: ја морам ноћас кући стић (Кл); сти[ћ] ћеш ти до Бара (Ми); 
алʼи и они ће стигнут (Не); нема које ме неће стигнут (Ос); 

аорист: кад ја стиго (Пр); стиго га (Нет); ође стиго (Ос); кат она стиже овамо (Ос); он 

стиже; стиже из Београда; и он стиже; стигосмо на суфур; (Ле); стигоше ти ови (Жи); браћа 

стигоше (Ми); стигоше ту (Пр); ка[д] стигоше (Рам); стигоше сватови (Стр); стигоше деца (Не);  

они двојица једва постигнуше (Тр). 

презент: не могу да стигнем (Не); ја не могу да стигнем то (Вр); ка[д] стигне (Не); најпрви 

да стигне (Бо); ние оде могло да стигне (Д. Дуб); стигне црнојка конопл’а (Ду); не може да се 

стигне (В. Лок); кат стигну тачкице (Ђер). 

императив: до кућа стигни (Вру); што стигни на пијац (В. Лок); ове девојчице стигни (Ос); 

он стигни отут (Саш); стигни она (Би); стигни наши људи (Гл). 

радни глаголски придев: ко би први стиго (Гл); стиго са том својом воjском (Ле); Цар 

Душан је постиго велʼику царевину; он је достиго највећи врхунац (Прћ); она кат је стигла (Жи); 

шта ја не би стигла (Ос); стигла у тијем годинама (Не); стигла та сила (Бу); кад је Титова влас 

пристигла; тад је Србија постигла царевину (Прћ); у Пећ би се стигло (Гу); све стигло (Ков); све 

га стигло (Ра); док није стигло талʼијанско жито (Из); да би стигљи сутра за пијац (Гл); ка смо 

стиглʼи у Пећ (Де); стиглʼи су наши људи (Тр); стиглʼи пред болницу (Брђ); ништа постиглʼи нијесу 

(Ми); док су постиглʼи да направе школу (Прћ).  
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 II.1.1.18. Најзад, глагол лећ/легнут презент гради по III врсти: да те покријем па да те 

лʼегнем (Ка); лʼегнеш ти одма с човеком (Го); императив по III и по I врсти: љегни тамо (Д. Дуб); 

на срет пута лʼегни (Не); ја послʼен тамо лʼегни (Вр); на клупу лʼегни (Ју); лʼегните овамо (Ле); с тим 

да облици по I врсти гласе: иди лʼежи са женом (Пл); лʼежи долʼе (Ке); лʼежите на пот (С. Ћуп); 

(нема облика *лези, *лезите). У аористу су обичнији облици по I врсти: ја лʼего (Пл); у 

понедељак увече лʼего сас човеком (Го); лʼегосмо ту (Ле); што лʼегоше (См). Радни глаголски 

придев је по I врсти: крв лʼегла (Рач); не би никад лʼегла; она није лʼегла (Тр).  

 II.1.1.19. У вези са облицима основа глагола I врсте, односно ликовима њихових 

основа у имперфекту ваља издвојити неколико момената. Наиме, глаголи типа знат, имат 

у имперфекту имају облике знах, знаше, знасмо..., односно знадијах, знадијаше, знадијасмо. 

Нема облика *знађа, *имађа. Већ је у вези са глаголом моћ / мој поменуто да може имати и 

форме са проширењем -д- (могадија, могадијасмо). Ово проширење могу имати и други 

глаголи I врсте (тресадија), као, уосталом, и глаголи осталих глаголских врста (причадија, 

воледија и сл.), са разликама у територијалној распоређености форми (в. т. II.3.8.). Даље, 

код глагола типа јес, ић / ис, плес у имперфекту изостаје јотовање крајњег сугласника 

основе, па смо бележили само облике: једах, једаше..., идах, идаше... плетах, плеташе14, 

иако се код Д. Барјактаревића форме са јотованом основом наводе као доминантне 

(Барјактаревић 1966: 102). Глаголи са основом на велар (пећ, сећ, врћ) у имперфекту имају 

облике са основом на ч, ж, ш: печах, печаше..., сечах, сечаше..., вршах, вршаше15...  

 Такође, назначено је да глагол моћ/мој има презентске облике који се употребљавају 

у функцији футура I (могнем, могад(н)ем, могденем...). Ове форме углавном могу имати и 

остали глаголи I врсте – тресад(н)ем, идад(н)ем, лежад(н)ем и сл., као и глаголи осталих 

основа – спавад(н)ем, причад(н)ем и сл. 

  II.1.1.20. На основу спроведене анализе може се закључити да је код глагола на -ћ/-ј 

продор основа глагола III врсте највише присутан у облицима презента и императива (код 

појединих глагола (такви су глаголи рећ/реј/рекнут, помоћ/помој/помогнут нпр.) облици по 

                                                 
 14 У говору Горњих Васојевића присутне су и форме иђа, иђаше, иђасмо... (Стијовић 2007: 190), 

односно плећах у мрковићком говору (Вујовић 1969: 263).  

 15 Исто је и у говору Зете (Ћупић 1977: 280), у говору Бјелопавлића јављају се и облици са ц, з, с и 

они са ч, ж, ш у основи (Ћупић 1977: 94). 
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III врсти у презенту потпуности су потиснули оне по I). Двојство форми у највећем броју 

случајева присутно је у облицима инфинитива и аориста, с тим да углавном превладавају 

облици по I врсти. Слично стање је и у другим говорима зетско-сјеничког дијалекта. Оно 

што, међутим, говоре тутинско-новопазарско-сјеничке зоне раздваја од остатка територије 

јесте релативно редовни изостанак облика по III врсти у облицима радног глаголског 

придева. У осталим говорима у овом глаголском облику најчешће функционишу дублетне 

форме.  

 

II.1.2. Глаголи II врсте 

  

Највећи број ових глагола задржао је наслеђени тип промене, у потпуности се 

уклапајући у промену по II Белићевој врсти.  

 

II.1.2.1. Глаголи типа (-)гријат, (-)сијат, (-)смијат се, (-)вијат, (-)бријат (се) мењају 

се по II врсти, без појаве варијантности у различитим глаголским облицима:  

 

инфинитив: мош лʼи се угријат? (По); сат ће се већ сијат (Гу); аорист: ја се насмија (Ле); 

завија снијег (Ке); ту конопљу сијасмо (Врс); угријаше се (Ке); презент: да се угријем (Ле); све то 

посијем (Уг); само да се обријем (Дол); ко се насмијеш јако (Ле); грије она бадњак (Из); тури је да 

се угрије; док се сад хељда сије повише; сиротиња је морала да сије (Врс); сат се и то сије (Кл); дошо 

вође да сије (Кн); у мају месецу се посеје (Коз); он се смије; да ми се смије војска (Кл); народ ми се 

не смије (Бољ); само кад завије снијег (Ра); остави га да га брије (Кл); триес кила жита да посијемо 

(Шт); смијемо се (Бр); грију се (Врс); сију кромпире (Из); пшенице се не сију (Ју); они се смију (Жи); 

имперфекат: најприје то се сијаше (Ер); а мање се сијаше хељда (Врс); императив: греј се с тим 

(Бољ); па гри ноге (Шт); сунце угри (Вр); помало поси људи за питу (Кн); оно што би поси (Д. Дуб); 

па поси људи; поси оно конопљано семе (Дол); сми се (Др); па се сми (Лу); радни глаголски придев: 

исто би се сијао лан (Врс); највише се јечам сијо (Кл); ја сам се насмијо (Кл); снијег завијо (По); 

обријо се (Де); вама се угријала машина (Нет); ка[д] се сијала конопља (Ле); малʼи број се сијала 

(Врс); мајка није сијала; посијала пасуљ (Уг); мајка сијала (Кл); нити се угријало (Го); шта би се 

посијало (Го); па то се сијало (Де); сијало се алʼ мања колʼичина (Врс); то се сијало (Ка); па се то 
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сијало (Лу); ови су други сијалʼи (Врс); ка[д] смо сијалʼи жито (Тр); знам да смо сијалʼи (Брђ); 

нијесмо никат ми то сијалʼи (Трн); свеједно што би сијалʼи; посијалʼи би (Бо); сијалʼи би све врсте 

жита; они су сијалʼи помало дувана (Бр); сијал’и мало бол’е (Вр); трпни глаголски придев: сијат 

раш (Лу); и зато није ни сијато (Врс); оно што е посијано (Ју); путеви завејани (По). 

 

У говору тутинско-новопазарско-сјеничког ареала нису бележени облици по VI 

врсти типа бријати : бријам, присутни у неким говорима шумадијско-војвођанског 

дијалекта, на пример (Ивић и др. 1997: 217). Прелазак овог глагола из II у VI врсту, међутим, 

познаје врачански говор, с тим да глагол има облике: бриват/бриват, (о)бривам/(о)бривам 

и сл. (Петровић 1973: 220).  

 

II.1.2.2. Глаголи (-)орат, (-)хајат, (-)дељат, (-)бајат, (-)кашљат, (-)чешат (се) и 

други које наводимо такође се у потпуности уклапају у II врсту:  

 

инфинитив: орат с коњима (Др); то је било милʼина орат (Др); аорист: поора с воловима 

(Дол); покаја се што не реко (Кл); презент: ја млого хајем новорођенћат (Ле); ја да те не хајем (Пож); 

немо да се кајеш (Коз); мораш да кашљеш; кашљеш (Го); да пооре (Бо); сељак оре с коњима (Кл); 

доклʼе ти траје (Ка); море исан да трае то више (Уг); бае нешто (Боб); птица умире (Ју); та жена 

избаје (По); нико никога не хаје (Ју); она умире од студени (Кл); увијек им понешто недостаје (Из); 

оће жене да посатире тамо (Бољ); чешемо (Го); људи поору (Д. Дуб); што дељу нарот (Коз); умиру 

(Кл); те женске да лʼ хају (Де); императив: поори ону њиву; но му је поори ми коншије (Д. Дуб); 

закашљи се (Коч); избаји му (Из); па чеши; ка[д] се овако чеши; и лијепо чеши (Вру); радни глаголски 

придев: кат сам ја оро (Врс); ја оро са воловима (Из); ја сам оро са дрвеним ралом (Бот); оро неки 

Радован (Бољ); оро са дрвенијем ралом (Нет); он је никат не би пооро (Д. Дуб); ваљда дотрајо (Из); 

кажу умиро и тражио леба (Бал); колʼко би хајо; не би хајала (Леч); па се орало; с тијем се орало 

(Кл); па оно рало орало се (Лу); све се орало са воловима (Бр); орало се воловима (Де); простирало 

се по кући (Боб); два дана ти је трајало (Бо); тако смо оралʼи (Врс); оралʼи смо (Бољ); па би ми 

одел’ал’и (Вр); бога ми су и оне дотрајалʼе (Кн); трпни глаголски придев: све поорато (Ју); нешто 

му бајано (По).  

  

II.1.2.3. Промену по II врсти имају глаголи са различитим превојним ступњем у 

основи ((-)зват (се), (-)брат, (-)драт, (-)прат и сл.). Ови глаголи карактеришу се 
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присуством двојаких имперфекатских форми, грађених од инфинитивне и презентске 

основе:  

 
како се зваше, она у Босну како се зваше?; како се ти зваше? (Ме); кога зваше ти оно 

малопријен?; звасмо л’ ми њи на свадбу? (Го); не знам како се зваху, не знам како зваху ове 

Марковиће (Вру);  

зоваше му се жена Хамида; како се зоваше она планина горе, не знам како се зоваше, ја не 

знам како се зоваше, како се зоваше она што је боијо? (Ле); како се зоваху то раније, имао је неке, 

како се зоваху, црепуље, у Орље „кљијетˮ зоваху, не знам како се зоваху (Дол); 

брасмо јабуке кад удари грат;  

за Ђурђевдан то се бераху оне јагљике; 

праше тамо на чесму (Ке);  

перах неке аљине (По); 

шта се драше оно дијете? (По);  

дераше наку кожу (Ко). 

У новопазарском ареалу забележени су и примери: како се звадију (Ба); она се звадијаше 

Мила (Ос), перадију неки веш (Бал).  

Д. Барјактаревић је бележио само облике са -а(х), -аше, -аше, -асмо, -асте, -ају (Д. 

Барјактаревић 1966: 102).  

 

Када је реч о односу основа ових глагола у осталим зетско-сјеничким говорима, М. 

Пешикан наводи: „У Цу сасвим преовлађује презентска основа: беријаг, перијаг и сл.; једино 

се поред зовијаг чује и зва-: како се зваше и сл. Ово вреди и уопште за глаголе са различитим 

кореном у презентској и инфинитивној основи: жњијевијаг, плијевијаг, кунијаг, кољаг, 

мељаг, деријаг итд. У За се чешће употребљава инфинитивна основа него у Цу: зовијах/звах, 

перијах/прах, беријах/брах. У Љп сам забележио и необичнији облик зовашеˮ. (Пешикан 

1965: 176). У мрковићком говору имперфекат глагола зват редовно се твори од основе 

презента: зоваше, зовау (Вујовић 1969: 263). У Васојевићима преовлађују облици од 

презентске основе (Стијовић 2007: 176). У говорима са леве стране Ибра само је: прадија, 

брадија (Божовић 2008: 85).  

 

Остали облици ових глагола граде се или од презентске или од инфинитивне основе: 



109 
 

 
инфинитив: најглавније руке прат (Тр); како ће га назват (Го); то се не би могло обрат 

(Брђ); кожу ће му одрат (По); аорист: опра нешто сира (Уг); зва ме она једаман; више ме не зва; кад 

ме зва ова из Врњачке Бање (Го); неки парадајс обра (Бал); презент: не могу да се оперем (Ос); да 

ово оперем (Уг); то могу да перем ја и сутра (Бал); ђе да перем пелʼене (Го); деветоро ћебади да 

перем; берем и сат; берем цвеће (Др); берем кајмак; овако да переш руке (Др); суботом немо да 

переш (Ле); пар пута опереш кола (Ра); ону ној позовеш свадбу (Врс); береш смок (Ка); да се одереш 

једући (Ме); само да се човек опере (Тр); да опере и све; неће ни да и опере (Ка); зове снаха; не море 

да га зове именом; зове ме; позове га (Кл); зове се бељојка; он ме зове (Коз); први дан ме зове (Се); 

сваки дан ме зове; зове ме та брат (Го); изабере све биране јунаке (Кл); није могло да се набере смока 

(Ка); бере се прво једна конопља; то се обере; послʼе се обере (Коз); па одере оно платно (Кн); па да 

оперемо нешто (Др); оперу је поново (Коз); да га позову навр петнес дана (Бољ); цијелу фамилʼију 

зову зечеви; позову ме (Кл); оне се зову врело (Вру); данас да уберу тија вргања (Ки); алʼ они беру 

сир, не беру кајмак (Ка); императив: опери ту јарину (Уг); пери у лубицу (Це); дођи те га опери (Бал); 

опери руке (Кл); опери те шоље (Ка); зови на ручак (Дол); зови је (Че); ево пробери (Из); бери ону 

бељојку; побери ону бељојку (Не); ону конопљу побери (Ер); одери (Др); радни глаголски придев: и 

веш се цијеђом прао (Тр); звао пријен пола сата; нијесам те дослʼе зво (Го); недељу дана брао шљиве 

(Из); био бро малʼина (Де); прала је хаљине (Кл); коса се цијеђом прала (Тр); брала мраве (Дол); па 

е сиротиња брала оне коприве (Врс); шта си то убрала (Кн); ја сам ти набрала; неку паприку обрала; 

ја сам набрала (Бал); руке сам све одрала (Ши); одрала сам се (Ке); прало се ђе су билʼе ријеке (Дуј); 

прало оном пераљком (Кл); тапут се прало (Ле); како се назвало Зајечиће (За); по чему се прозвало 

(Прћ); звало се тапут фереџа (Дол); зато се назвало Врујца (Вру); пралʼи на Божић (Др); тако се 

звалʼи (Бољ); па га прозвалʼи зец (Прћ); бралʼи то зеље (Кн); кукуријек би брал’и (Ле); трпни 

глаголски придев: звата да води рачуна (Вру); горе побрато (Врс); звати смо на свадбу (Жи). 

 

II.1.2.4. У тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу глагол (-)ткат мења се по II 

врсти:  

  
инфинитив: све на ламбу ткат (Де); да се море изаткат (По); аорист: изатка нека канапчат 

(Не); презент: то је оно кат ткеш (Не); ткеш платно; ткеш черге (Коз); да опет ткеш (Де); па да 

изаткеш (Бл); да изатке ћилʼим (Врс); тке се касније; од онога да изаткемо (Се); то што ћемо да 

ткемо (Не); тку и раду и то (Ос); жене то решилʼе да изатку; а ово што тку (Бр); кат се тку ћилʼими 

(Де); у брвно што се тку (Дуј); императив: изатки то вел’ико (Д. Дуб); послʼе тки (Дол); изатки 

ћилʼиме; тки прње, тки ћерге (Трн); радни глаголски придев: него се неки ћаршаф изатко (Пож); 
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ја сам ткала; тија чуда сам ткала млого (Бр); ја сам и ткала (Леч); она би изаткала ону поњаву 

(Кл); како сам ја изаткала једне (Баг); мајка то ткала (Лу); е то се све ткало (Дуј); ткало се то 

(Трн); ткало се некад (Бл); све се то ткало (Боб); вунено се ткало (Леч); посл’ен то платно 

изаткал’и (Вр); стазице смо ткалʼи (Баг); ткалʼи се јастуци вуњени; ткалʼе се поњаве (Дуј); ми смо 

ткалʼе оне ћилʼиме некад (Баг); на то су ткалʼе (Боб); от коза се ткалʼе те черге (Лу); радни 

глаголски придев: па то изаткано; памуком поткано (Го).  

 

 У испитиваном ареалу нису бележени облици ткам, ткаш, тка, тка(ј)у, које наводи 

Д. Барјактаревић (Барјактаревић 1966: 99). 

 

 У говору Бјелопавлића овај глагол мења се по V врсти, а познати су и облици чем, 

чеш, че (Ћупић 1977: 92), који у нашој грађи изостају. Облици ткам, ткамо присутни су и 

у говору Врачана (Петровић 1973: 220). У говору Ибарског Колашина функционишу два 

низа облика, по II и по V врсти (Божовић 2002: 86). Ситуација у говору Горњих Васојевића 

слаже се са оном у говорима тутинско-новопазарско-сјеничког ареала – глагол ткат овде 

се мења само по II врсти (Стијовић 2007: 198). 

 

II.1.2.5. Глагол заспат такође се мења искључиво по II врсти:  

 

инфинитив: немо ми заспат (Коч); како ћу заспат (Ле); не море заспат (Тр); аорист: дијете 

одма заспа; сву ној не заспасмо (По); тудијен заспаше (Де); презент: како да заспем (По); одма ћу 

да заспем (Це); ако заспем; не мош да заспеш (Гр); одма заспемо; ми ти ту заспемо (Ме); они узми 

да заспу (Го); императив: хај ти заспи (Ке); заспи сви (Ру); заспите туна (Че); радни глаголски 

придев: заспо сам (Вр); она ти је заспала (Го).  

 

Нису бележене презентске форме заспим, заспиш, заспи... Исто наводи и Д. 

Барјактаревић (Барјактаревић 1966: 100). 

 У староцрногорским говорима глаголи сложени од (-)спат колебају се између II и 

VIII врсте, али су облици по II врсте чешћи (Пешикан 1965: 173). Исти глагол у говору 

Бјелопавлића мења се само по VIII врсти (Ћупић 1977: 92).  
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II.1.2.6. Глаголи на (-)стајат типа устајат, остајат, састајат се и сл. своје облике 

углавном граде по II врсти: 

 

инфинитив: а ђе ће се састајат? (По); немоте устајат (Го); није лако у шес устајат (Ко); 

аорист: поустајасмо сви (Че); мало се састајасмо (Го); презент: престаје ко кат испалʼиш метак 

(Кл); девојка остаје (За); оно танко влакно остаје; оно остаје девојки (Бот); остаје нам (Бо); остаје 

ка кући (Вру); устајемо изутра (Ша); састајемо се (Кн); императив: не одустаји никад (Ке); устаји 

свако јутро (По); устаји ујутро (Жи); радни глаголски придев: она је остајала (Ос); нијесмо се млого 

састајалʼи (Го); жене нијесу одустајалʼе (Пож).  

 

Уочена је, међутим, тенденција ка укрштању са глаголима VI врсте типа падат : 

падам, подстакнута чињеницом да су обема врстама обухваћени углавном учестали 

глаголи, па су бележени и облици:  

 

инфинитив: како ће устадат рано (Го); аорист: типут остадаше (Жи); поустадаше (Св); 

презент: све остада некошено (Дол); остадају све (Бо); устадамо рано (Св); радни глаголски 

придев: остадалʼе су жене (Бо); остадалʼе су (Бр).  

 

II.1.2.7. Глаголи типа почињат, протињат, помињат и сл. мењају се по II врсти:  

 

инфинитив: немо протињат (По); презент: послʼе у оно утињеш (Не); да протињеш оно 

(Кон); салʼ протињеш равно (Боб); протињеш оне жице (Не); то почиње Врсенице (За); почиње од 

Нове Године (Из); о[д] тога почиње (Ју); не смије да се сагиње (Го); данас да се почиње (Ка); има и 

оно жица ђе се протиње (Не); помињу то (Прћ); имперфекат: она је помињаше (Ка); императив: 

протињи отуд (Не); опомињи (Кл); не помињи и (Уг); радни глаголски придев: почињо и не мого 

(Кн); припињала хи (Кон); само се помињало (Кл); нијесмо почињалʼи (Лу); кад би поћиналʼи (Де); 

не би помињали пасуљ (Из). 

 

Аналогијом према овим глаголима, осим облика глагола мицат : мичем, са 

променом по IV врсти, бележене су и форме: све помачињасмо (Ка); да не мачињеш ово (Го); да 

се то мачиње (Дол); мачињи то (Жи).  

 



112 
 

Осим односа качит : качим функционише и закачињат : закачињем: закачиње предео 

от Конича (Гу); оно хи закачињи (Дол); све позакачињи (Вру).  

 

Најзад, бележено је и: позавађињаше се (Ту); моралʼи да завађињу нарот (Ра); они се 

позавађињу (Жи), односно: генерације присташињу друге (Коз).  

 

Процес творења имперфективних глагола типа закачињем, помачињем и сл. познају 

и банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта (Ивић и др. 1997: 218).  

 

II.1.2.8. Код глагола типа обртат, (-)вртат, (-)кретат и сл. дошло је до 

уједначавања основа аналошким продором финалног консонанта презентске у 

инфинитивну основу (окрећат : окрећах : окрећала и сл.), те се тако ови глаголи уклапају у 

II врсту:  

 
          инфинитив: окрећат то детенце (Ер); немо га окрећат (Ле); немоте скрећат (Жи); да би се 

могло обрћат (Ту); сви ћете крећат (Ле); аорист: окрећасмо се около (Коз); дијете обрћа два три 

пут (Ер); презент: па га окрећеш (Кон); немо да врћеш (Бал); има скрећеш право (Леч); кога окрећеш 

(Ле); онде се скреће (Брђ); лʼево се скреће за Лʼепосавиће (Леч); ова пут скреће за Попе (Трн); па се 

скреће ка Балањској (Цв); крв липће; то нико не окреће пажњу; на вратило се окреће; окреће се на 

вратило; окреће се трипут (Боб); тамо се окреће (Не); кут се окреће то коло; мотор што покреће 

вршалʼицу (Из); ис Цетановића скреће се (Ки); оде се окреће (Брђ); обрће нарот; поће да ми се обрће 

овако шума (Нет); она обрће басике (Бо); једно обрће (Д. Дуб); обрће се колаче (Ост); вода жваће 

(Бољ); послʼе се ми врћемо (Ков); код оне ријеке скрећете (За); послʼе скрећете десно (Ки); порет 

њојне куће оне то врћу (Бо); не смију да се обрћу (Вру); не врћу Лʼешевићи (Леч); да крећу у школу 

(Ле); императив: обрћи оне преде (Вру); обрћи ме колʼко гој хој (Жи); радни глаголски придев: мало 

обрћала (Бољ); врћало се назат (Ра); па га окрећало; окрећало те (Трн); окрећало се (Вру); преврћало 

је то ка плук; то е преврћало земл’у (Д. Дуб); једним араном ту би покрећалʼи вршалʼицу (Из); 

уплећал’и то у венац (Коч); обрћал’е би се (Бољ); трпни глаголски придев: све испреврћано (Жи).  

 

Знатно је мањи број примера у којима је задржан наслеђени однос основа:  
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инфинитив: окретат се (По); радни глаголски придев: тај што се окрето увече (Бољ); 

изокретала оне лʼебове (По); па то се тако кретало (Др); млади се људи окреталʼи другом животу 

(Пож); окреталʼи је (Бал).  

 

Глаголи типа мећат, преврћат и други и у говору Врачана прелазе у II врсту 

(Петровић 1973: 222). У Горњим Васојевићима такође је присутно двојство форми 

(Стијовић 2007: 197). Однос мећати : мећем, глођати : глођем функционише и у банатским 

говорима (Ивић и др. 1997: 215).  

  

Глагол (-)сретат / (-)срећат такође има двојаке форме у облицима који се граде од 

инфинитивне основе: сви ће се срећат (По); нијесмо се никат срећалʼи (Дол); никако се нијесу 

срећалʼи; срећалʼи (Кон); ми смо се највише срећалʼи (Леч); и: морали су се сретат неђе (Бал); 

сретала је домовина (По).  

 

 Д. Барјактаревић наводи само: мећат, срећат, крећат (Д. Барјактаревић 1966: 98).  

 

У облицима презента осим облика срећем, срећеш, среће... који су обичнији, 

бележене су и форме: срећа хи данас (Д. Дуб); посл’е срећа домовина (Ер); срећамо је (Ков); 

настале као резултат укрштања са глаголима VI врсте. Исти однос функционише и у говору 

Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 197). 

 

II.1.3. Глаголи III врсте 

 

 Имајући у виду да је о односу I и  III врсте било речи у одељку о гаголима I врсте, 

овде наводимо само глаголе који се према типу промене обично сврставају у III Белићеву 

врсту. Код ове групе разматрамо првенствено облике инфинитива, аориста и радног 

глаголског придева, где се код појединих глагола јавља двојство ликова, односно паралелно 

функционисање како облика по I тако и форми по III врсти.  

 II.1.3.1. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору већи је број глагола који своје 

облике граде само или претежно по III врсти.  
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Од глагола (-)кренут (се) бележени су само облици по III врсти: 

инфинитив: морате се окренут (Уг); аорист: одма се то крену (Лу); горе је окрену (Коз); ја се 

окрену, кат директор (Не); кренуше да бежу (Пож); вала се кренуше (Ле); презент: ја нећу да кренем 

(Го); у пет сати кренем (Не); да окренем лʼеп (Кн); да окренем мало пажње (Брђ); на крај с воловима 

окренеш (Тр); кат окренеш (Уг); три пут га окренеш (Трн); кат се крене горе ка школʼи (Тр); крене 

на пијац (Ер); док оно зрно крене (Кн); све крене са нама (Тр); Џингис се окрене (Кл); море да се 

окрене на гробље (Шт); на хаир да окрене (Шт); он те три пут окрене; окрене се према ветру (Трн); 

она само окрене леђа (Вру); фирму јачу да покрене (Баг); да се покрене питање (Пож); што кренете 

ође (Ос); само скренете десно; послʼе јопе скренете десно (Дуј); ђе ви треба да скренете (Тр); 

лʼијево да скренете (Бо); па се окренете ту (Уг); императив: увече крени те овце (Лу); крени за Пећ 

(Кон); таман крени да веља (Кн); крени коло да кренемо (Бољ); он окрени пушку (Ки); окрени испод 

јарма (Кл); оно се окрени око ноге (Кн); оне се окрени наопако (Др); окрени хи страном (Боб); радни 

глаголски придев: и онда кренуо (Бољ); кренуо неђе (Ки); што је кренуо (Пож); он окренуо (Ле); ту 

је то кренуло (Пож); то е код свакога кренуло (Ер); у томе се то окренуло (Трн); сат се, ми се чини, 

окренуло (Це); послʼен је то покренуло друкше (Ју); кат су кренулʼи за Македонију (Нет); кренулʼи да 

иду горе (Бл); кренулʼи су (Бо); трпни глаголски придев: то је покренуто (Ке); покренуто питање 

(Ли).  

Нема о блика (-)крето(х), (-)крете, (-)кретосмо у аористу. И Д. Барјактаревић 

наводи само форме са -ну- (Барјактаревић 1966: 103). 

II.1.3.2. Глаголи типа зинут, трепнут, тонут, боцнут, шашнут и сл. такође своје 

облике граде само по III врсти:  

инфинитив: па планут ка барут (Шт); аорист: а ја стрекну (Жи); а она га дрмну (Ра); ћухну 

ме (Трн); свитну баш ко оно жаровнице (Дуј); оглʼедалом свитну мене (Тр); он свитну (Шт); 

презент: ја пипнем (Кл); бринем (Бал); нећу ни да мрднем (Ков); па кљукнем оно (Д. Дуб); да ти 

шапнем нешто (Вру); кат чучнем (Жи); да трехнем вреће от усивача (Из); овамо ко мрднеш (Ју); 

затнеш доље (Д. Дуб); кл’укнеш посл’ен онде (Д. Дуб); не смије нико никут да мрдне (Лу); он како 

је натне (Ос); да шашне (Бо); ова хакне да бежи (Кл); па се одметне (Кл); да с[е] огледне исан; ако 

се дирне неђе (Вру); она његову крв лʼизне, а она лʼизне његову крв (Прћ); да мрднемо (Трн); 

скокнемо зачас долʼе (Из); трехнемо оно (Ер); императив: протни чуњак; ти протни чуњак (Трн); 

па протни (Вру); она затни у руку (Ос); па ћухни човека (Трн); пљуни, пљуни; пљуни онамо (Бр); 

посен преметни ногу (Де); само плакни то (Бал); он тек боцни га испод ћебета (Вру); оно куд оно 

трехни (Ки); па се трехни (Вру); радни глаголски придев: протнуо најприје (Ју); јес не мрднуо се 
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(Ер); натнуо чарапу на очи (Лу); а она га дрмнуо (Ра); ономе пљунуо у лʼице (Кл); па је потонуо 

(Нет); ја би шашнула (Трн); ја зинула (Ле); ђе су ово грохнулʼе ове куће (Туз).  

 II.1.3.3. Исто важи и за глаголе типа поменут, погледнут, зовнут, махнут, (-)минут 

и сл. 

  
инфинитив: да је мораш поменут (Ју); и није до поменут (Д. Дуб); па ћу ја неђе наминут 

(Гу); аорист: ја му махну (Ле); он размину (Нет); презент: сваки дан га по једама зовнем (Ка); да 

неког зовнем (Ра); поглʼеднем на ту терасу (Ков); кат поглʼеднем ова телʼевизор (Ка); ја клиснем 

брзином (Вру); да и зовнеш (Лу); да ме зовнеш ујаче (Го); зовнеш некога (Бр); кога гој зовнеш (Се); 

да разминеш Баре; нема да и разминеш (Тр); ову прву кућу разминеш (Ос); разминеш (Баг); мало 

разминеш оно сијено (Леч); што разминеш мост (Из); поглʼеднеш (Ос); кат поглʼеднеш онамо (Нет); 

поменеш два-три пут (Леч); ниси мого млого да зовнеш; зовнеш педесет-шесет кућа (Ју); он га зовне 

(Кл); да те зовне на мобу (Д. Дуб); зовне девојке (Трн); Пожега кат се размине (Се); да размине (Вру); 

зовнемо комшилук (Д. Дуб); друга Тита споменемо (Бољ); вилама ускрајњемо сламу (Бр); једну кућу 

разминете (Баг); ову кућу разминете (Уг); императив: понешто помени (Трн); опомени да изврши 

оно што је реко мени (Кл); један Немац поглʼедни онога, поглʼедни онога (Врс); поглʼедни кака сам 

(Лу); звркни му око (Вру); зовни породицу (Трн); оно писни (Ки); радни глаголски придев: што сам 

га прије напоменуо (Леч); неко зовнуо мобу (Из); карабит му прснуо у очи (Кн); ту учио и махнуо 

(Уг); разминуо сам ве овамо (Де); снаша би је све зовнула (Коз); овако му махнула (Тр); поменуло се 

(Цв); око му звркнуло за Зиљку (Вру); букнуло све да се иде (Ју); што смо најприје поменулʼи (Тр); 

ови букнулʼи (Ју); послʼе су ме зовнулʼи (Кл); скрајнули никат нисмо (Вру); разминулʼи смо се ту 

(Леч); трпни глаголски придев: поменуто (По); скрајнуто (Бр).  

 II.1.3.4. Најзад, глаголи (-)врнут, (-)сванут, (-)самнут, (-)мркнут, (-)шинут своје 

облике такође граде по III врсти: 

 инфинитив: исто преврнут (Из); њему ће се смркнут (По); алʼ да лʼ ћеш осамнут (Гу); 

аорист: сврнуше тунаке (Вру); презент: ја ћу да се врнем (Вру); само да се преврнеш (Гу); да га 

преврне (Трн); да поврне душу фамилʼији (Бо); врне се (Кон); ону ној те врне (Ков); да сврнемо оде 

(Гу); поново преврнемо (Ер); сврнемо у Бијелʼе Воде (Кл); само изврну се назад долʼе (Прћ); освану 

и целу ноћ (Гр); одврну Лʼешевићи тамо; кад одврну у баште; кад не одврну (Коз); императив: 

преврни капу (Нет); па јој наврни воду (Бр); он се преврни (Лу); одврни ријеку (Це); освани у сламу; 

и у томе свани (Гр); не осамни; самни оде ка Тутину (Д. Дуб); доклʼе се самни (Лу); она столица се 

преврни (Вру); преврни се; омркни (Гу); преврни (Трн); наврни џандари (Ју); замркни (Де); ту замркни 
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на љедину; омркни у Позар (Д. Дуб); и ошини то дијете; опет га ошини (Вру); радни глаголски 

придев: доље одврнуо воду (Шт); преврнуо се трактор; није се преврнуо (Коз); преврнуо пуштаћиу 

(Вр); не поврнуло се (Ле); ту би ти осванулʼи (Лу); посен се врнулʼи (Се); омркнула би ту (Го); да лʼ 

се врнула да лʼ се није; знаш како се поврнула (Гу); код ње да сте сврнулʼи (Жи); ту су сврнулʼи (Ле). 

 Једино глагол (-)мркнут може имати облике радног глаголског придева и по I врсти: 
ту би омркљи (Д. Дуб); није замркла (По). 

 II.1.3.5. Поједини глаголи осим по III своје облике могу градити и по I врсти. 

Дублетне форме се притом могу јавити у инфинитиву, аористу, радном глаголском придеву 

и трпном глаголском придеву, с тим да постоје разлике у обиму варијантности код 

појединих група глагола, што ће се у анализи која следи и показати.  

 II.1.3.6. Глаголи на (-)гинут и (-)кинут све облике осим аориста граде по III врсти. У 

аористу су, међутим, сасвим обични и подједнако фреквентни и облици по I и по III врсти:  

 погину, син ми погину (Ме); један погину (Го); син ми погину (Д. Дуб); готово погину; алʼи 

он погину сирома (Ос); све изгинуше от кола (Кн); изгинуше Нићифоровићи (Прћ); погинуше замало 

(Го);  

она што погибе у Пазар (Ка); те погибе онђена на саму чуку (Прћ); погибе у собраћај (Ли); 

изгибосмо живи од врућине (Го); изгибоше коњи пријетељски (Д. Дуб); овоме изгибоше коњи (Дол); 

 скину од десет хиљада (Кн); прекину (Ос); скину се невеста с коња (Ли); посе скину се (Вру); 
скинусмо је с коња (Ђер); скинуше ти ципилʼе (Цв);  

ја ова откидо; откидо га (Бал); што не скиде то чизама (Го); скидоше му кожу (Че); скидоше 

оно (Не). 

У говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 198) и врачанском говору (Петровић 

1973: 220) такође се јавља двојство аористних ликова.  

 Остали облици граде се по III врсти: 

 инфинитив: што нећемо један погинут овде (Бо); ту ће изгинут (Прћ); презент: да гинем; 

каки да гинем (Ков); ако погине (Врс); муж ми погине (Гр); гине се и онако (Кн); да ми гине војска 

(Из); доста и оно гину (Бо); оне угину (Кл); сви изгину у судар (Тр); императив: дваес посто хим угини 

(Гу); радни глаголски придев: ова што е погинуо (Лу); салʼ он погинуо (Бо); човек погинуо (Кн); он 

је погинуо у рат; погинуо у Црну Гору (Уг); отац им је погинуо; погинуо био; жена што ми је погинула 
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(Кл); замало погинула (Уг); још и је погинуло (Гр); дијете погинуло горе (Ки); погинуло је њи десетину 

(Бо); шесторица погинулʼи; погинулʼи око девојке (Врс); е ту су изгинулʼи млого (Боб).  

инфинитив: скинут му тепе (Врс); презент: прекинем два низа (Ле); да га прекинем у жеђ 

(Не); да им скинем с врата (Из); ту скинем оне димије (Тр); скинеш кајмак (Ка); кад скинеш (Гр); кад 

откинеш (Бал); скине му ону павлаку (Ки); па посе скине то (Вру); злато да скине (Кл); ни да скине 

(Бал); гола да се скине (Лу); да се скине терет (Бл); императив: посл’ен скини то (Ер); скини самар 

(Кн); откини, Зоро (Бал); откини се пас (Бо); радни глаголски придев: Алʼександар укинуо и 

четвртину; да си прекинуо (Нет); тат се прекинуо пут (Нет); готово му нос откинуо (Вру); телʼефоне 

укинуо (Гу); откинула (Гр); бивша Југославија укинула (Нет); није је прекинуло (Ков); послʼен се 

прекинуло (Це); трпни глаголски придев: мало прекинуто (Бу); то је прекинуто (Прћ); све укинуто 

(Кн); то је све сад укинуто (Гу).  

 II.1.3.7. Глагол почет презентске облике гради по III а инфинитивне по I врсти: 

 инфинитив: хоће почет (Жи); аорист: поче причат (Го); поче причат (Кл); поче да причаш 

(Го); кат поче коса (Др); он поће ову прићу (Пож); он поче да прича (Го); па почесмо и за попове и 

за хоџе (Кн); шурњаје почеше да се љуту (Бољ); они почеше (Кн); послʼенке почеше (Це); посен 

почеше; мене почеше ово оно (Не); презент: послʼе ја почнем (Трн); треба да почне да пије (Гр); 

почне да џирика ланац (Шт); докле не почне да кука (Вру); почне лʼис да пада (Гу); прво почне 

Цветнице (Лу); почнемо да бежимо (Прћ); касно почнемо (За); почну да палу (Кл); што почну у школу 

(Брђ); не смију да почну (Прћ); они почну да раду (Из); они поћну; поћну да даву га (Уг); императив: 

почни ти њојзи (Др); радни глаголски придев: почо да шири ислам (Кл); почо да радим; ја сам почо 

то да правим (Кл); почо грат (Кн); Мурат је Реброња најприје почео (Бал); кућу почео (Не); почела 

музика; касно почела (Врс); ја сам поћела (Уг); почело то да се узима (Др); то је почело пшеница (За); 

сад је почело (За); кад је почело (Не); то је касно поћело ти вашари; поћело је то било (Пож); већ сат 

се почело мало (Бо); отада је потлʼе почело (Кл); то је тек почело касније (Леч); почелʼи нешто да 

брбају (Др); послʼен смо поћелʼи (Туз); билʼи почелʼи (Це); оно почелʼи су (Бот); почелʼи вашари 

(Леч); трпни глаголски придев: четрес прве некако почето; одавде почето (Прћ).  

 Иако је забележено неколико инфинитивних облика по III врсти: оће почнут да ради? 

(По); хоћеш ми започнут ово (Ту), ови облици на испитиваном ареалу нису обични. Аорист 

типа *почнуше, односно радни глаголски придев *почнуо нису бележени. Исто стање је и у 

врачанском говору (Петровић 1973: 218).  

II.1.3.8. Наведено важи и за глагол (-)стат, који има двојаке облике инфинитива, 

при чему доминирају они по I врсти:  
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ти можеш стат ту мало (Жи); цијењен ће постат (Бал); он ће престат (Ко); колʼко мореш 

остат? (Ту); хоћеш остат који дан? (Ту); неће ми остат пара (По); састат (Кл); они ће се растат 

(Бал); стаће то све ту; остаћеш жива (Кл); престаће киша (Ко); 

кол’ико ти може станут (Ер); неће станут (Ту); може устанут мало (Бал); престануће брзо 

(По).  

Облици аориста овог глагола по III врсти ((-)стану(х), (-)стануше) нису обични – 

забележено је свега неколико облика: станусмо ту мало (Бал); све ми стану (По). У овом 

глаголском облику, међутим, у равноправној су употреби два низа облика, са проширењем 

-д-: (-)стадо(х), (-)стаде, (-)стадосмо... и краће форме: (-)ста(х), (-)ста, (-)стасмо:  

те остадо (Се); ја остадо ту сам; ја остадо да чувам офце; што му остаде? (Го); стаде узе 

мене (Бл); остаде и дан данас ту; остаде дваес двије године (Ђер); и тако и остаде (Из); остаде 

сама; да једна не остаде (Пож); ђе стадосмо? (Вру); ђе стадосмо? (Дол); вала остадосмо му дужни; 

ђе стадоше (Бал); остадоше му; па остадоше петоро деце (Ле);  

оста сама (Шт); па одуста (Тр); толʼико ми је оста нешто жао; кахва оста (Ђер); добро јој 

и памет оста (Лу); а та ми сестра оста; он оста тамо да зијева; толʼико ми ту Стоју оста жао; 

толʼико ми је оста нешто жао (Го); сестра оста; мало оста (Ле); ми остасмо сиромаси, ја и жена 

остасмо у кућу (Де); осташе на једно дијете (Го); четворо деце осташе (Бал); осташе му свиње и 

кокошке (Ос); осташе девојке (Пож); те му осташе троје деце (Се); осташе с њим (Тр). 

 

Ликови са проширењем обичнији су од краћих када се глагол употребљава без 

префикса. 

 

Облици радног глаголског придева граде се по I врсти: 

ја осто оде сам (Де); ја осто; долʼе је осто (Кл); да не би остао (Ка); он је остао; он је био 

остао на занат (Из); само један је остао (Врс); остао та метак (Уг); несто му је син (Ки); сат се са 

том растао тамо (Коз); она остала удовица; та крља остала (Брђ); она би остала на конак (Из); 

остала му жена и дијете (Ју); тамо су му остала та жена и та деца (Леч); шта би да сам остала (Ос); 

остала за Блажа (Го); која су остала; она би мртва ту остала (Лу); ја сам тако пристала (Бл); није 

пристала (Ков); одма је устала (Кл); и то је стало (Го); остало је тако до кијамета (Врс); двије куће 

остало (Ки); шеснаес је остало (Врс); па не би остало клас (Др); по двоје троје остало (Кн); остало 

ти пара (Ју); дијете остало у руке (Бр); послʼе остало (Кл); да је бар штогоћ иза њега остало (Лу); 

шесторо деце остало (Коз); и оно што е остало (Из); и како је настало ово ђубре вештачко (За); 
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нисам ни ја знао како је постало (Бу); како је постало то презиме (Нет); нешто застало (Леч); оно 

ми нестало (Го); нестало ми га е (Врс); ту су му осталʼи неки синовци (Врс); неки су осталʼи ту по 

Сеници; осталʼи стари само (Баг); осталʼи су они; све ови стари осталʼи (Се); што су осталʼи билʼи 

(Кл); па су одусталʼи (Кл); кат су несталʼи волови (За); од једнога крви насталʼи (Баг); то постали 

ови из Ораша (Вру); кад би се састалʼи о слави (Кн); што смо се растаљи (Бл); да би опсталʼи 

(Пож); они да су присталʼи (Врс); осталʼе те три шћерке (Прћ); остале су ми кости у конопљу (Го). 

Презент и императив граде се по III врсти: 

презент: реко да станем мало (Ка); не могу да станем на сијена (Д. Дуб); останем ја у гости; 

ако останем бес те вере (Кл); престанем (Го); да се растанем са њом (Бл); кат устанеш у једанес 

(Цв); дупло више стане (Нет); лʼепо стане оно повесмо (Гр); неће да остане; остане у гости (Врс); 

ко остане планинка (Трн); остане вода (Кл); хо лʼ ти да ти остане памет (Бо); и то остане (Брђ); 

остане само оно влакно; све онако остане (Коз); остане брес споразума (Из); само остане једно 

(Баг); ово да ти остане за увек (Нет); остане држава бе[з] закона (Ра); мода да остане девојачко 

презиме (Лу); остане ријетко (Ки); неће да престане (Вру); обично човек постане (Кл); да постане 

члан; чим постане у туђу кућу (Бл); кат постане дваес кућа (Бот); да вам пристане (Врс); неће то 

да пристане (Дол); касније да устане (Баг); не море да опстане (Баг); коњ устане (Нет); ми ћемо да 

останемо (Де); да останемо без вере (Бот); мало доклʼен стану (Де); остану кат завршу школу 

(Др); остану оне триње (Ков); императив: остани само оно влакно (Вру); ко остани једно (Ка); 

остани (Ју); остани жива; оволʼико широко остани (Де); устани шћери (Кл); он пристани (Ју); 

станите (По); е сад устанте (Прћ).  

 

 II.1.3.9. Поједини глаголи облике радног глаголског придева могу градити и по I и 

по III врсти. Такви су глаголи (-)денут, (-)мрзнут, (-)тру(х)нут, (-)киснут и сл. 

 а понеко денуо (Лу); зденуо сијено (Бал); он клʼекнуо (Прћ); свако сагнуо главу (Се); па се е 

сагнула (Д. Дуб); прокиснула (Бал); денула (Вру); два сијена зденула; оглухнула о[д] тога рата (Гу); 

грунуло га (Гр); све замрзнуло (Бал); доста и је потрухнуло (Ту); фикнуло ми (Вру); ту Дубраву 

наденули кроз Добрињу (Вру); како су јој наденулʼи име? (По); Мара јој наденулʼи; припнулʼи краву 

(Бал); заглухнулʼе ми уши (Ту); сатрунуле даске (По); 

 предео име Сава; предео име Симион (Прћ); ова је баш узрео (Бал); припео би га (Бо); замрзла 

се вода (По); да не би вареника укисла; она би укисла (Уг); но је фикла (Врс); она је оглухла; како ми 

је нађела (Гр); посагла се (По); што се надело село Паљево (Вру); догрухло ми (Гр); презрело (Кн); 

то стоке огрезло (Лу); све потруло (Бал); све сатрухло; и по томе надело име (Цв); наделʼи су хи као 



120 
 

Бошњаци (Пож); алʼ су му тако наделʼи (Ков); па су јој пределʼи име; Фата јој билʼи пределʼи (Гу); 

припелʼи је тамо (Цр); за три дана преглʼи те то покупилʼи; сви су то преглʼи (Из).  

 У 3. л. јд. аориста забележене су и следећи облици глагола (-)мрзнут: обучи то, смрже 

се; смрже се, чујеш (Ке); смрже се, јадна (Туз). Наведене форме могу бити резултат угледања 

на глаголе типа бежат, лежат и сл.  

II.1.3.10. У 3. л. јд. презента глагола (-)тру(х)нут осим форме (-)тру(х)не забележен 

је и облик (-)тру(х)ни: кад је влага, оно трухни (Уг); све то тамо трухни (Ле); док оно не иструхњи 

(Ке); ако иструхњи (Пе). Облици *трулит, *трули... на испитиваном терену нису бележени.  

У свим осталим глаголским облицима срећу само појединачне форме: 

инфинитив: сагнут се (По); аорист: кад она ти фикну прет Жељка; грунуше да беже, 

нагрунуше (Че); презент: ја ћу да клʼекнем мало (Кн); алʼ кад сагнем се (Из); не могу да се сагнем 

(Ос); ја се сагнем (Трн); кат зрене; ка[д] ти зренеш (Леч); денеш четири навиљка (Из); све да поденеш 

сијено (Ка); послʼе затегнеш жицом (Др); он сагне главу; да се овако посагне (Гу); доста труне (Ос); 

он потегне (Из); она згусне лʼијепо (Уг); док се згусне (Леч); кисне се помало (Бу); мора да клʼекне 

да извади (Кн); у јесен кад зрене (Баг); да му нађенемо то име (Ка); тако то да неденемо име (Вру); 

поденемо у стогове (Бр); императив: подени (Ер); свашта ти надени (Жи); па оне крстине здени (Лу); 

па се сагни (Леч); па се посагни (Вру); жито зрени (Кон); потегни (Кл); сат се утегни (Др); у собу га 

упрегни (Из); он сегни кот другога (Ков); надените му друго име (Боб).  

II.1.3.11. Глаголи типа прснут, п(р)опнут, притиснут, запнут и сл. имају двојаке 

ликове аориста, ређе радног глаголског придева, док остале облике граде само по III врсти: 

 аорист: скрос се горе попну (По); то прсну она чопор (Го); он се пропну на кућу (Вру); прсну 

ми ова чаша; прснуше дужином (По); Руси отут потиснуше (Прћ); запнуше (По); притиснуше га 

(Бал);  

ене ђе се попе (Ме); кад се попе ту (По); запе (Из); како деца прскоше (Се); попеше се чак 

горе; попеше га (По); притискоше га (Бал); запеше да траже паре (Бал). 

радни глаголски придев: онда се попео на кошевину (Кн); прсла стока по шуми (Ле); прсла 

та стока (Гу); она се попела (Кл); деца прсла тамо-овамо (Дуј); то прсло кут ко (Ју); ал’и за вијек је 

запело (Д. Дуб); на таван се попелʼи (Лу); ми се попел’е горе (Тр); попел’и девојку (Ков).  

нечим притиснуо (Тр); доста је било утиснуло се те мржње (Вру); прснули да тражу 

четвртину (Прћ); ми смо је пропнулʼи (Вру).  
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Двојаки облици: стиско и стисну, прско и прсну јављају се и у говору Ибарског 

Колашина (Божовић 2002: 89). 

Д. Барјактаревић само сумарно наводи глаголе типа прско(х), смрзо(х), стиско(х), 

поклеко(х), истрго(х), престрго(х)се, препуко(х), умуко(х) и сл., с напоменом да могу имати 

и облике са -ну-, без навођења контекста и детаљније анализе примера (Барјактаревић 1966: 

103). 

 II.1.3.12. Најзад, глагол извинут (се) у испитиваном ареалу мења се по III врсти (нема 

облика *извинит, *извиним...): морам да се извинем (Цв); да извинеш ко моје дијете (Нет); да 

извинеш (Леч); да извинеш ко свое дете (Бољ); да извинеш; да извинеш (Врс); да извинете (Бољ); да 

извинете (Из); извинула се (По).   

 

II.1.4. Глаголи IV врсте 

 

 II.1.4.1. Из грађе су издвојени следећи примери облика глагола: (-)крит, (-)чут, (-

)лит, (-)шит, (-)мит (-)чут, потом и обут и изут, који припадају првом разделу IV врсте: 

 инфинитив: мош је покрит (Ту); свашта ћеш чут од ње (По); она ће се измит (По); аорист: 

открише плоћу (Уг); ши кошуље (Цр); сакрисмо се (Ту); сакрише паре (По); презент: кријеш се 

(Вру); што га покријеш (Дол); кријеш прстен (Ков); невесту покријеш (Ле); да ме чујеш горе (Рач); 

залʼијеш је одозгор (Ков); узмеш те разлʼијеш оне карлʼице (Пру); да сашијеш (Де); па га сашијеш 

(Ле); па се тек обујеш (Гр); он се сакрије; једна група крије (Пл); покрије нокте (Дуј); разбој ти се 

чује (Рач); чује се (Шар); да нико не чује (Боб); да слʼије страву (Бо); прелʼије се шербетом (Де); како 

му се излʼије та страва (Пл); шије се (Жи); мора да сашије она (За); прекријемо (За); да укријемо мало 

стоке (Бр); изујемо се босе (Гр); двојица крију (Боб); да не чују у Добрињу (Вру); и да хим поспемо 

да се омију (Дет); да се обују (Дет); да је не изују (Лу); па им поспи да омију руке; поспи хим да се 

омију (Дет); императив: папрађом опет покри (Гл); озгор покри (Дол); одозгор је покри (Ков); сакри 

прстен; покри је (Пл); покри га оном метлом (Кон); па ши (До); саши бијелʼе сукње (Дол); носи те га 

ши (Кл); лʼи хим страву (Боб); обу чизме (Дол); па салʼ обуј; послʼе деца обу (Ле); ћујте, народе 

(Бот); радни глаголдки придев: чуо сам (Вр); како сам ћуо (Бо); нијесам ни чуо (Бр); шио би те 

ч’акшире (Д. Дуб); ципелʼе сам обуо (Бољ); стока покрила (Бо); па сакрила у подрум (Вру); ја би то 

сакрила; покрила пешкиром (Ле); чула ту причу (Гу); нијесам чула (Пр); лʼила страву (Дол); то слʼила 
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јој страву (Пл); све то шила, она је то шила лʼијепо (Дол); било само се е чуло (Бр); оно камење 

покрил’и (Би); би се покрил’и (Вр); нисмо се ни чулʼи (Пл); нисмо се изулʼи (Врс); трпни глаголски 

придев: то је све чувено (Вр); причам ти чувено (По); све је сакривено (Ту); да једе то кривено (Дол); 

свуђе је кривено; била покривена (Ле); дође оно покривена; сутрадан покривена је (Пл); пот сламу 

покривена (Дуј); изнутра опшивена (Гл); дијете је обувено (Ту).  

 II.1.4.2. Глаголи на -вит имају следеће облике:  

  
 инфинитив: мош га превит (Ту); аорист: он ми то преви (Го); те ми превише (Го); савише ме 

(Ле); презент: гране растове савијеш (Гу); све то да навијеш; па док то навијеш (Рач); вијеш га 

лапатом (Са); оне руке савијеш (Ле); нема ко да навије; да ти навије неко то (Вру); посен га жена 

овије (Гл); да повије дијете (Пру); треба да се повије; да се развије (Го); обавије се пупак (Боб); да се 

савије товар (Д. Дуб); да вију жито (До); императив: сави у пепео (Бо); пови га у једну колʼијевку; 

зави га добро (Го); посен приви; па уви, уви (Де); уви га (Д. Дуб); оно семе ови; преви на ону рохољку; 

па нави; сави га (До); пови га; посен ви (Кон); зави у њедра (Гр); радни глаголски придев: развио му 

се пупак (Боб); савила (Ле); до земље савило (Брђ); долʼе су развилʼи (Гу); шљиве му се беху савилʼе 

(Пру); трпни глаголски придев: одма му је пупак развијен (Доб); жито је овијено (По); глава му је 

тамо привијена (Ту); у пелʼене повијено (Го). 

 

 У првом разделу нису бележена укрштања са глаголима других основа. Сви наведени 

глаголи имају промену по IV врсти, с тим да се код (-)бит и (-)пит уочава варијантност у 

облицима трпног глаголског придева, где се јављају завршеци: -вен, -вена, -вено (глаголи (-

)крит, (-)чут, (-)лит и сл.) и -јен, -јена, -јено (глаголи типа (-)вит). Постоје, међутим, и 

глаголи чији се облици трпног придева колебају између ова два типа, а такви су: (-)бит и (-

)пит. Овде је приметна тенденција ка преобликовању наслеђених форми приближавањем 

глаголима са завршетком -вен, -вена, -вено, па се тако јављају дублетне форме:  

 сок је попијен (По); пробијена рупа (Ту); мало су убијене (Бал); вратило је било пробијено 

(Би); оде пробијено (Вр); то је млого побијено (Гл); млого било разбијено (Го); копље побијено (Де); 

то би све било убијено (Ле); сви су убијени (Ле); прозори разбијени (Бал). 

ова пут пробивен (Бољ); разбивено тамо (Вр); све је разбивено (По); ни оцом карато ни 

мајком бивено (До); ту пробивено (Лу). 

Иста појава забележена је и у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 178), док 

Бјелопавлићима двојаке облике има само глаго забит (Ћупић 1977: 97). У говорима Горњих 
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Васојевића стање је, међутим, обрнуто: присутна је експанзија форманта -јен, уз јотовање 

претходног сугласника (зављен, повљен), односно завршетка -ијен (избијен). Бележени су, 

такође, и случајеви замене -ивен са -ит типа: залито цвијеће; разлита вареника (Стијовић 

2007: 188). У говору Ибарског Колашина чува се наслеђена дистинкција међу формантима 

(Божовић 2002: 94). 

Остали забележени облици ових глагола у тутинско-новопазарско-сјеничком говору 

су: 

инфинитив: кат ће избит (Тр); да се не смије убит (Бо); једну чашу попит (Бо); аорист: 

прашкове пи, пи (Ос); на коња пи ракију (Вру); она што уби ону жену (Го); убисмо му тринес другова; 

убише му ова војска (Гло); готово га убише (Бољ); па се послʼе убише, убише (Пр); презент: да бијем 

народ (Го); ако ти кога убијем (Бо); ни кафу да попијем (Бр); ја пијем то; све што пијем (Го); попијем 

по једну дневно (Жи); ја пијем годинама; откад ја пијем (Гр); за срце пијем, за притисак пијем (Гр); 

у оне термосе да пијем (Баг); бијеш и бијеш (Вр); бијеш цио дан трлицом (Рач); да не добијеш до 

двеста притисак (Гр); убијеш оно добро, убијеш и убијеш (Ков); збијеш крајеве; што мош боље да 

збијеш (Ле); добијеш деветку (До); мене да бијеш (Бо); да попијеш (Гр); да попијеш прашак; пијеш 

прашке од аритмије (Го); бије руком; да је бије; некога да убије (Бо); убије са онијем миксером (Кон); 

дим из тебе бије (Гр); да је бок убије (Вру); да се одбије (Др); бубањ бије (Кн); он се тамо забије 

(Жу); одбије се од себе (Дол); хоће да хи бије послʼен (Пл); мора и да се убије; каишом га бије по 

руци (Ос); забије главу (Вру); добије награду (Гло); аритмија бије (Го); добије лʼишај оде (Ле); на 

њега се набије оно гвожђено (Жи); није имао ђе да пије (Бо); да попије; напије се (Кн); мало пије 

(Вр); ка[д] добијемо позивнице (Са); и ми да попијемо кафу (Лу); да попијемо кахву (Го); сок да 

попијете (Шар); нису шћелʼи да се бију (Бо); да убију децу (Бо); и оће да одбију (Кн); да добију 

турско презиме (Гу); оте да се убију (Пл); да ми они пробију ова брда (Ков); жене попију шербет 

(Пл); нешто да попију (Рам); императив: разби л’уде; разби вуну (Д. Дуб); заби коље у земљу; наби 

горе једну греду (Гл); уби га (Вру); уби јој оца на место; они уби, некога уби (Бо); попи једама (Бр); 

попи изјутра (Го); попите сок (Вр); радни глаголски придев: да не би те дамарове разбио (Гу); за час 

га је убио (Бл); неко брашно добио (Жи); он би ме добио ту (Ли); пребио прс; кад је добио (Кн); Свети 

Ђорђе убио аждаху (Бу); док је млого народа побио; он је био; убио јој мајку; кахву пио; само горку 

кафу је пио; пио је; ту е пио; ја сам двије јутрос пио (Са); слана те убила; избила вода (Бо); петицу су 

добила (Вру); мене убила снаха (Бр); сина добила (Жи); вода избила (Гу); добила награду (Гло); све 

у кап пила (Вру); добило име (Гу); добило село; добило по томе име (Бо); шта су се убилʼи; нит кога 

убилʼи; (Бо); они су га убилʼи (Врс); убилʼи су два човека; убилʼи јахудије (Гл); убилʼи му брата (Гло); 
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они обичаје одбилʼи (Кн); они су добилʼи (Гу); набилʼи на главу (Кон); глаголски прилог садашњи: 

бијући га (По); осташе пијући (Го); црко пијући воду (Ту).  

 II.1.4.3. За разлику од стања у првом разделу IV врсте, код глагола друге групе 

варијантност у облицима је нешто израженија. Неуједначеност се пре свега тиче односа 

форманата -ова-, -ива-, -ава-, -ева-, односно различитог степена флуктуирања у 

парадигмама појединих гаголских облика. 

Глаголи који имају облике који одговарају односу куповат : купујем остају унутар 

ове групе, што значи да нису бележени случајеви преобликовања наслеђеног односа 

форманата унутар облика, као ни појава њиховог приласка глаголима неких других основа. 

Овом подтипу припадају глаголи типа коват, псоват, потом вероват, свадбоват, 

паковат и други, код којих се чува наслеђени однос основа: 

 инфинитив: немо псоват; ти неј поштоват никога (Жу); кат се почело ратоват (Ле); 

практиковат то (Жу); боље жртвоват сина (Цр); презент: ја псујем моју ћерку (Шар); спакујем 

ствари (Вру); жељкујем и сама (Жи); ја верујем (Вру); не верујем (Гло); то не верујем (Лу); ни да 

псуеш (Бр); не поштујеш твоју веру (Жу); олʼ да верујеш (Бо); ако верујеш (Баг); псује мајку (Врс); 

неће да поштуе данас (Бр); да ме прстенуе девер (Бот); прстенује (За); слʼедује по колач (Ост); то 

практикује (За); особе којима се верује (Са); то не верује (Дол); него се не верује; ономе који не верује 

(Кл); највише интересује (Бл); нешто ве интересуе (Бо); ко те интересује (Жу); ако те интересује 

(Рач); шта ве то интересуе; шта вас интересује (Кн); не верују у ништа (Бр); свадбује се (Жу); оне то 

не верују (Дол); нит верују више муслʼимани (Кл); о Божићу се радујемо (Лу); нит верујете ви Срби 

(Кл); што поштују то (Бр); поштују родитеља (Кл); поштују мртве (Бу); прстенују младу (Бот); 

посебно свадбују (Бо); императив: закуј тамо (Вр); вала веруј (Жи); веруј се ти (Пру); веруј ти у себе 

(Кн); верујте (Баг); радни глаголски придев: он је шверцово са стоком (Гу); верово илʼ не верово 

(Бу); све би ме мајка псовала (До); паковала; у једну крпу паковала (Вру); она се обрадовала (Тр); 

то се поштовало (Кл); слʼедовало те једно осуство (Гл); колʼко се веровало (Кн); псовал’и (Коч); 

поштовалʼи се (Бр); ту ме прстеновалʼи (Ков); да не би ратовали (Уг); не би мене веровалʼи (Бо); 

трпни глаголски придев: све поштовано (Бр); волови потковани (Гл).  

 Стабилност је и обележје глагола типа: куповат, путоват, основат, боловат, 

гладоват, потом посетковат, образоват, разликоват и др.: 

 инфинитив: путоват тамо цио дан (Д. Дуб); аорист: док се отрова (Ост); мало болова (Ост); 

образовасмо ја и буразер; кад оне журке образоваше (Вру); презент: купујем млʼијеко; не купујем 
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зимницу (Брђ); купујем за паре (Дол); одавно болујем (Ост); да ти гарантујем (Кл); па док оснујеш 

то (Рач); оснујеш га на разбој (Лу); не мош да разлʼикујеш (Др); не гарантујеш (Кл); саде купује се 

све (За); ишо да ми купује прашке (Го); фамилʼија се организуе (Бр); учитељ станује у Тутин (Са); 

купујемо шљиву; оно што ми купуемо (Врс); купуемо дрва (Др); ми купујемо дрва (За); оснујемо исто 

на оснутак (Дет); ајде да снујемо (Лу); организујемо увече игранку (Ост); шес месеци станујемо 

заедно (Гу); да се отрујемо сви (На); купују и станове (Гу); купују јогурт (Жи); купују; оде да купују 

(До); кат путују (Жи); седам сати да путују (Ле); императив: путуј дал’еко (Вр); оснуј (Вру); па оснуј 

(До); тамо образуј трке (Де); радни глаголски придев: он би купово код мене (Жи); ја сам путово (Д. 

Дуб); давно се основао (Ле); који је вашар организовао (Бо); станово оде (Жи); кот кога је станово 

(Че); он је болово и болово (Ост); шта си то куповала (Шар); куповала су се јагњад (Гло); тапут се 

куповало (Вру); куповало се (Дол); мање се куповало (За); живовало се (Бр); путовало се (Дет); доста 

се гладовало (Д. Дуб); куповалʼи су (Ост); послʼе све искуповалʼи (Са); кад смо путовал’и (Д. Дуб); 

организовалʼи та вашар (Бо); док би посетковал’и (Вр); ми смо становалʼи онамо (Тр); трпни 

глаголски придев: основата седамдесет и друге године (Гу); како е оно основано (Д. Дуб). 

  

 Појава потискивања форманта -ова- глаголским формантом -ува-, често бележена у 

говору Врачана и Зете, у говорима који су предмет наше анализе није примећена. Тако су 

овде непознати облици типа: купуват, тргуват (Петровић 1973: 217; Ћупић 1977а: 281).  
 

 У облицима глаголског прилога садашњег бележени су двојаки облици – краће 

форме типа: све паре потроши купујући (Вр); оде псујући (Ту); оста пакујући (По), грађене 

додавањем наставка -ћи на 3. л. мн. презента; и дуже, са формантом -ова-, грађене од основе 

инфинитива: оста куповајући (По); боловајући (Бал).  

 II.1.4.4. Глагол дароват / дароват мења се по IV врсти: 

  инфинитив: невесту дароват (По); презент: да га ја понешто даруем (Би); пара му нешто 

даруеш (Бољ); да даруе (Би); дарује шербет, дарује кахву, дарује онога; дарује кошулʼицу (За); 

посенке дарује парама; како ко е дарује (Бо); дарујемо невесту; дарују је (Пл); они је дарују (Бот); 

код ње да је дарују (Жи); дарују младу (Дол); императив: доклʼен је даруј (Дол).  

 II.1.4.5. Глагол дариват мења се по VI врсти. 
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На испитиваном ареалу бележена је и итеративна форма глагола дароват / дароват 

– даровават, даровавају, са променом по VI врсти: даровавају ти људи (Д. Дуб); даровавају 

невесту (Дол); свакат су даровавалʼи невесте (По).  

II.1.4.6. Тенденција ка образовању итеративних твореница својствена је и глаголима 

типа: сликат : сликават, имат : имават, постојат : постојават и др., а настаје у резултату 

намере за прецизнијим морфолошким истицањем семантичке компоненте видске 

несвршености. Поред тога, уметањем форманта -ава- наглашава се и значење учесталости, 

односно вишекратности глаголом именоване радње.  

 На исти начин функционише и глагол школоват употребљен са префиксом до-, када 

може имати облике: дошколоват, дошколују и: дошколовават, дошколовавају: да се 

дошколују (Че); дошколовавају се по Митровици (Ту). Када је непрефиксиран, глагол школоват 

мења се по IV врсти: послʼе децу тамо школовасмо (Шар); ни да се школујем (Де); оће да се 

школујеш (Шар); школово и (Го); децу послʼе школовала (Бр); слабо школовали (Вру); школовалʼи 

су се сви (Баг). 

 Глагол доручковат осим форми са односом форманата -ова- : -ује-: са[д] доручковасмо 

(Пру); да се доручкује (Дол); рано доручковалʼи (Ост); може имати и облике који прилазе 

глаголима типа казиват : казујем: је лʼ доручкивала? (Бал); сад смо доручкивалʼи (Пож).  

 II.1.4.7. Глаголи типа кљуват : кљујем мењају се по IV врсти, са стабилним односом 

форманата: све по ономе пљује; све испљувала муха (Шар); кокошке покљувале (Бал); кљувалʼе 

кокошке (По); све птице искљувалʼе (Че). 

 Примери глагола кљуват нису бројни. На испитиваном ареалу знатно је 

фреквентнији глагол кљуцат : кљуцам, са променом по VI врсти.  

 II.1.4.8. Сви глаголи типа (-)дават : (-)дајем, (-)познават : (-)познајем, признават : 

признајем мењају се по IV врсти:  

  инфинитив: детету дават (Бр); аорист: испродавасмо (Рач); презент: ја то даем; нем шта да 

продаем (Бал); ја даем (Гл); ја да се удајем (Го); газди предаем (Са); продајем ономе доље (Кл); ево 

познајем Зорицу (Пл); ја вас не познајем (За); ја не познаем себе (Кн); познаем ја Марка; Марка 

познаем (Гло); познаем ја и Санију (На); па да јој ти предајеш нешто; да предајеш (Бу); колʼко дајеш 

(За); познаеш ти мене (Пл); познаеш се с момком (За); познајеш ону Зорицу (Бу); да се не дае ис куће 
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(Би); ка сат што се ово даје (Пру); да ми даје свадбу; ко шта има даје (Го); удаје те мајка, удаје те 

(Жу); све даје у банку; продаје дуан (До); свако познае (Де); познаје овамо овија (Дол); педесет 

марака продаје (Бо); продаје се (Бољ); комипре да продае; крушке да продае (Ков); сат продаје (До); 

познаје он мене (Бал); даје жито; да јој издаје (Бр); продаје тамо задруги (Гл); познае се (Го); та ти 

познаје (Бу); витар ми даемо (Ков); млʼеко продајемо (Кн); мене да даете (Бр); дајете са свога срца 

(Кн); видиш да се предају (Бо); па не дају (Гл); што они продају (Кн); дају обељеже (Ле); па те дају 

(Кл); што дају оне куферте (Дол); они ово дају (Го); ово јело што продају (Ков); познају планинке 

(Бо); не познају се (Вру); радни глаголски придев: даво интервју (Че); продаво се јако добро (Гло); 

паре би ни даво (Гл); продаво нека пилад (Бу); да л се познаво (Вру); чоре поудавала (Бр); тамо се 

продавала (Гл); давала изјаве (Гл); давала дерс (Де); једама се удавала (Го); тамо се продавала та 

стока (Гу); тапут се земља продавала (Дол); нијесам се више удавала (На); аждаја давала имена 

селʼима (Бу); можда си је познавала (Го); познавала и онога Буља (До); није се давало (Бр); најприје 

се давало (До); нит се давало (Пру); признаво дијете (Пру); давали би ми; све су они мене давали 

(Гл); продавалʼи је (Би); давалʼи офце (Гл); давалʼи као на кредит; онда давалʼи су нам плугове; 

продавалʼи (Уг); добру земљу су давалʼи (Ост); испродавалʼи смо (Кн); да су давалʼи; за шта су хи 

давалʼи (Ки); њега су познаваљи (Бо); ми смо се познавалʼи (Баг); познавалʼи смо се (Жи); највише 

тако упознавалʼи (Ков); ето ту смо се упознавали (Вру); признавалʼи су хим (Гл); некако хи 

поудавалʼе (Де); трпни глаголски придев: билʼе су давате краве (Гло); удавате на силу (Жи). 

Као и код наведених примера из претходне групе, бележени су двојаки облици 

глаголског прилога садашњег: вазда дајући (Ли), њега познајући (Ту); познајући њу (Жи); и: 

давајући кравама (По); продавајући кајмак (Бал); упознавајући (Ту).  

 II.1.4.9. У односу на претходно наведене групе, варијантност је знатно присутнија 

код глагола типа казиват : казујем. Највећи број ових глагола може имати двојаке форме 

инфинтива, са формантом -ива-: одређиват (одређиват), обрађиват (обрађиват); и -ева-: 

одређеват, обрађеват. Исто стање присутно је и у осталим облицима твореним од 

инфинитивне основе: одређивасмо (одређивасмо) : одређевасмо; одређивали (одређивали) : 

одређевали и сл. Експанзија форманта -ева- код глагола IV врсте највероватније је 

подстакнута аналогијом према глаголима VI врсте типа разбољеват : разбољевам, сијеват 

: сијевам, с тим да код највећег броја глагола промена обухвата само облике творене од 

инфинитивне основе, па стога прелазак глагола из IV у VI врсту изостаје.  

 II.1.4.10. Облике творене од инфинитивне основе (инфинитив, аорист, радни 

глаголски придев, трпни глаголски придев, у одређеним случајевима и глаголски прилог 
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садашњи) на -ива- и -ева- имају глаголи појављиват (појављиват) / појављеват, најављиват 

(најављиват) / најављеват, смириват (смириват) / смиреват, задуживат (задуживат) / 

задужеват и други које наводимо: 

 инфинитив: намириват кућу (Ту); смириват га (Вру); аорист: замењивасмо је (Ту); радни 

глаголски придев: није девер најављиво (Са); одређиво се стари сват (Гу); мене све то наређиво (За); 

ту би се пријављивала (Са); деца се пребацивала овамо (Са); исто се она распитивала и за момка 

(Вру); ја сам те замењивала (Го); наређивала се (Гр); замењивала једну (Че); да те не би оно 

повређивало; није се обрађивало (Бо); распитивало се (Вру); распитивало млого (Вру); обрађивало 

се са воловима (Жи); одлучивалʼи су (Гло); обаљивалʼи су и цркве (Лу); јесмо сарађивалʼи (Са); стари 

одлучивалʼи (Баг); они су обрађиваљи то (Бо); те су то истраживалʼи (Бо); трпни глаголски придев: 

стока намиривана (Ле); млого наплаћивано (Ке); одређивана колʼичина (Че); осуђиван је и на смрт 

(Бл);  

 инфинитив: тако изјављеват; наређеват деци (Ко); аорист: испреграђева лʼиваде (Жи); 

радни глаголски придев: наређево; наређево је (Ле); зарађево (На); намиревала јесам (Ле); није она 

е заслужевала (Пру); деветнес година сам уплаћевала (Шар); димензија се одређевала (Рач); послʼен 

сам распитевала јетрве (Бр); да се то појављевало (Вру); није се заграђевало (Дол); како се 

обрађевало (Жи); зарађевало (Ле); алʼ се задужевалʼи млого (Го); наплаћевалʼи послʼе (Гл); 

преграђевалʼи (Жи); одређевали та безбатна имена (Вру); па су још прерађевалʼе (Бот); па 

услужевалʼе (Ле); трпни глаголски придев: како је то испреграђевано (За); глаголски прилог 

садашњи: оста намиревајући (Ту). 

 Исто стање је и у староцрногорским говорима и говору Бјелопавлића (Пешикан 1965: 

169; Ћупић 1977: 95). У Зети, међутим, код глагола овог типа јавља се промена -ива- > -ува-

: зарађуват, презиђуват (Ћупић 1977а: 281), непозната говору тутинско-новопазарско-

сјеничке зоне. Појава -ува- на месту -ива- у итератизованим образовањима типа: запишуват, 

кажуват, заграђували и сл. честа је и у врачанском говору (Петровић 1973: 217). У 

Мрковићима је такође забрањуват, вежуват (Вујовић 1969: 260). 

 У презентским облицима остаје старије стање:  

 презент: да намируем (Жи); да не досађујем (Го); пресађуеш (Тр); наваљујеш сач (Ков); сат 

се најављуе (Са); причешћује се (Гр); бог све одређује (Бл); зарађује (Бо); распитуе како је (Жу); она 

изјављује (Бо); пребацује преко корита (Ост); да лʼ разваљује (Бо); овако задиркује (Го); овамо 

услужује (Го); не смије ни да послужује (Гу); та побеђуе; одбацује; намирује (Жи); ђе се примећује 
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(Тр); ниђе се не смирују (Го); да пребацују варнику (Бр); ка[д] се забрањују лʼиваде (Бр); да 

распоређуе госте (Гу); што ми не наређуемо (Шар); ограђују га и даље (Бу); императив: понешто 

намируј овако (Ков); сутрадан невеста намируј (Дол); глаголски прилог садашњи: намирујући стоку 

(По); све то одређујућ (Бал). 

 Д. Барјактаревић наводи и пребачуем, пребачују (Барјактаревић 1966: 99), које ми 

нисмо бележили.  

 II.1.4.11. Говору тутинско-новопазарско-сјеничке зоне нису својствено облици типа 

казивам, наређивам и сл. Ни у говору Горњих Васојевића није бележена појава преношења 

морфеме -ива- у презентску основу (Стијовић 2007: 199). Исто стање забележено је и у 

Бјелопавлићима (Ћупић 1977: 92), те у Ибарском Колашину (Божовић 2002: 86).  

  Глаголи (-)казиват, (-)везиват, опасиват, дописиват и сл. могу имати промену по 

IV врсти: 

 инфинитив: редом показиват (Ле); приказиват се (Тр) аорист: нешто записиваше (Ту); 

презент: нећу да је преписујем (Уг); школу да уписујем; мораш да преписујеш (Бал); шејтани се 

приказују (Бот); императив: и саш њим дописуј се, дописуј (Пл); ништа не записуј (Ша); завезуј тамо 

(Ба); радни глаголски придев: то се све приказивало (Бољ); која су е записивала (Го); потпасивала 

се (Руђ); потписивалʼи се (Гу); појасове опасивали (По); трпни глаголски придев: завезивано редом 

(Че), испотписивани људи (Ми).  

 Као и код глагола претходне групе, и овде је процес експанзије форманта -ева- 

знатно узнапредовао: цијелу ној се дописеват; он ће ти казеват (Ту); најпријен се преказевало; 

некат се преказевало (Пру); опасевалʼи су се појасови (По); дописевалʼи се писмама (Туз).  

 Имајући у виду, међутим, да наведени глаголи имају свршене парњаке који се мењају 

по V врсти (казиват : казат; завезиват : завезат и сл.), аналогијом према тим глаголима у 

бројним примерима јавља се измењен сугласник основе: казујем > кажујем (: кажем), 

уписујем > упишујем (: пишем) и сл. Притом, у облицима који се граде од инфинитивне 

основе након аналошки успостављеног сугласника готово редовно долази формант -ева- на 

месту -ива-:  

 инфинитив: немо кажеват (Бр); на телʼевизор ће прекаживат (Д. Дуб); свашта ће ти се 

прекажеват (Ки); презент: ја ти кажујем ђе има (За); ђе ви ја кажуем (На); макар да је не упишујем 

(Пр); немо ником да кажујеш (Пл); именом кажуе (Са); докажује бок са овом кишом (Кл); прије 
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тога ми кажује (Ле); по имену хи кажује (Бот); завежује завеске (Бр); харам он цвета а не завежује 

(Пр); а ми кажујемо (Вру); оно да ми кажују како да с[е] умијеси (Бр); сви кажују (Бот); на 

телʼевизор прикажују (Пл); ове банде се покажују свуд (Вру); недељом послʼе прекажују (Де); 

императив: још ми покажуј цигаре (За); допишуј се ш њим, допишуј (Пл); радни глаголски придев: 

овој деци ка[д] сам ја каживо (Вру); ја би јој све кажевала; нијесам вала ником кажевала (Дол); 

прекажевало се (Пру); тако се то опашевало (Вру); на телʼевизор су покажевалʼи (Бо).  

 Д. Барајактаревић наводи само примере са умекшаним сугласником основе 

(Барјактаревић 1966: 99).  

 Измењен сугласник основе ови глаголи имају и у суседним говорима (Пешикан 1965: 

169; Вујовић 1969: 256; Петровић 1973: 217; Ћупић 1977: 92; Стијовић 2007: 199). 

 II.1.4.12. Код глагола испитиват (испитиват) / испитеват, посећиват (посећиват) 

/ посећеват, продуживат (продуживат) / продужеват и сл., осим примера који према 

односу основа припадају IV врсти: немо ме даље испитеват (Ков); пут што право продужује 

(За); урезује у дрво (Ле); да је испитују (Че); откупљевала послʼе (Баг); све то испитевала (Дол); ово 

испитевали (Вру); испитевалʼи (Рач); горе испитевалʼи те пећине (Бољ); откупљевали стоку (Гл); 

забележено је неколико потврда приласка глаголима VI врсте, при чему се развија однос 

типа посећават / посећат : посећавам / посећам: њега да посећавам (Го); испитавам га ја (Вру); 

он ме испитава (Го); долази родбина те је посећа њу (Кл); посећава га она (По); посећавала га је 

(Ту); неки су и урезавалʼи (Гу). 

 II.1.4.13. Најзад, забележено је и неколико примера приласка глагола забациват 

глаголима II Белићеве врсте: па снијег забациње на намете; све га забациње (На); забациње главу 

позади (Ту). 

 II.1.4.14. Када је реч о основама које се јављају у облицима имперфекта, напомињемо 

да глаголи IVа врсте овај глаголски облик граде од окрњене презентске основе, док у IVб 

врсти имамо пуну инфинитивну основу:  

ја како не чујах добро (Ми); пијах ја тапут (Ме); ова ми снаха она те пијаше (Го); чујаху се 

тамо; пијаху ракију (Ту); 

ова познаваше (Бал); познавасте лʼ ви њега? (Че); продаваху телат (Жи); скупо даваху (Ле). 

И код глагола ове групе бележене су форме које прширују основу елементом -д- 

односно -диј-: ћујадију се неки људи (Пож); све познавадију (Шав).  
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Презентске форме у функцији футура другог имају поједини глаголи попут: ако 

куповаднем то (Ту), ако чујаднемо шта (По); ако се упознаваду (Кељ) и сл.  

 

II.1.5. Глаголи V врсте 

 

 II.1.5.1. Глаголи (-)брисат, (-)дизат (се), (-)лагат, (-)јахат, (-)искат и други које 

наводимо имају промену по V врсти, и остају унутар те промене у погледу односа основа:  

 аорист: она ме момак иска (Би); лʼипса та крава (Пру); они је искаше (Жи); презент: ја се 

дижем (Бр); није да лажем (Бо); да те не слажем; да те ништа не лажем (Ост); бедевију појашем 

(Ле); д[а] иштем тебе (Пру); да се намажем; ја се намажем (Гр); немо да се дижеш (Го); главу не 

дижеш (Пру); мало пуљака оде да срежеш (Ле); срежеш (Ле); жена брише метлом (Би); и не веља 

да се брише (До); она брише (Де); да се обрише (Го); ону фамил’ију која се не диже (Би); иште је 

тијем турскијем редом (Жу); док не сташе (Бр); чекаш кат сташе (Жу); ка[д] сташе (Кл); онда веш 

реже (Жи); реже земљу (Са); да се послʼен лакше реже (Баг); ћело да хим лʼипше (Ков); нешто да 

лʼипше (На); не припше на ништа (Д. Дуб); обришемо гувно (Де); лопатама издижемо; дижемо на 

таван (Бр); да лажемо (Бр); да ти иштемо кћер (Ке); они лажу доста (Вру); јашу голе на вратило 

(Вру); да полʼипшу гладни (Врс); нити припшу л’уди (Д. Дуб); императив: збриши (Кн); обриши ону 

земљу (Де); па послʼен бриши (Ле); па подижи ту (Де); уздижи све (Кн); рано хи дижи (Боб); па 

ујаши (Де); ујаши на коња (Жи); ка[д] сташи (До); ка[д] сташи та бељојка (Рач); па изрежи (Вр); 

режи мајка моја; срежи (До); намажи некијем пелʼетима (Кн); отеши онога руја (Бр); радни 

глаголски придев: појахо је коња (За); ову што сам ја иско (Врс); он је пристасо (Кон); он би резо 

то одијело (Вру); да се не би прашина дизала (Рам); јахала (Ли); стасала кћерка (Са); она је лʼипсала 

(Ле); све се то искало (Врс); усприпсало ми (Кн); ми смо брисалʼи метлом (Кон); сви су лагалʼи (Ле); 

искалʼи ми двије године; они би ми искалʼи (Врс); искалʼи би (За); фистани хинтани се резалʼи (Дол); 

то вратило појахале (Би); јахалʼе на вратило (Кн); на она вратила су јахал’е (Бољ); трпни глаголски 

придев: све обрисато (Гр); копите у та камен урезане (Гу).  

  

 Глаголски прилог садашњи ови глаголи могу градити и од презентске основе: 

мажући (Ке); цркоше иштући је (По); оста бришући (Ту), јашући коња (Ме); и од основе 

инфинитива, уз присуство новог форманта -(а)јући (ређе), као глаголи VI врсте: уби се 

лагајући (Ту). 
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II.1.5.2. Глаголи мирисат, бегенисат / бигинисат, малтерисат и сл. такође се 

мењају по V врсти:  

инфинитив: она ће га бегенисат (Бр); аорист: бегениса девојку, пријетеља не бегениса, ко 

бегениса пријетеља (Бр); презент: ја бегенишем (Вру); бигинишем, но шта но бигинишем (Бр); 

бигинише га (Бр); да не издише (Би); затеже, затеже (Пр); нешто мауче (Коч); човек јој малтерише 

(Ли); да замирише (Де); да замирише (Ле); да се оперише раније (Го); да се оперише (Кл); а утиче 

на њега (Жи); протиче ова наш извор (Гр); од моје карте ми претијеће (Ле); да оперишемо (Кл); не 

бигинишу (Гло); како ми дишу (Гр); императив: натежи се (Го); радни глаголски придев: ова што 

се пензионисо (Гло); кат се пензионисо (Са); обадва ока оперисала (Ков); кат сам се оперисала (Бал); 

окрнисалʼи је; окрнисалʼи је (Бр); трпни глаголски придев: одма је оперисата (Ту).  

  

 II.1.5.3. Све наведено важи и за глаголе типа: (-)писат, (-)казат, (-)скакат, (-)везат 

и др.: 

 
инфинитив: сат ћу ја њојзи казат (Бо); не умијем ти казат (Пл); то ти не умијем казат (Бот); 

са[т] ћу ти показат (Брђ); мош га свезат (По); написат неку писму (Ме); аорист: уписа факултет 

(Шар); добро баш што ни каза; како тако ни не каза (Бр); ја показа (Ле); ја јој вика (Пру); ја му вика 

(Бал); па ти завика (Гр); отац ми вика (Го); показаше ми (Кл); преписаше ми два маста (Ле); 

имперфекат: како оно писаше (Го); ту писаше (Гл); писаше нешто (Ту); викаше шта јој је он реко 

(Коч); не знам ко оно викаше; викаше ономат Желе; Љубинко викаше (Бал); викаше Владе (Го); 

викаху (Бољ); презент: пишем (Кн); кћела да га упишем (Кон); да га упишем (Ле); не знам како да ти 

опишем; шта да се вежем за једног (Гр); да ти докажем; хоћу да ти то кажем (Бо); како да кажем 

(Бл); да ти кажем; право ти кажем (До); да ти кажем (Боб); како да ти кажем; озбиљно ти кажем 

(Бу); кажем ја; то ти ја кажем (Вр); да јој покажем (Боб); ни да вићем (Ле); што то вичем; све вичем 

(Го); вичем да сам добро (Гр); ја не прескачем ништа (Вру); да унижем оно (Ле); скачеш на једну 

ногу (Рач); завежеш ону вуну (Д. Дуб); вежеш у конац (Ост); кажеш га (Вр); кажеш човеку (Го); 

остружеш (Туз); мош да нанижеш (Бал); вежеш га у прут; оно што свежеш у прут (Са); Божо 

Бељица пише (Гло); свуд пише Островица (Ост); то имо да пише (Лу); да се потпише (Ков); она то 

волʼи да пише (Бр); ни да се потпише; оће то да пише (Го); мене каже (Бр); да покаже; што се оно 

каже; нема шта да човек каже (Бр); неће ни да каже мајки (Ков); није смела да каже (Боб); па тек 

понеко каже (Жи); скаће ту око гроба (Бо); прескаче конопац (Бр); скаче по соби (Вру); не прискаче 

(Жи); но га свеже изистине; за ноге га веже (Жу); то се свеже (Са); тапут се виче козе (Пл); свака 

виче (Ост); то нарот виче (Вру); оно струже (Врс); што се оде тиче (Вру); што се тиче увече (Пе); 
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код нас што се тиче (Са); добро да се исплаче (Го); и то умаче (Врс); улаже се (Тр); дошлʼи да 

упишемо; да упишемо децу (Ле); скачемо све на једну ногу (Пл); ми кажемо кобила (Вру); сат што 

кажемо хил’аде (Са); ми кажемо девер (Жи); пишу писмо (На); оно двое ка[д] скачу (Ост); што 

кажу ко свом детету (Бот); оде ђе вичу (Вру); вичу ми братанице (Го); императив: то запиши (Врс); 

најбоље упиши губери (Уг); напиши списак; напиши један овалʼики списак (Дол); прескачи би ону 

лозу (Бр); свежи у снопчиће оне (Бл); он повежи обадва даиџе; повежи у снопове (Бр); завежи 

ланац (Рам); она дебла свежи у снопове, свежи и понеси у та мочила (Вр); свежи између ногу; 

свежи жицом (Вру); свежи стоку за дрвеће (Гл); па га увежи (Го); повежи се (Гло); свежи сноп (Д. 

Дуб); узицом свежи (Дол); па е свежи (Де); па је свежи на врх (Боб); закажи овоме комшилуку 

(Де); стружи, стружи, стружи (Жи); па стружи (Ле); само нижи (Д. Дуб); нанижи на конце (Пру); 

умачи у воду (Кн); узми усучи (Др); радни глаголси придев: доктор му преписо лʼијекове (Го); уписо 

(Бо); био уписо у Београд факултет (Бу); нисам га ја писо (Бољ); Дејан преписо (Го); написо шћери; 

написо ономе зету (Ле); како би оно свезао (Вру); једној би свезо за ноге (Лу); казо шта је и ко је 

(Бо); како би ти казо (Уг); казао им је неко (Коч); један наш вико (Ост); један дан завико (Гу); нико 

није улаго (Баг); и писала исто; и она је нешто писала (Бу); оно сам повезала мајкино (Дол); што сам 

то свезала (Гр); ја сам је свезала (Бал); указала се потреба (Би); она се показала добра (Вру); нијеси 

човеку казала (Ков); јеси казала момку; ја му нисам казала (Гр); што ми је викала (Дол); мајка јој је 

викала и викала (Го); само низала; скакало (Боб); то се све повезало (Ки); везало се у снопове (Кн); 

раније се викало (Би); скакалʼи (Кон); ту смо везали коње (Гл); везалʼи оне снопље (Кон); они би 

казал’и (Би); казалʼи да е она побегла (Дол); казалʼи ђе је кућа (Ле); оно место што су приказалʼи 

(Баг); тога хадаља приказали (Вру); би викал’и (Коч); викалʼи би стари (Гу); тако би викали (Вру); 

сукалʼи на софру (Де); казалʼе би ни (Бр); ђе се показалʼе (Кн); старе су викалʼе (Коч); трпни 

глаголски придев: има исписато та прича (Го); то двадес хиљада је уписано (Кл); оно је свезано 

овако; а она је капак оде свезат (Ле); заказан је ноћас поседак (Вру); алʼи само нанизати (Ле). 

Као и претходно наведени, и ови глаголи могу имати двојаке форме глаголског 

прилога садашњег: пуко вичући; да пукнеш вичући (Бр); одра се пишући (Ке); и: стругајући дрва 

(По); оста писајући (Ту).  

 

 II.1.5.4. Глагол (-)млет : (-)мељем у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони обичнији 

је у фонетском лику (-)мљет : (-)мељем. Забележени су следећи облици овога глагола:  

 

 инфинитив: сто кила умљет (Ке); презент: комбај је умеље (За); да не меље зоп; нико да меље 

пшеницу (Гло); да се мел’е жито; да се жито мел’е за л’еба (Вр); оно меље воденица (Дол); па то 
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самеље (Кл); да га умел’е; у воденице те умељемо (Бр); ђак да умел’у (Д. Дуб) императив: однеси те 

мељи (Ост); умел’и жито (Д. Дуб); радни глаголски придев: ја сам био у воденицу млʼео (Бот); да би 

умљео (Жи); то е све мљело доље; мљело се ту (Д. Дуб); па би мл’ел’и; у воденицу би мл’ел’и; то би 

мл’ел’и (Вр); мљељи жито (Д. Дуб).  

 Глагол мицат има облике: не миче та три дана (Ост); све то мићу (На); они се не мичу; 

мичи га (Гр); ону сламу мицалʼи би (Де). На испитиваном терену чешћи је облик мачињат : 

мачињем, са променом по II врсти.  

 

 II.1.5.5. За разлику од претходно наведених глагола, који према односу основа остају 

у оквирима V врсте (изузимајући само глаголски прилог садашњи, који може имати двојаке 

форме), глаголи типа: (-)слагат, помагат, налагат, (-)махат, (-)бркат и сл. показују знатно 

виши степен варијантности. Колебање у односу основа тиче се пре свега могућности да 

поједине своје oблике граде како по V, којој припадају, тако и по VI глаголској врсти.  

 Промене којима су обухваћени наведени глаголи тичу се презентских облика 

(презента, императива и глаголског прилога садашњег), који, осим наслеђених ликова са 

измењеним сугласником основе и наставком -е-, могу имати и новије облике по VI 

глаголској врсти – са основом једнаком инфинитивној и наставком -а-. Бележене су следеће 

дублетне форме ових глагола: 

 презент: машем јој руком (По); слажеш га (Пру); мораш да налажеш (Гл); слажеш јоргане 

(Уг); која се кућа не слаже (Гу); бок помаже (Бо); то јој помаже (Пл); полаже факултет, пренемаже 

се (Пл); забрче то, углавно слажемо се доста (Др); слажу се (Гу); не помажу паре (Цр); не помажу 

паре (Гл); императив: па слажи (Ли); посрчи, брчи она колоботњик; у воду тура и брчи (Рач); ми 

деца полʼијежи (Гл); те злато пресијечи (Вру); глаголски прилог садашњи: редовно слажући (Ту);  

 презент: махам јој; ни да махам (Ле); да полагам сијено овцама (Лу); забркаш оно (Бр); 

забркаш, забркаш колʼко ти је таман; понегђе мало убркаш; забркаш те гурабије, забркаш (Де); децу 

тамо да помагаш (На); посркаш ту чорбу (Пл); слага се; слага се ка наше, ка код вас (Ке); слама те 

се палʼи и маха (Бољ); она пепео забрка (Кн); некако помага држава; помага држава (Ке); помага 

ме крваво (Ка); огањ се налага (Рач); данас помагамо (Жу); и пренемагају се жене (Ка); императив: 

па послага у лубицу (До); слагај ту (Дол); све наслага (Вру); овешај месо и налагај (На); долʼе послʼе 

налага у ту рупу (Боб); оне овце полага (Лу); она квасац забрка (Бр); полʼијега деца онако (Гл); 

глаголски прилог садашњи: помагајући (Ту).  
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 Облици грађени од инфинитивне основе имају наставак -а-:  

  

  инфинитив: па ћу ја слагат (Че); радни глаголски придев: он не помаго (Вру); за време ноћи 

полаго стоци (Гл); налаго огањ (До); деца су не помагала (Тр); полагала је неки испит (Кл); слагало 

се (Бр); полагало се (Цр); лʼетос се није ни налагало (Ли); крвови би лијегали (Вру); махалʼи би са 

њом (Бољ); из оне шерпе сркал’и (Би); слагалʼи смо се (Бр); најприје су налагали огањ (До); они би 

помагалʼи (Гу); мало помагалʼе (Го); трпни глаголски придев: оно жито наслагано; све једно на 

друго наслагано (Де). 

 

  II.1.5.6. Глагол (-)плакат има промену по V врсти: заплака се (Ле); а ја плачем (Бр); а 

ти што плачеш; почне да плаче (Го); плаће ћовек (Де); да не плаче (Боб); кат се заплаћи дијете (Ле); 

заплако се (Ле). Забележена је само једна потврда промене по VI врсти: да се заплакам (Др).  

           II.1.5.7.  Глаголи (-)клат и (-)слат имају углавном промену по V глаголској врсти:  

             инфинитив: заклат јагње (Ми); ми ћемо ти послат (Ке); аорист: закла једно јагње (Пе); 

презент: да закољем та курбан (Кон); пошаљем некога (Вру); ко му ја пошаљем друге (Бот); нејсе 

закољеш оваца (Ле); да се закоље (Бољ); понешто пошаље (Пл); неће ни да му шаље људе (Бот); да 

кољу кокошке (Бољ); шаљу ми писмо (Са); императив: закољи вола (Бо); закољи јагње (Дол); послʼе 

шаљи неке људе (Ли); радни глаголски придев: он заклао (Ле); заклао ћурана (Ле); вола сам заклала 

(Бр); би се заклало (Би); за Божић се клало; јагње калал’и (Коч).  

  Забележени су, међутим, облици презента овога глагола у којима се уместо -е- јавља 

-и, као код глагола типа носим, возим (и то чешће код глагола слат). Измењени облици 

добијени су или аналогијом према глаголима VII врсте, или из облика императива (кољим, 

кољиш : кољи; шаљим, шаљиш : шаљи): ја јој пошаљим слику (На); кољим краву (На); посе тек 

шаљиш људе за мир (Ли); закољиш краву (Туз); да шал’и за Мила да проси (Би); он пошаљи људи 

(Бр); пошаљи на кога хоће (Гл); и одма шаљи писмо; (Ли); чим ми шаљи слʼику (На); па му пошаљи 

људе (Са).  

Факултативну замену презентског вокала -е- са -и- у облицима појединих глагола 

познаје и говор Гатња, где се јављају презентске форме: ту гу остружим; можиш да 

спремаш; с тим да је флуктуацијом на овом терену обухваћен већи број глагола него у 

нашем говору (Младеновић 2013: 295–296). Експанзија вокала -и- у облике презентске 

основе својствена је и горанском говору, где се тумачи утицајем западномакедонских 
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говора, у којима се -е презентска глаголска група распала и већина глагола пришла -и групи, 

док је мањи број прешао -а групи (Младеновић 2001: 404–405). 

 

 II.1.5.8. Глаголи V врсте типа (-)кретат, (-)сретат, обртат, уплетат, жвакат и 

сл. чешће имају промену по II врсти, са једнаким основама у свим облицима (в. т. II.1.2.8.).  

II.1.5.9.  Најзад, већина глагола V врсте имају парњаке у виду учесталих глагола типа 

избрисиват / избрисават, липсават и сл., који се мењају по IV врсти: да се аперисавам (Жи); 

она избрисуе децу која су је записивала (Го); нешто замазује (По); не зарезује је (Ту); прескакује 

тарабе (Ту); исплакује веш (Жи); стока му липсује (С. До); липшује стока (Боб).  

 

II.1.6. Глаголи VI врсте 

 

 II.1.6.1. По VI глаголској врсти мењају се глаголи (-)слушат, (-)копат, (-)певат, (-

)играт, (-)падат, сећат се, који према односу основа у потпуности припадају VI глаголској 

врсти. Забележени су примери:  

 инфинитив: кахву немоте турат (Са); нико неће играт (Гу); аорист: ја ти то коло одигра; ја 

оно коло одигра; па се игра (Гр); чита лʼ ти ону књигу (Бу); све прекопаше (Жи); бога ми хи укопаше 

(Гл); презент: турам кравама пшеницу (Гло); ја се не сећам (Би); ја се сећам; сећам се добро (Бо); 

сећам се ја, ја се сећам (Вр); ја то копам (Уг); па разиграм долʼе (Ле); свашта има да проћитам (Бл); 

да те послушам (Го); слушам свако јутро (Кн); сећаш се (Бо); слушаш лʼи мајку (Че); ону једну прву 

почупаш (Дуј); тура у пријесеке (Гр); већином пројано се тура (Вру); сад се више осећа криза (Бот); 

све ми се осећа (Гр); он хи не осећа (Боб); да се сећа понеко (Бо); зрно пада на место (Рам); пада 

киша сваки дан (Бу); жито опада (Кон); он опада дол’е (Вр); грумење опада (Бот); припада Пазару 

(Боб); да не испада шта (Пру); мене да припада (Дол); Мојстир препада Тутину (Рач); но се ископа 

гроп (Врс); да се копа (Пру); ни да заигра (Кон); не може даље да игра; оће да игра поред мене (Вру); 

која ће да игра до момка (Вру); оће да слуша (Бал); што то слуша (Бр); коприва се ишчупа (Дол); 

клања се у ђамију (Бот); ко клања (Бр); не трага (Пру); то нико ни не трага (Дол); па лʼедне флаше 

турамо (Уг); турамо за зиму (Гло); а турамо и расо (Бр); ја и ти се сећамо (Че); полако опадамо 

(Бр); ми да га укопамо (Врс); по цио дан играмо (Вру); клањамо (Кон); турају у мочваре (Бот); да 

не осећају та мирис (Дол); девето испадају (Че); док попадају (Коч); ископају рупе (Гло); играју 
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зедно; играју се клʼиса (Боб); да играју жене (Гу); ко све што певају (Пл); како лʼијепо певају (Бо); 

снае слушају (Гр); да слушају (Бо); ђевојке слушају (Че); императив: тура рукама (Де); тура у ону 

воду (Коч); разлʼивачом турај (Дол); тура озго пепела (До); раскопава; измијеша (Врс); долʼе 

ископај (Бо); па ископа тунаке (Вр); игра; кат поигра (Пл); игра између двије ватре; то изигра се, 

изигра се (Вру); пева песме (Вру); па пева за овцама; и пева (Вру); прочита; прочита ово (До); 

ишчупа је; ишчупа ту конопл’у (Вр); и оно ишћупа (Ле); па посен ћупа (Д. Дуб); чупа оне лозе (Врс); 

ону црнојку чупа (Жи); једну ишчупа (Кл); послʼе црнојку почупа (До); па слуша (Вру); почупа је 

(Бал); конопљу док почупа (Цр); на трг клања (Ле); послʼенке је ишчешљај (Уг); туне очешља (Дол); 

посл’е чешља (Дет); радни глаголски придев: турао она газда (Д. Дуб); оне бисаге туро (Цр); није 

падо (За); копо ове бунаре (Цр); закопо га пот прак (Пру); окопаво грожђе (Вру); и ја сам јој пево; 

двије-три песме сам јој пево (Кл); што сам прочито (Че); неко је то трагао (Би); кат он ишчупо оне 

багламе (Пр); ја сам слушо (Бот); ту се турала слама (Бот); та би се вода турала (Вру); ништа се 

није осећала (Бот); како је падала шума (Бо); вода ископала (Баг); ту би се деца лʼети играла (Дол); 

деца кад би се играла (Би); деца како су певала; о Јереминдану би певала (Коч); певала сам и ја (Вру); 

нијесам ни трагала то (До); па се чупала (Кн); све попадало с небеса (Кн); ту је највише крвова 

падало (Вру); прокопало доље асвалт (Вру); играло се филџана; играло се оне поткапе (Пл); ово 

припадало је пот Прћенову (Бот); па се послʼе чупало; све се то трагало (Боб); није се трагало (Би); 

није се то трагало (Бр); клʼинови су туралʼи (Кл); туралʼи у воду ладну (Гл); па би туралʼи у воду 

(Бр); припадалʼи пот Прћенову (Бот); откопавалʼи су нешто; у наша су кућишта копалʼи (Че); онамо 

смо копалʼи (Гло); па га неђе закопалʼи (Го); мало ископал’и (Вр); копал’и у дрво (Вр); копали би 

онамо једну рупу (Вру); игралʼи; игралʼи (Кон); мало изиграл’и (Дет); игралʼи смо гуџе, игралʼи 

клʼисе, игралʼи баке, игралʼи дићања; и играли се камена; кут би ми обиграли; (Вру); послʼе би певали 

(Пл); ми чешљалʼи (Дол); па би је ћупаљи (Д. Дуб); почупалʼи, очупалʼи је (Кон); ми би и послушалʼи; 

потуралʼе овамо (Бр); туралʼе у млʼекаре (Бр); нису то нешто трагалʼе (Кл); трпни глаголски 

придев: ово је рупа ископана (Би); она је била ископана (Вр); глаголски прилог садашњи: копајући 

избила глава (Бо).  

 

 II.1.6.2. Исто је стање и код глагола (-)мотат, (-)кидат, (-)бацат, (-)листат, (-

)бутат, (-)чекат и др.:  

 

 инфинитив: са[д] ћу ти ја нацртат (Пл); аорист: она се баца (Бо); понешто побацаше (Дуј); 

презент: то све да бацам (Баг); да се ја не укљукам (Ле); ја сама се чекам (Брђ); моташ то (Са); овако 

моташ (Д. Дуб); ово да кидаш (Бал); узмеш убуташ, убуташ, убуташ (Пру); убуташ шећер; 

убуташ оно све; све убуташ, убуташ и убуташ (Де); ако хиташ; ако не хиташ (Ле); оно хи бацаш; 
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иза лʼеђа бацаш (Пл); чекаш па помало (Го); изјутра гржа (Пе); гржа ону ватру (Ос); он гржа; 

полазник гржа (До); нико ни не гржа (До); клʼеца (На); хастал клʼеца; сат не клʼеца (Жи); па те 

нашминка (Де); Љубица ћоса (Ли); да му је у грат да ћоса (Бр); чарка оно (До); рушка се; рушка 

једна другу (Вру); она је испраћа (Ле) праћа људе (Бр); хтео да скрца орах (Ос); доста клʼека набаца 

(Боб); најпријен то прол’иста; која прол’иста прва; то најпријен прол’иста (Коч); она најпријен 

прол’иста (Би); ко ће први да пуца (За); испуца она земља (Пр); да не испуца она лʼеп (Ле); милʼиција 

пљачка (Кл); кажу миш се укљука (Ле); једва дочека (Брђ); други чека мачугама; чека у ше[с] сати 

(Пл); да ме он чека (Го); што чека исана; да пречека; она жена чека (Бр); дочека жена; ова моја снаха 

дочека љуцки (Кн); ни да дочека (Ки); бацамо, бацамо сат мараму (До); да је чекамо (Тр); кућани 

гржају (До); не знам збок чега бацају (До); оде се бацају крл’е (Би); врба и дријен најпријен то 

л’истају (Коч); пуцају сватови (Кон); па све пуцају (Жи); да пљаћкају (Бо); да га чекају (Це); 

императив: намота то (Рам); замота је (Пл); замота неком крпом (Вру); раскида крљу (Бо); гржа 

у шпорет (Лу); убута у сут (Жи); на земљу нацрта (Пл); баца то (Гр); прво баца оно дијете (Пл); на 

она сач набаца ватре; оно бацај (До); набаца на она лʼеп; баца увис (Би); баца пот прагове (Бр); 

укљука конопац (Бр); чекате ево ви је (Жу); радни глаголски придев: дочеко му пушку (Ле); један 

би чеко пред врата (За); смотала си (Са); није никат замотавала (Ле); три дана није се свадба кидала 

(Бр); па похитала; предала та документа (Жи); понешто хеклала (Де); у Баћицу се бацала репом (Бу); 

ђе-е прол’истала врба (Би); одма закукала (Гр); кукала (Кон); ја би кукала (Го); све сам фино 

дочекала (Гр); и једва је чекала; чекала да дође (Бр); једва чекала сам (Брђ); кидало се (Це); нешто 

је прол’истало (Коч); трпало се у десетине; затрпало би и Кладницу (Кл); па се то трпало (Дуј); па 

би намоталʼи (Рам); бацал’и ту воду дол’е (Вр); попуцалʼи капилари (Гр); пуцалʼи крос прозор (Пру); 

би затрпалʼи кућу (За); билʼи хим попљаћкалʼи све (Гло); и чекалʼи, чекалʼи, чекалʼи (Тр); пречекал’и 

те сватове (Би); чекалʼи (Бр); у крук смоталʼе (Пе); шта сте похиталʼе (Тр); трпни галаголски 

придев: то е намотано; што е намотано (Д. Дуб); набацано снијега (Бр); пљачкано (Вру).  

 

 II.1.6.3. Глаголи на -гнат: 
 

 инфинитив: угнат у кошару (Жу); аорист: обрас ни догнасте (Жу); презент: догнаш онде 

дрва (Са); отишо је да догна (Пр); да догна краве (Че); угна овце; те ти се неко загна (Кн); догнају 

наши стари (Врс); императив: догна кот куће; догна вола (До); радни глаголски придев: догно товар 

тога жита (Бо); садака је нагнала (Гр); трпни глаголски придев: угната стока (Ле). 

 

 У нашем материјалу нема примера чувања старине типа: дожденем, пожденуо и сл., 

какви су бележени у Горњим Васојевићима (Стијовић 2007: 197).  
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 II.1.6.4. Глагол жњет има облике: 

  
инфинитив: помагамо жњет тебе (Жу); презент: не мош да жњеш (Рач); да се жње; људи 

да жњу (Са); кад га жене жњу; да му жн’у српом (Д. Дуб); да га жњу жене (Бр); императив: жито 

се жњи (Цр); пожњи (Дол); пожњи конопљу; па пожњи српом; нажни онога шевара; нажни, 

нажни (Де); радни глаголски придев: па би пожњо тога папрађа (Вр); ципцио дан жњела (Рач); 

жњело се оно (Баг); жњело се; да се жњело српом; и жњело се жито (Кл); жнело се; него се жнело 

(Де); жн’ело се (Д. Дуб); тапут се жњело (Кон); жњелʼи ми тамо (Го); кад би жњелʼи (Дол); жњелʼи 

су (Са); жњелʼи смо ручно (Жу); па су жене жњелʼе (Ле). 

 

И Д. Барјактаревић наводи исти низ облика (Д. Барјактаревић 1966: 100). 

 

Само у једном пункту овај глагол забележен је са основом жен- у презенту: кат се 

жене жито; на њиву да се жене; оно жито женемо (Вр). У једном пункту забележен је и облик: 

жњало се (Пр). 
 

II.1.6.5. Глаголи (-)мијешат, зијеват и (-)цијепат имају облике:  

   
презент: то умијешам (Уг); мијешаш, мијешаш, мијешаш, мијешаш (Вру); мијешаш 

кашиком; све је мијешаш кашиком (Де); мијеша се, мијеша се (Вру); ете га зијева ту по Тутину; она 

зијева долʼе по Србији; ова зијева ту (Жу); не мијешамо се с Биоханама (Бр); тако то умијешамо (Бр); 

не мијешају се људи (Боб); да се мешају те ствари (Че); зијевају за тобом (Гр); императив: па мијеша, 

мијеша, мијеша (Ос); мијеша с брашном (Жи); помеша јечам (Кл); исцијепа на четворо, па посл’ен 

исцијепа оне се зову дуге, исцијепа по два сантина (Вр); исцијепа чарапу (Гл); расцијепа дрво (Са); 

радни глаголски придев: опанке исцијепо (Ков); па се поцијепала (До); мијешало се јечам и раж 

(Врс); мијешалʼи млʼијеко са тијем брашном (Бо); јечма смо помијешалʼи помало; мијешалʼи са 

јечмом (Бр); зијевале девојке за овцама (Вру); трпни глаголски придев: помијешано (Го); имена су 

помијешана (Кн).  

 

 II.1.6.6. Глагол (-)гледат мења се по VI врсти:  

инфинитив: мало поглʼедат (Ту); аорист: докторка преглʼеда ме (Кн); презент: гледам оде то 

млʼијеко (Го); ка да ти сад глʼедам (Дол); да поглʼедам (Бр); кад ме глʼедаш (Гр); да је поглʼедаш 
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(Го); поглʼедаш на брдо; поглʼедаш равницу долʼе (Бо); поглʼедаш крос она оман; човека свога 

поглʼедаш (Вр); глʼедаш телʼевизор; глʼедаш свијет (Туз); кат поглʼедаш (Пр); кад поглʼедаш (Уг); 

нико те не глʼеда (Ли); он ме поглʼеда (Ле); спава и глʼеда (Кон); срам је да је преглʼеда доктор (Ков); 

глʼедају ђевојку (Кн); глʼедају се (Дол); императив: поглʼеда је (Бр); поглʼеда се на оглʼедало (Гл); 

радни глаголски придев: свако би на мене глʼедо (Ков); није глʼедала; вала и је глʼедала (Го); тапут 

се глʼедало (Бр); тапут се глʼедало само богаство (Пл); то гледало (Вр); но глʼедалʼи то (Гр); и гледали 

доле (Вру); гл’едал’и; само би погл’едал’и (Би); гледал’е би је жене (Би); глаголски прилог садашњи: 

очи избечи ја глʼедајући телʼевизор (Лу); гледајући (Бл).  

Префиксирани облици овога глагола осим по VI имају и облике по IV врсти. Тако се 

поред односа: огледат (се) : огледам (се) : огледај (се) : огледао (се) јавља и: огледат (се) : 

огледујем (се) : огледуј (се) : огледивао (се) / оглеђивао (се): огл’еда се (Би); по цио дан се 

огл’еђује (По). Глагол погледат чешће има облике по IV врсти (који одговарају глаголу 

погледиват): погл’едуј га помало (По); а све погл’едује к нама (Ту).  

II.1.6.7. У тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу у употреби је глагол (-)свађат 

(се) : (-)свађам (се), који има промену по VI врсти и (-)свадит (се) : (-)свадим се, са 

променом по VII глаголској врсти: са њом ће се посвађат (По); свађат се (Кон); па би се свађал’и 

(Коч) : оће се посвадит (Ту); па смо се свадилʼи доста (Ос).  

 

 II.1.6.8. Тенденција ка образовању твореница са семантиком учесталости очитује се 

и код глагола сликат (се), који је осим у облицима: да ме слʼика (Тр); нијесам се слʼикала (Го); 

бележен и у формама: не хајем да се сл’икавам (Ту); сл’икавају се садек (По); ако се сл’икавају 

(Ке).  

  Слично је и са глаголом пецат : пецам, који је забележен у облику: да печавају змије 

(Дол).  

 II.1.6.9. Неки глаголи овога типа имају дублетне форме настале у резултату 

различитих промена у гласовној структури основа. Сходно томе, на читавом терену у 

употреби су форме (-)враћат и (-)врћат, са различитим превојним ступњем у основи – върт- 

: врат-: 

 

 инфинитив: врћат се (Ту); презент: више се не враћам (Кл); не враћа ништа (Гло); враћа 

тамо та кредит; сад врће (Го); да сврћемо на станицу (Ле); сви се враћамо њему (Бот); враћају младу 
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у рот (Боб); радни глаголски придев: па се враћо по други пут (Бо); више пут сам свраћала (До); 

ка[д] сам се враћала (Бр); враћалʼи се (Баг); прије неки дан сврћалʼи; ви сте свраћалʼи (Тр); 

инператив: враћај овце (Ос); врћи га овамо (Ту). 

  

 II.1.6.10. Глагол ваљат има и варијанту вељат:  

 

 инфинитив: то ће му ваљат (Ту); презент: да не ваља (Че); и да веља (Кн); земља му не веља 

(Пр); не веља та столʼица (На); није отишла да веља (Ле); не веља (Коч); така ова не веља (Гло); 

нешто што не вел’а (Вр); сат не веља; не ваља истијем путем (Вру); све што не ваља; ништа не вељају 

(Боб); радни глаголски придев: ваљало не ваљало (Бл).  

 

 II.1.6.11. Бележени су облици куха- / кува- / куа-:   

 
 инфинитив: скуват се (Вру); аорист: што не скува те кафе (Вру); презент: да скувам по једну 

кахву (Ки); кухаш варенику (Ле); па закухаш га (Дуј); месо се куха (Бо); то се прво скуха (Пл); куха 

вариво оно (Боб); кувамо (Кн); радни глаголски придев: што се куало (Цр); тамо би се скухало (Би); 

куваљи храну (Гу); трпни глаголски придев: пиринач скухан (Би); скухато меса (Би).  

 

 II.1.6.12. Глагол (-)терат са јотованим денталом у основи бележен је само у 

појединим пунктовима сјеничке зоне, као резултат утицаја суседних јекавских говора: 

 
 инфинитив: ти ћеш и ћерат (Кн); аорист: жена отера овце (Лу); истераше га с посла (Го); 

далʼеко те отераше; отераше авионом (Бот); па хи истераше (Де); отераше ме у болницу; отераше 

ме у болницу тамо (Вру); презент: да је и отерам (Бл); отераш месо (Гл); сад неко тера (Лу); баш 

га дотера (До); па не шумар тера (Др); она је отуд истера (Гл); ние мого да е отера (Бо); да се 

стока истера (Гу); отера тамо сир (Кон); да отера (Гу); натера га (Кл); те обићаје терамо тако 

(Бо); да терамо за Пазар (Гл); терамо одоздољ (Бот); да и терају за Косово (Дол); што истерају на 

вр њиве (Бр); да хи истерају (Бо); истерају овце (Пру); кат истерају постат (Бр); растерају и пашчат 

(Бр); императив: тера ону девојку (Дол); тера около (Кон); тера у воденицу (Де); тера са прутом 

(Пру); они га истера (Го); ови истерај (Бо); отерај стоку (Гу); натера те коње (Це); радни глаголски 

придев они истералʼи (Го); чак доље ћералʼи (Цр); мој ћовек би ме теро (Уг); муш ћеро балʼирку 

(Гр); теро у муку (Д. Дуб); стари мој отеро је у Пазар (Бо); то је можда натерало нарот (Др); па би 

терало (Дол); само га поћералʼи за Пазар (Гр); оне су терал’и (Д. Дуб); тералʼи за Грћку јагњат 



142 
 

(Гло); кат су хи отералʼи (Де); нијесу га ни ћералʼи кући (Кн); терал’и у Смалућу (Са); аге су и 

растерали; потерали смо волове (Вру); натераљи су ме (Бл); 

 

 II.1.6.13. Глагол стављат / стаљат има облике:  

 

 инфинитив: није ни лʼијепо кућу остаљат (Ле); презент: остављам га стално алʼ не знам 

зашта га остављам (Ос); остаљам аманет; овако састаљам (Ле); стављаш на ова лʼитар (Бо); њојзи 

да стаљаш (Ков); стављаш ситницу (Уг); стављаш брашно (Вру); ђе остаљаш каце (Ков); да се не 

ставља у њу (До); он ставља одма (Са); и ставља се у ону воду (Коч); ставља у крило (Кон); да се 

постаља да се једе (Са); састаља се (Бо); стављају на табљу; за ручак што стављају (Пл); остаљају 

те девојке (Дол); послʼен постаљају (Дол); императив: постаља у оно буре (Ков); радни глаголски 

придев: он је постављо бајрактара (Гу); ја стављала нијесам (Лу); шта је стављала (Боб); ја сам 

тако стављала (Ков); помало би се стављало (Уг); унутра би стаљалʼи (Рам); горе ставлʼалʼи (Гу); 

оне коприве стаљал’и (Би); тако су стављалʼе (Кн).  

 

 II.1.6.14. На читавом испитиваном терену у употреби су форме цукат / куцат / 

чукат: куцасмо, куцасмо (Жи); отут не цукаш (Ос); оно овако цука (Са); све цука тијем звонадима 

(Вру); само онијем чукају (По); цука гоч; цука у гоч (Пл); цука то (Жи).  

  

II.1.6.15. Само по VI врсти мењају се глаголи: гребенат, секират, отварат, гомилат 

и др.:  

 

 аорист: ја се секира, секира, секира (Ос); што се ово сат распетља (Гло); презент: што се 

секирам (Жи); отварам она куфер (Пр); рачунам (Кл); заборављам (Кл); па гребенаш (Дуј); оде 

отвараш (Уг); згомилаш га на скуп (Са); чим се мало насекира (Го); то плућа отвара (Баг); отвара 

врата (Ле); пола отвара (Вр); да се не обрука (Са); у очи удара (Бр); да удара овамо (Вру); да се 

заборавља (Ков); која је то попраља (Са); не рачунамо га (Би); настављате ка Пазару (Гр); умекшају 

мало ону сламу (Бот); ово сат што ударају ове (Дуј); не расправљају (Др); императив: па гребенај 

(Цр); после гребена (Кл); овако гребена; па гребенај то, гребенај (Д. Дуб); па гребена (Дет); секира 

се (Го); оно жито згомила (Кон); умекша хим (Дет); омекша поноћи она трн (Бр); па ти сат рачуна 

(Жи); радни глаголски придев: кад би све урачуно (Бр); кад би ударала киша (Вру); понешто 

работала (Бр); ту би се згомилало (Туз); да би се оно утабало (Рам); неку гребенал’и; више 

гребенал’и (Вр); отваралʼи би пртину (Гу); згомилалʼи жито (Рам); они су рачуналʼи (Гу); овако би 
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ударалʼи (Ле); затваралʼи хи билʼи (Дол); овамо су поклањали имања (Гу); уочи петка работалʼи 

(Дол); ципцијелу ној работал’е (Д. Дуб).  

 

 II.1.6.16. Осим двовидског вечерат : вечерам: вечерасмо (Вру); ја не могу да вечерам 

(Рач); вечера (Кн); већера (Д. Дуб); да вечерају (Рач); на то би вечерал’и (Вр); у употреби је и 

учестали глагол вечерават : вечеравам: ја не вечеравам (Ту); долазе ту да вечеравају (По).  

  

 II.1.6.17. Глагол оперисат : оперишем, који се мења по V врсти, има и варијанту 

оперисават : оперисавам, са променом по VI глаголској врсти: кад оно оперисавају (Ки); 

оперисавали су му главу (Бољ).  

   

 II.1.6.18. Глагол (-)старат : (-)старам у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони има 

облике:  

  
 аорист: остара и она (По); презент: кат остара (Дол); ми остарамо (Гло); радни глаголски 

придев: сад остарала; био остаро (Кл); остарала; млого беше постарала (Го); ето остарала сам 

(Кон); сат је она остарала (Ле); сат кад остаралʼи (Баг); остарало се (Бу); остарало се (Жи).  

 

Нису бележени облици старит, старим... Исти тип промене овај глагол има и у 

говору Бјелопавлића (Ћупић 1977: 92).  
 

 II.1.6.19. По VI врсти мењају се глаголи типа (-)причат, (-)питат, (-)чуват, (-

)плаћат, (-)шетат, (-)примат, (-)зидат, (-)свират, (-)бират, (-)кељат, (-)спават: 

  инфинитив: спават до подне; све ћу ти причат (Бо); он ће ви исприћат (Бо); ја ћу ти причат 

(Са); па ћемо причат (Го); па ће ти она то прићат (Жу); аорист: прића ви (Рам); ја ти прича (Лу); те 

му ја испрића (Ме); зато те ја и пита (Ли); што Авдија прича (Дол); исприча лʼ ви шта горе (Ос); 

презент: причам искрено (Ос); ништа ја не причам (Го); да ви прићам шиптарски; ово да ти причам 

(Бо); ја ћу да ти испричам (Са); причам за Таду (До); испричам; шта да испричам (Жи); да ви ово 

причам (Тр); да ти прићам (Д. Дуб); даље да причам; сачувам од мраза (Бал); ја чувам јагњат (Бр); 

да прошетам (Ли); сат свирам већином у хотеле (Ме); са бабом попричаш (Кн); немо тако да причаш; 

попричаш за некога (Бо); шта ме гој питаш (Пру); ево да питаш (Бо); да се чуваш (Кн); колʼко имаш 

стоке плаћаш (Гл); мало прошеташ; могла да се шеташ (Ков); прошеташ по граду (Ли); њи сазидаш 
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исто ко крс; сазидаш ту крстину (Са); бираш ту бељојку (Са); не мош да избираш (Де); сад бираш 

ципил’е (Вр); да спаваш (Коч); прича (Ков); да се прича ништа (Гр); да исприча како је (Гу); да прича 

горе (Ос); нит се стакло прља (Брђ); он пита се (Бал); испита крф (Ков); пита њу (Жу); не пита 

(До); он пита мене (Го); он те не пита (Бр); двеста оваца да ћува (Уг); нека га чува; неће да ми чува 

(Кн); чува лʼинију (Гр); оно што чува офце (За); сад нема ко да и чува; овце ко не чува (Бр); тамо 

стока се ћува (Бо); не плаћа (Уг); плаћа се та ручак (Пл); шета по селу (Уг); шета по Пазару (Бр); 

прошета те по соби (Вру); прима плату (Кн); прима пуну пензију (Го); прима муштерије (Бр); прима 

инекције (Бо); прима материјално (Ли); за то прима плату (Гл); ка[д] се зида (Гл); зида се кречана, 

кречана се озида; комплет се зида сухи камен (Би); свира са свија страна (Го); рукама пребира (Боб); 

мајка одабира (Кн); д[а] [ид]е да спава (Шар); кад му се спава (Кн); она спава тамо у ћоше (Са); нек 

се наспава (Ле); мало да попричамо; па причамо овако (Бо); оћемо да е прошетамо (Пл); примамо 

помало пензије (Шар); ми примамо пензију (Кн); нешто причају (Кл); како прићају ови стари (Бо); 

л’уди то причају (Вр); причају о мојој женидби (Бо); питају оно пот који је; кад је питају (Пл); сад 

питају (Вр); чувају хи (Боб); чувају овце овамо (Уг); поштено плаћају (Ки); дрва се плаћају (Дол); 

шетају деца (Гр); музике свирају (Жи); сад спавају (Са); императив: ти све мене питај (Кн); пречува 

ми ово дијете (Бр); боже сачува (Тр); сачува боже (Тр); хај боже сачува (Дол); боже сачува (Го); 

сазида камења (Боб); зида сноп одовут (Са); посе тамо питате неког (Ки); овамо се чувајте (Тр); 

радни глаголски придев: ни пито ме није (Кон); пито се саш њом (Бо); не би чуво месец дана (За); 

он је нас сачуво (Вру); чувао тапут (Вр); ћуво ову ђамију оде (Д. Дуб); плаћо те се косило (Кл); плаћао 

и је (Врс); плаћо хим ова газда (Д. Дуб); примо плату (Гл); спаво је ђевер; тат се спавало тунаке 

(Вру); ја би сат прићала (Ле); да би испрљала чарапе (Гр); једама је питала (Ле); питала за ове 

обичаје (Вру); ја чувала говеда (Ос); чувала се (Гр); цио дан чувала говеда (Вр); чувала се стока (Гл); 

плаћала се попаша; плаћала се по стоци (Др); плаћала код њи (До); попаша се плаћала (Гл); послʼе 

примала (Го); тако сам бирала (Гр); спавала сас мужом (Го); да се то причало (Дол); тако би причал’и 

(Бољ); стари људи причалʼи то (Гл); раније су причалʼи то (Дол); оно што су причалʼи (Бу); бар како 

су причал’и (Би); причалʼи су ми стари (Бо); слабо су питалʼи (Гло); њи да сте питалʼи (Бо); плаћалʼи 

јој (Го); шеталʼи смо (Гу); ада то бабе само причал’е (Коч); испрљалʼе се (Ле); трпни глаголски 

придев: озидано каменом (Гу); глаголски прилог садашњи: шетајући навише и наниже (Бољ).  

  

 II.1.6.20. Промену по VI врсти имају и глаголи: (-)трљат, (-)дрљат, (-)каљат, (-

)лутат, (-)надат се, (-)харат, дират, свиђат (се) и др.: 

 
 инфинитив: мош се надат снијегу (Би); аорист: не дирасмо (Го); презент: да се љуљам (Ли); 

ја не трљам (Шар); трљаш веш (Уг); да ми не дираш фамиљију (Бо); горе шараш (Би); оно прскаш 
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(Дуј); то прскаш (Коч); испељаш копривом говеда (Са); да се испељаш (Рач); надијеваш име (Гр); па 

га ти здијеваш; здиеваш га оно (Са); кеља момак; илʼи кеља девојка (Дол); кат те наткоза; која 

партија наткоза (Вру); друго ништа не дира (Пл); скупља се нарот (На); он прска (Гу); да се попрска 

стока (Рач); прска са онок кола; оно што прска (Би); сања ко ће (Боб); ко ти се свиђа (Бал); бујрум 

ко ви се свиђа; ко ви се не свиђа (Жу); а ко му се свиђа; ко му се не свиђа (Дол); мене се не свиђа 

(Гло); њојзи се то не свиђа; свиђа лʼ се тебе (Бр); кaко ком се свиђа (Бо); њему се превиђа човек 

(Пру); свиђа им се (Вру); то ко гата (Гр); нико да седа (Ос); седа свекрви у крило (Вру); прскамо 

оном водом (Коч); воду кад прскамо (Коч); да пресиједамо (Ле); да се не харају (Бр); не дирају то 

(Пру); ту се окупљају (Боб); оно се виђају на вашире (Дол); владају сад (Цр); све жене посиједају 

(Пл); императив: па је утрља добро (Рач); трља рукама (Го); па се искаља (Ле); хај сад дирај гробове 

(Уг); не дира ништа (Ле); посен шара оде (Би); нашара овудијер (Ле); па оно ишара, ишара, ишара 

(Кон); цијелу ишара (Д. Дуб); попрска оном водом (Коч); па испраља она ексер (Го); радни глаголски 

придев: нијесам виђо (Го); виђо сам помало (Бр); Тито завладо (Ле); да је лутала (До); ја се не би 

надала (До); сањала би (Боб); виђала сам; виђала се са овијем (Пл); што се дрљало жито (Ос); на 

посетке те се скупљало (Пл); оне што нису наткозали (Вру); нит су се виђалʼи (Бо); би се грошкалʼи 

(Баг); грошали би се (Вру); владалʼи се ми стари (Бо); сви посиједалʼи (Са); сви тамо посиједалʼи 

(Дол); посиједал’и би (Би); нијесам га ни виђала (Тр); ја сам те виђала (Бо); мука црна се виђала; 

муку виђала (Дуј); Турска онда владала (Бо); деца су се пељала копривама (Ос); нешто јој се свиђало; 

ђе јој се није свиђало (Бр); неком се то превиђало нешто; никад ми се то није привиђало (Вру); 

дабогда само себе гатало (Гр); прскал’е би жене; би прскал’е ону децу (Би).  

 

 II.1.6.21. По VI врсти мењају се и глаголи: рађат, (-)лупат, пробат, ручат, (-

)страдат, снимат, (-)спремат, (-)скидат, (-)шишат:  

 
 инфинитив: он ће страдат (Ке); аорист: па она рађа чоре (Жи); презент: хоћу да пробам 

(Бо); па ти ја пробам (Уг); пиџаму не скидам (Лу); лупаш све (Де); шћела да снимаш; снимај бабу 

(Ле); лупа по кући нешто (Боб); лупа у прозоре (Кн); спрема се јело (Жи); спрема се сат за свадбу 

(Вр); она то сама спрема (Бољ); да се спрема (Го); да га проба; да проба (Боб); тамо се руча (Би); 

рађа децу ту (Вр); оде рађа ко у Војводину (Уг); помало и рађа (Пе); толʼико и њима нек скида; па 

се скида оно (Ос); она се лако скида; невеста се скида с коња (Би); он и даље скида; ђевер је скида с 

коња (Вру); спремамо јела (Кон); доведи е да пробамо (Пл); ручају тунаке (Пл); императив: посл’ен 

лупа оно (Вр); што се спрема за вечеру (Цр); проба (Де); ти проба ка[д] дођеш (Вру); поскида звонат 

са стоке (Вру); радни глаголски придев: јечам је рађо (Бот); син му страдо (Че); био ми брат 

настрадао, био у дрва и настрадао; с трактором био и настрадао (До); ошишо је (Гу); док сам децу 
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рађала (Баг); деца док су се рађала (Го); рађала се деца; тако су се рађала (Вр); нијесам хи ни рађала 

(Жи); би се спремала невеста (Бо); кажу страдала (Рам); све је рађало (Бо); то је рађало (Бу); стварно 

је то рађало; ка што је рађало код нас (Вр); оно се спремало кот куће (Го); рађалʼе старинске жене 

(Кн); децу смо рађалʼе заедно (Ле); дрва спремалʼи (Гу); спремалʼи за сетву (Рам); спремалʼи 

биријане (Кон); ручалʼи (Кон); ручал’и (Би); нијесмо шишалʼи (Ос); и спремалʼе жене (Цр); месец би 

се спремалʼе (Бо); трпни глаголски придев: нијесам то толʼико спремана (Дол).  

 

  II.1.6.22. Забележени су и итеративи творени формантима -ават- и -еват-, који се 

такође мењају по VI врсти: воће родијева (Ос); пробава хаљине (Ке); код њи ручавају (По); 

ручавају (Ке); снимавају свадбе (Ту); да се снимавају (Жи); родијевало се по десеторо (Пл). Такође 

и: испросават (Вру); ноћијевалʼи су туне (Ле); код нас ноћијевалʼи (Ке); девојке нијесу се 

испросавале (Вру). 

 

  II.1.6.23. На испитиваном терену присутне су форме: (-)ређат : (-)ређам, (-)ређај, (-

)ређао и: (-)редат : (-)редам, (-)редај, (-)редао, са променом по VI, као и: (-)редит : (-)редим, 

(-)реди, (-)редио који се мења по VII глаголској врсти:  

 

 па ређаш (Пру); све ређа (Баг); ређа се исто ко бунар (Гл); овако се поређа; редом све се 

поређа (Са); поређа по земл’и тамо (Вру); поређа, по ограђа поређа; ређај; па се поређа на стол’ице; 

оне се поређа око софре; она поређај то (Вру); после би ређал’и (Вру); отприје би се поређалʼе 

невесте (Дуј); 

то два дана раније реду (Д. Дуб); попови се изредају (Нет); тако се то редом редало (Кл); 

камен ситни редиш (Бољ); изреди тако (Гл); све хи у врсту поредио (Ту). 

 

 II.1.6.24. Глагол махат, осим облика по IV врсти (машем, машеш), може имати и 

промену по VI врсти: оно жито кат се маха (Са); маха ми да дођем (Ке); заставом махају (Ту).  

  

II.1.6.25. Облици пушем, пушеш... нису бележени – глагол пухат мења се по VI 

врсти: кат пуха ветар (Рам); да га не пуха у прси (Ле); ветар пуха (Кон).  

  

  II.1.6.26. Глаголи типа: о(д)сељават, припремат, препредат, замарат, обуват, 

разговарат и сл. у потпуности се уклапају у VI врсту:  
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 презент: не обувам се (Гр); ја се обувам (Са); са женама разговарам (Бр); разговараш (Дуј); 

[о]но заткиваш (Вру); и сат припрема (Че); па не кажњава (Др); могло и на преду да се препреда 

(Вру); искушава он мене (Го); рание прол’еће наступа (Би); немо да се дешава (Шар); дешава се 

(Че); већ успева пшеница (Уг); пшеница успева (За); кат се венчава (Дуј); што се залʼива; то се све 

залʼива (Бот); разлʼива се вареника (Бо); слʼива се (Ле); сат она поткрива (Вру); домаћин позива 

сватове (Са); мене то не одговара (Бр); ја и ти разговарамо (Ле); ту разговарамо (Го); да не осељавају 

(Че); муслʼимани да осељавају (Гу); замарају се (Жи); оно некако померају (До); бaмбоне кад 

венчавају (Дуј); залʼивају из ријеке (Го); називају оно црнојка (Дет); они обећавају (Врс); императив: 

у коло се разговара; разговара понешто (Вру); разговара (Ков); поразговара по двије три ријечи 

(Пл); уговара те свадбе (Жи); посе изомива се (Вру); за пријетел’а не одговара (Вр); радни глаголски 

придев: те се усељаво оде (Де); због путева је осељавао (Бо); исељаво се е народ доста (Кл); он би 

туна одмаро; одмаро би коња (Бо); саш њом разговаро (Бо); то е одговаро (Бл); залʼиво (Гл); 

разговарала са њим (Жи); она е венћала (Д. Дуб); вратило која се називала (Би); она обећала (Го); 

препредало се (Де); то се све снабдевало лʼебом (Бо); тија обичаја се оде дешавало (Тр); у мој рот се 

није дешавало (Дол); дешавало се (Гу); како се покривало (Ли); би преприједали; ка[д] су осељаваљи 

(Бо); ту су насељавали те аге (Вру); кажњавалʼи (Пр); снабдевалʼи би с коњима (Бо); крадом 

разговаралʼи (Тр); разговаралʼи (Бо); те ме венчалʼи (Кон); што би разл’ивал’и (Вр); наш нисмо 

залʼивалʼи (Го); неком жицом закивали (Бал); сакривалʼи и чешљове (Дол); трпни глаголски придев: 

био је рањаван (Ков).  

 

 II.1.6.27. Код глагола типа употребљават, објашњават, одржават и сл. забележени 

су, осим примера са формантом -ава-, и форме на -ива- и -ева- у облицима твореним како 

од презентске тако и од инфинитивне основе:  

употребљават (Бо); да не издржава (Жи); не задржавамо се по млого (Де); породицу 

издржаво (Цр); није нико употребљаво (Уг); у Карајукиће Бунаре се одржавало (Бо); 

употребљавало се (Це); одржавали нас (Вру); 

ту лʼинцуру је употребљиво (Бо); то се није уопште употребљивало (Це); 

да лʼ је ова тамјан когој употребљево (Го); ја би јој све објашњевала (Дол); одржевало се ту 

(Бо).  

У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони нема замене форманта -ава- са -аје-, 

односно преласка глагола из VI у IV врсту, (задржајете), која је редовна у говору Врачана 
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(Петровић 1973: 217), а присутна је и у говору Зете (Ћупић 1977а: 281) и Горњих Васојевића 

(запљуваеш) (Стијовић 2007: 200).  

 

II.1.6.28. На целом испитиваном терену преовлађује однос спашават : спашавам: то 

ће и спашават (Ле); спашава те; једна те садака спашава (Бр); они се спашавају (Жи); спашаво се 

ко је мого; али су присутни и облици: спасавамо се (По); спасавала се (Ле).  

 

  II.1.6.29. Глаголи (-)узимат, (-)дријемат, (-)купат, (-)сипат, (-)капат у облицима 

твореним од презентске основе имају двојаке облике: узимам, узимај... капам, капај... и 

узимљем, узимљи... капљем, капљи..., са јотованим лабијалом у основи глагола и променом 

по II глаголској врсти: 

 
 презент: ја код њи ништа не узимам (Гло); узимаш сам (Гло); ој да се купаш (Ос); пријен 

сунца се купаш; мораш да се окупаш (Ле); узима бајаги млʼијеко; не море да се узима; не би смело 

да се узима (Бо); не узима се (Баг); одузима хим се нафака; одузима хим се богаство (Боб); оће да им 

сипа (Шар); просипа воду за њом (Ле); посипа озгор невесту (Д. Дуб); хоће да се окупа (Са); окупа 

не мајка (Пл); да се купа та фамил’ија (Би); раније да се узимамо (Пру); те своје не узимамо; онда 

сипамо у вреће (Бр); да се оно окупамо (Де); да с[е] купамо на Ђурђевдан (Бр); да узимате (Вру); 

узимају камен (Баг) не узимају (Боб); грдне паре узимају (Бу); а сат се узимају (Пру); колʼко је узимају 

(Гу); они ти сипају (Уг); посипају бомбонима (Дуј); послʼен се купају (Го); да се пријен сунца окупају 

(Би); императив: они узимај наше (Туз); узимај (Кон); узимате робу (Дол); насипа врелу воду (Вру); 

купа хи напоље (Боб); окупа је (Кн); окупа га (Кон); па с[е] окупа; тамо се купа (Жи); задријема 

поноћи (Де); 

 презент: дријемљем (По); девојку узимљеш (За); да се окупљеш у ријеку (Са); накапљеш по 

три-четири капи (Кл); ти ћеш да скапљеш од глади (Гр); ево сат ка[д] се узимље девојка (Вру); 

узимље све боловање (Гр); дозвола се одузимље (Кн); просипље наку тафру (Ки); ту се окупље 

омладина; како се окупље оно (Бо); угља што узимљемо; једанес-дванес метара што узимљемо (Тр); 

узимљемо (Бр); кола се одузимљу вечито (Кн); па се узимљу (Са); узимљу сваку годину (Пе); узимљу 

врнику (Гло); императив: па узимљи (Коч); руку узимљи (Кон); узимљи воду (Вру); туне окупљи 

мању ову децу; окупљи те ту (Дол).  

 

 Облици капљем, узимљем, просипљи и сл. чести су у говору Ибарског Колашина 

(Божовић 2002: 86), те у Горњим Васојевићима (Стијовић 2007: 197).  
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 Остали облици ових глагола су:  

  
 аорист: ти скапа гладна (Гр); радни глаголски придев: узимо најамнике (Кл); узимо те 

кредите (Де); узимо кукурус (Рам); у Бобовик није се нико узимо (Баг); узимо ис другог села (Гу); 

узимо испред себе (Би); опет узимо другу (Го); ту се узимала вода (Коч); мене купала (Дол); 

задријемала (По); раније се узимало (Кон); узимало се код шњајдера (Са); млʼијеко се узимало (Боб); 

узималʼи у Пећ (Ле); они су узималʼи се (Гу); тамо смо узималʼи воду; узималʼи православке; узималʼи 

Српкиње; ове што су узималʼи; па би узималʼи; та ушур узимали (Вру); узимал’и би тако воду (Коч); 

под јабуке би се купалʼи (Бр); сипал’и у тањире (Ле); аге узималʼе четвртину (Ос); трпни глаголски 

придев: у свој тањир сипано (Би).  

 

 Глагол презиват се бележен је и у облицима са секундарним јатом (са јотованим и 

нејотованим сугласником основе): како се ти презијевљеш (Че); Захитовић се презијевље (Жи); 

они се презијевају (Вру); Хођићи се презијевљу (Бо); презијевалʼи су се Дрешевићи (Ле).  

 

  II.1.6.30. Глаголи типа сметат, коштат, сретат, фатат и сл. мењају се по VI 

врсти, с тим да имају двојаке форме, односно бележени су и са неизмењеним и са 

измењеним сугласником основе:  
 инфинитив: опраштат (Тр); немо се премештат (Ке); презент: немо куче да фаташ (Бу); 

сат кат фаташ (Вру); фаташ други аутобус (Ле); смета њему галама (Кн); смета ме (Гр); колʼко 

кошта (Кон); фата се та нарот позади (Гр); да се фата кајмак (Коч); да се убада (Пр); не сметате 

ништа (Кн); каки да сметате (Бу); сретају (Бољ); императив: жито фатај (Де); радни глаголски 

придев: они су га фаталʼи (Бот); фаталʼи жене (Дол); уништавали вашку (Вру); 

инфинитив: смећат (Бо); презент: нити смећам продавцу ни купцу; шта да га смећам (Пе); 

намешћа оне жице (Дет); колʼко те не кошћа посла (Ју); она што прифаћа (Кон); ту фаћа кајмак 

(Бо); дофаћа рука (Вр); срећа кос у кос (Шар); опрашћа (Кон); он унишћава (Нет); школу 

премешћају горе (Че); пријетељи срећају (Са); радни глаголски придев: забађо је коље тудијер (На).  

  

 II.1.6.31. Измењен сугласник основе забележен је и код глагола упропаштават и (-

)пуштат: 
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инфинитив: упропаштават (Го); себе упропаштават (Ми); полако попуштат (Ке); 

презент: па се спушташ (За); упропаштава (По); да напушта; да напуштају ове краеве (Гу); 

императив: попуштај (До); радни глаголски придев: помало попуштала (Ост). 

инфинитив: немоте ми пушћат; немо те ми пушћат (Бр); презент: то пушћа одозгор 

Милинко (Бал); пушћа (Гло); није кћела да напушћа (Бр); радни глаголски придев: спушћал’и на та 

послужоник (Би); неке женске што су напушћалʼе (Бр);  

II.1.6.32. Глагол (-)пустат бележен је и у облицима: ако ће допустат (Ту); алʼ ја опет

допустам (Бр). 

II.1.6.33. Осим наведених облика, забележене су и форме са формантима -ева-,

односно -ује-, са променом по IV врсти: да упропашћујеш себе (Го); кум да га спушћује (Туз); па 

пушћуј га низа страну (Ју); пошто сам ја напушћевала; како сам напушћевала (Ли); некат се 

напушћевало (Бр).  

II.1.6.34. Код глагола типа убијат, одбијат, добијат, забијат, разбијат забележено

је двојство облика – са формантом -ија- и формантом -ива-: 

презент: вала убијам време (Бл); обија по селу (До); које не добијају (Дол); императив: онијем 

вратилом набија то (Рам); разбија куфере (Пр); радни глаголски придев: каже обијала тамо (До); 

међусобно се убијалʼи (Баг); па не одбијали (Кн); добијалʼи су (Гло); вуну смо разбијалʼи (Кл); 

презент: он се от књиге не одбива (Пе); они одбивају; они и одбивају; тако одбивају то (Вру); 

радни глаголски придев: то је кључ избивао врела (Гр); добивала име (Бу); како се избивала та руда 

(Из); убивало се то (Гр); убивалʼи (Бољ); убивали се збок овога (Вру). 

Паралелне форме присутне су и у говору Бјелопавлића (Ћупић 1977: 96). 

II.1.6.35. У употреби су облици врачат и вражат: завража нешто (Ко); оће нешто да

заврача; највише то вражају жене; да л’ вражу; вражају (Коч); нешто врачају (Гл); да је то врачала 

(Би); то што е вражала; рано би вражал’е то (Коч). 

У питању су синонимне форме различито мотивисане: врачат : врач, а вражат : 

враг. 
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 II.1.6.36. Глаголи завршават, покушават, дозвољават имају облике: 

  
 инфинитив: завршават (Гло); презент: завршава (Бл); у петак се завршава (Вр); нек он то 

завршава (Бр); неко покушава (Дол); ми завршавамо (Ле); да нам нешто позавршавате (Тр); радни 

глаголски придев: није нико покушаво (Бо); покушавала неколʼко пут (Бр); није се дозвољавало (Ту). 

 

 У облицима твореним од инфинитивне основе формант -ава- неретко се замењује са 

-ева- или -ива-: покушево је (Жу); ја сам позавршево сијена (Д. Дуб); није се дозвољевало (Гу); није 

школу ни завршивала (Гло); свадба се завршевала (Пр). 

 

 У облицима који се граде од презентске основе долази до укрштања са глаголима IV 

врсте, те је на месту -ава- бележен формант -ује-: кн’ига не дозвол’ује (Д. Дуб); све се позавршује 

(Ли); позавршуј све (Ер).  

  

 Замена -ава- > -ује- забележена је и у глаголима: извините што се изражујем (Туз); нешто 

лʼипшује (Рач); да хи рендујемо орахе (Де). Ови глаголи иначе имају промену по VI врсти.  

 

 II.1.6.37. Глаголи на -ират мењају се по VI врсти: то се подруче расформира (Гло); он 

монтира те станове (Бољ); да ми оно избалʼира (Кн); само да га излакирамо (Уг); масирај се ракијом 

(Кн); дониро (Тр); матертиро (Бр); паркиралʼи се на пут (Гл); испиралʼи му очи (Кн); нијесмо се 

матретиралʼи (Бр).  

 

II.1.6.38. Иако глагол (-)враћат / (-)врћат готово редовно има промену по VI врсти, 

забележено је и неколико примера који указују на појаву укрштања са глаголима VII врсте 

(типа носит : носим : носи), и то код облика који се творе од презентске основе: кот кога да 

свраћиш (Шар); враћи овце (По). 

 

 II.1.6.39. Забележено је неколико примера приласка глагола откључат и глачат 

глаголима VII врсте: те преноћи да откључи цркву (Пл); откључи кућу (Ту); па хи углачи (Ли); 

она је откључила (Жи).  
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  Глагол гађат такође може имати облике по II врсти: гађа камењом (Кн); гађају 

флашама (Шар); и по другој (као орат : орем): гађем га (Ке); па они гађи па погоди (Врс).  

  

Иста појава забележена је и у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 169), 

говору Бјелопавлића (Ћупић 1977: 91) и Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 197).  

 

 II.1.6.40. Глаголи (-)дат, (-)имат и (-)знат мењају се по VI врсти, с тим да се јавља 

укрштање са глаголима III врсте, односно долази до продора форманата -не-, -ну- у 

различите облике. Варијантност се очитује и у облицима аориста, где се јављају како форме 

са елементом -д- (имадо(х), знадо(х)), тако и краћи облици (има(х), зна(х)).  

  

Примери глагола (-)дат:  

 

инфинитив: хо лʼ ми та прстен дат (Бр); неј дат (Ле); аорист: разуда се (Пе); дасмо му (Ле); 

значи дасмо му девојку (Жу); док ми се ћоре не разудаше (Д. Дуб); презент: ја сам ту да ти дам бесу 

(Бо); оћу да му је дам (Вр); да му дам (На); да јој дам новац (Вру); нећу да се удам (Боб); неђе да се 

удам (Ли); земљу да продам (Дол); све мора да даш; ако му не даш (Кн); да ми даш бесу (Бо); да јој 

даш; мора да даш (Ле); даш прстен (Тр); добро да се удаш (Кн); ти да ми продаш (Бал); да продаш 

(Са); да се да (Боб); киша не да (Кл); не да ка младој (Вру); мора сестру да да (Пру); да не да бок 

(Ос); хоће да ми је да; алʼи ташта не да; договорисмо да ми је да (Ле); да ми да човек (Гл); фамилʼија 

да то име; најпрече то да се да (Кон); неће нико да прода (Баг); он посе пода је (Вр); да се не уда 

(Че); да те дамо (Бр); понесемо вуне да продамо (Бр); мајка и отац не дају (Вр); не дају моји мене; 

не дају ме живи (Са); твоји те родитељи не дају (Пл); да ми дају ову (Вру); императив: не дај боже; 

не дај боже (Брђ); прода по једно говече (Жи); они ми дода још један (До); пода њима (Ос); пода 

ономе волу мало жита (До); не дајте (Бр); радни глаголски придев: ја сам те дао (Бр); дао девојку 

(Вру); и он ме до (Кон); до бок здравље (Бо); ја сам до њојзи прстен (За); бок ти до здравље (Бр); 

него би не до (Жи); ја му никад нијесам до (На); продо би не тамо (Жи); што је продо (До); и све је 

дала (Че); њојзина билʼешка што ми је дала (За); ја би ти дала моје крви; што се удала; јако се удала; 

није се удала (Ков); она се тамо удала (Бл); о[д] деветнаес година се удала (Вру); једна се удала; па 

се разудала (Бот); она се млада удала (Уг); ти си се удала; да се она удала (Бо); удала се педесет 

треће (Дет); ја би се удала (Ли); она му додала веш (Гло); то се није дало (Бр); далʼи једну краву 

(Бо); они је далʼи (Жи); дали је отац и мајка (Вру); они су је далʼи младу (Кон); продалʼи земљу (Брђ); 

продалʼи земљу (Бо); оно друго смо продалʼи (Баг); послʼе су га продалʼи (Др); девојке се поудалʼе 
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(Врс); те ћери се разудал’е (Д. Дуб); трпни глаголски придев: дата је девојка (Дол); кћерка у Набоје 

удата (Бр); дата је (Вру); те су ми ћерке поудате у Пазар (Бот).  

 

Примери са формантима -не- и -ну- пореклом из III врсте најчешће се јављају у 

презенту и императиву, ретко у инфинитиву: 

 
инфинитив: оће му даднут (Ту); презент: не смије да јој даднеш ватру (Де); даднеш му то 

повесмо (До); овцу даднеш (Рач); још да се додадне (Не); да му се дадне (Боб); мене дадне ту (Тр); 

све ага дадне (Че); онако даднемо (Са); не мору да га продадну (Ка); мене помало пиринча дадну 

(Че); ка[д] дадну обиљеже (Тр); они им дадну (Би); императив: оно дадни (Гр); те хим дадни (Дол); 

те му дадни (До). 

 

Осим облика дадне, даднемо, дадни... бележене су и форме даде, дадемо, дади, које 

су чешће: 
презент: паре дадеш (Вру); ти дадеш њему обелʼеже (Тр); морала би да дадеш нешто твоје, 

илʼи менђуше илʼи ланац да дадеш момку (За); да не жалʼи да даде (Брђ); даде му; даде му кошуљу 

(Пл); сестру моро е да даде (Пру); да даде име (Кон); и она даде исто тебе нешто (Вру); казан даде 

пот аманет (Вру); даде она родбина зором (Бр); да јој нешто даде; да се продаде сир (Ле); те га 

продаде (Ке); послʼен хоће да је даду (Бот); сат даду парама (Боб); сутра кад се удаду (Го); 

императив: дади му ћер (Вр); дади ми мало (Гр); ја му је дади (Гл); само је дади (Гу); дади овоме 

(Гу); дади нешто мало (Бр); ђе год предади књижицу (Бо). 

 

Ретке су аористне форме са елементом -ну-: даднусмо јој једну (Ту); предаднуше је 

ђеверу (Вру). 

 

Облици аориста са елементом -д- у основи чешћи су од краћих форми: 

 
послʼен је ја дадо (Ме); она хим даде по пешкир (Боб); леб ми даде (Бал); мене даде ова 

стриц у Жичу; кобајаги ме даде (Вру); она даде (Го); паприку даде лʼ јој (Бал); алах даде плам (Дуј); 

даде изјаву (Бал); даде ми шипке добре (Го); даде Бок четири једну за другом (Вру); он ме даде 

(Кон); не удаде се (Го); удаде ми се та братучеда (Гр); та удаде се (Пл); па хим дадосмо и оно наше 

(Ме); дадосмо је (Жи); дадоше ми је (Ме); да ми дадоше д[а] одем (Го); дадоше је (Жи); не дадоше 

ми (Д. Дуб); не дадоше хим (Гл); заве се удадоше (Го).  
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  II.1.6.41. Глагол имат има следеће облике:  

 инфинитив: ако ћеш имат (По); презент: добре снахе имам (Гло); имам децу (Брђ); добру 

девојку имам (Вру); имам шећер (Ков); својек ћобанина имаш (Туз); ако га имаш (Ле); имаш момака 

(Гр); да немаш момка (Гр); шта има оно гвожђета (Пр); кога ће да има (Боб); да лʼ има; нема вашира 

(Дол); ко шта има (Тр); помешаш ко има (Кл); па има доста ту (Вру); нема сат млого (Кон); ништа 

нема (Боб); нема држава пара (Врс); ада нема ништа (Коч); они имају потомство (Че); имају машину; 

нек они имају (Ков); имају доста стоке; да имају краве мл’ијека (Коч); императив: ако хој имади 

(Ме); радни глаголски придев: да је имо шећер (Ков); ко је имао; имао је срп (Кл); он имо маћеху 

(Бр); ко би имо (Би); имала ситну децу (Дуј); ако си имала (Рам); имала дарове (Гр); ис тога имала 

(Че); никок нисам имала (Дуј); имала рохољка (До); петоро сам имала (Ле); јетрву сам имала (Кон); 

имала би по једну ружу (Би); имала га јесам; имала је свашта (Бр); имала сам маћаху; што сам имала 

(Гр); петоро деце сам имала са њим (Бр); риба се некат ние имала (Вру); имала сам два удара (Бо); 

имала сам заве (Го); није имала (Гло); имала је трлʼица (Бот); свега е имало; имало је на први мај 

(Бо); нит је имало џангања; и имало је она ћуњак (Рам); некат није се то имало; није ни имало (Бо); 

ту е имало млого (Би); то ние имало; имало је; имало је тога доста; имало ту једну четворица; (Вру); 

имало је (Боб); ималʼи су право (Че); све смо имаљи (Бо); ималʼи би тикве; ималʼи би пасуљ (Бр); 

имали смо; имали су рибњак (Вру).  

 У аористу су у употреби двојаке форме – са елементом -д-, које су чешће: имаде двије 

ћерке (Пл); жена имаде удар (Жи); имаде лʼ момака (Го); немаде шта с другијем (Ли); и краћи 

облици: послʼен та син ми има два сина (Гло); ми двије немасмо (По).  

 Честе су имперфектизоване форме овога глагола у облицима радног глаголског 

придева: ја сам имаво, каже, и паре (Вру); заова ми у Сеницу имавала (Кн); како је децу имавала 

(Дол); имавало је ко узме Србин муслиманку (Вру); имавало је и тога (Вру) то је углавно имавало; 

богами се то чуло да је имавало; то је имавало (Дол). 

  II.1.6.42. Глагол (-)знат мења се по VI врсти:  

 инфинитив: да ти је знат (Го); то је што треба знат (Бл); аорист: не знасмо ђе оде (По); он 

је позна (Ме); ми се ту познасмо (Гу); презент: добро знам (Бо); ја не знам (Ле); не знам што (Боб); 

знам да ми она неће (Пл); ка што ја знам (Вру); знам да читам (Кн); слабо што и знам (Боб); ја знам 

(Дол); да се не знам (Ков); а не знам ја (Коч); мораш да знаш (Пл); ти знаш (Че); све хој да знаш 

(Бал); познаш по говору (Бу); нико не зна ни шта је (Цр); зна се све (Кн); бог зна доклʼен (Дол); ал 
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он стварно зна (Бу); он зна да прића (Бо); откуд да зна (Ле); није било да се зна (Би); ко зна све (Гу); 

она неће да призна (Коч); да се не позна (Де); да те пашче упозна (Го); знамо сигурно (Бот); знамо 

шта ћемо (Бр); треба да знате (Тр); ако знате (Бр); то мусл’иманке знају (Коч); они знају који хим 

је; старије што знају; да се не знају (Боб); знају ми они (Бал); да знају (Цр); знају обичаје (Го); не 

знају (Дол); па дознају (Вр); императив: знај то (Ле); на сабор се упозна (Го); упозна се (Бр); радни 

глаголски придев: ал он није знао (Бал); нит је знао он мене; он мене знао (Дуј); није знао момак 

девојку (Са); он би знао; и ја сам то знао (Че); никат није знао; никат није знао (Гу); како ме упознао 

(Го); упозно бабу (Кн); ја сам се знала; нијесам ни знала (Кн); није знала; она није знала (Бо); нит 

сам знала ја њега (Дуј); знала да гатам (Гр); ја сазнала (Кон); тако сам ти се вала упознала (Дуј); 

нијесу зналʼи (Го); они су знал’и (Би); ни да су се зналʼи; они су зналʼи то крет (Бо); они су знали 

(Вру); по говору би га позналʼи (Бо); упозналʼи су кафану (Че); тако смо се ми упозналʼи (Дуј); 

упозналʼи смо се (Гу); на сабор се упозналʼи (Са); па је препозналʼи (Бу); кад би дознал’и (Коч); трпни 

глаголски придев: нијесам о томе упознат (Бр); нијесмо упознати са вама (Ков); глаголски прилог 

садашњи: незнајући језик (Гу). 

 Продор елемента -д- забележен је и код глагола (-)знат у аористу и облицима који 

се граде од презентске основе: е горе не знадо (Лу); ја познадо сад кола (Тр); знаде лʼ (Жу); он ме 

упознаде; упознаде ме; она не највише упознаде (Го); да не знаду кут су (Цр); да л’ знаду што те жене 

(Коч); не знаду (По); сигурно знади (Кл); знади да је сто посто печен (На); ти знади твое (Вру); ђе се 

јаду познади (Гр). 

 Примери укрштања са глаголима III врсте: знадни ти (По); познадни телат (Ка).  

 Исти облици својствени су и говору Ибарског Колашина (Божовић 2002: 89) и 

Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 201).  

 Имперфектизоване форме: ја не знава шта је то; да је она знавала (Бо); све је знавала (По).  

  У говору Горњих Васојевића присуство елемента -д- у основама глагола (-)дат, (-

)знат и (-)имат у презенту сасвим је ретко, док се у императиву и аористу напоредо 

употребљавају и краће и дуже форме (Стијовић 2007: 201).  

 Итеративне форме типа знава, имавали бележене су у староцрногорским говорима 

(Пешикан 1965: 173).  

II.1.6.43. Глагол требат има облике: 
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 презент: треба да му купи (Боб); ђе треба да спаваш (Кон); треба разумет (Бл); треба она 

вуна (Вр); дођу кад треба да се ради; треба да на посао бидем (Тр); све треба; осам иљада треба 

(Кн); за шта јој треба; колʼико треба (Рам); требају те воденице (Д. Дуб); ђе требају да оду ђеца 

(Кн); радни глаголски придев: она је требала (Кл); ти би требала; нит би требала (Ле); ниси 

требала ништа (Тр); све то што је требало (Брђ); не би требало (Рам); ако биде требало (Бл); како 

би требало још (Вр); но смо требалʼи (Уг); то би требалʼи (Брђ). 

 II.1.6.44. Глагол морат:  

инфинитив: неко ће морат (Уг); аорист: но морадо да трпим (Бр); презент: мораш да ћуваш 

(Гло); мора да се ради (Брђ); мора да даш; мора да се понесе на свадбу (Вр); нешто се мора (Уг); 

добро мора да пазиш (Гл); радни глаголски придев: биријан је моро (Кон); моро мешат овас (Жи); 

то је свака морала (Кл); ја сам морала у чаршију; морала си и у лʼиваду; све живо си морала (Го); 

морала сам (Го); ка[д] се то морало (Ли); морало све на руке (Го); све е то морало (Го); морало да се 

угрије на шпорет (Би); моралʼи су (Гу); моралʼи смо (Врс); они су посен моралʼи (Бо); моралʼи и у 

дрва; тако су морал’и (Би). 

  II.1.6.45. По VI врсти мењају се и глаголи са -е у презенту и -е у инфинитиву типа: (-

)млет / (-)мљет, (-)умет и смет:  

 инфинитив: то жито умљет (Ли); презент: више не смијем; не смијем од притиска (Жи); не 

смијем (Бр); не смијем млого (Боб); ни ништа не смије (Пр); она то не смије (Пл); н[е] умије (Го); 

императив: мељи; отиди омељи (Бо); радни глаголски придев: не смелʼи (Цр); касније су људи 

изумелʼи (Кл).  

 

 У аористу ови глаголи могу имати форме са елементом -д- у основи, које су чешће 

од краћих облика:  

 

 ја не смедо (Бр); па ја не умедо (Ле); разумеде лʼ ме (Жу); не смеде да дође (Пр); како смедоше 

тако да ураде?; не смедоше ни прић (Го); 

не сме (Жи); не смесмо (По).  

 

Облици глагола умет типа: умио да плива (Бу); није умио (Кн) бележени су само у 

сјеничкој зони.  
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Истом типу припадају и глаголи: успет, доспет, узет: 

 

инфинитив: ја ћу је узет (Го); аорист: узе лʼекова (Дол); син узе муслиманку (Вру); ко ми узе 

ноге (Гр); узе она диномит (Боб); и узесмо (Лу); и узесмо се ту (Го); презент: оћу д-узмем (Гр); кад 

га узмем (Гр); да другу узмем жену (Бл); ондалʼен да се узме (Дол); узме своју белоћу (До); да се 

узме девојка (Бл); жена узме (Бр); узме неко њу за рукав (Вру); моја шћерка да узме тебе (Бо); и узме 

работа; не могу да успу у послу (Че); и нек успу (Ков); узму је у госте (Пл); узму они ову; узму ти дан 

(Вру); заузму колʼко ширине за ова пут (Бр); императив: те она заузми (Де); узми на прељу (Д. Дуб); 

а ми узми (Бо); она некако ту доспи (Бр); радни глаголски придев: узо је бес питања (Бл); православну 

узо (Вру); узо Тацину сестру (Го); па ја њега узела; узела тебе (Бо); узела грабуљу (Гр); обрас ни 

узела (Ков);боље су успелʼи (Че); колʼко су је узелʼи (Го); узелʼи зором (Бо); нит смо хим узелʼи (Бр). 

 

 II.1.6.46. Глаголи простријет и умријет имају облике: 

  
 аорист: што јој човек умрије (Лу); ова дечко што умрије (Бо); умрије оно дијете; она посен 

умрије (Жи); умрије један њојзин братућед (Уг); умрије о[д] шећера (Ме); доклʼе помријеше (Ке); 

презент: оћу дa умрем (Ков); кат умре неки ћовек (Бо); императив: простри га по земл’и (Д. Дуб); 

оно им умри гредом (Го); радни глаголски придев: умро је (Бо); ја би умрла (Лу); мене је умрла прва 

жена (Вр); шта је умрло; помрло је то (Гло); прострлʼи ћилʼим (Де); они стари умрлʼи (Ков).  

  

 II.1.6.47. Глаголи донијет, изнијет, понијет и сл. у аористу имају основе старог 

сигматског и новог сигматског аориста:  

 

она изнесе судове (По); донесе паре (До); и она изнесе пешкир (Пл); изнесе чаршаф (Го); не 

понесосмо (Жи); понесосмо му понуде (По); то ми донесоше (Че);  

ја доније ракију (Ки); па хи одније бијес (Из); доније и то (Вру); доније ми једна женска (Кон); 

изније га одонут (Ме); доније укосница (Го); ми га пренијесмо (Ме); изнијеше хаљине (Дуј); донијеше 

ми вуне, донијеше ми метраже, донијеше ми свашта (Жи); кад је изнијеше (Го); донијеше ми мет; 

пронијеше звук (Жи).  

 

 Остали облици ових глагола су: 
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 презент: то понесем (Вр); понесеш рукавице; у рукавице понесеш жито; и понесеш (Бу); да 

ми донесеш то (Вр); ако принесеш (Ле); понесе (Вр); изнесе (Вру); да поднесе то не море (Бр); унесе 

је младожења (Вру); понесу јој тамо (Го); императив: донеси (Бо); донеси помало дрва (Гу); донеси 

то дијете (Го); и донеси; изнеси и остал и столʼице; унеси сламу (До); изнеси један литар (Вру); 

донеси; па донеси; донеси оне куфере; донеси фамил’ији јабука (Вр); донеси то невестачко; и однеси 

то кот куће (Дол); понеси конопљу; пренеси ону ручицу (До); радни глаголски придев: пун пакет 

писама је донио (Гу); није хи понио; он донио балон (Вру); нијесам ти донијо паре; јако и нијеси 

донио (Ке); једна донијела дијете (Лу); донијелʼи мумуруз (Ле); донијелʼи сребрени (Дол); тако би то 

донијел’и у кућу (Би); тамо су послʼе донијелʼи (Го); то што сте понијел’и; па би је донијел’и на волове 

(Вр); трпни глаголски придев: брдо велʼко изнијето (Дол).  

 

  II.1.6.48. У облицима имперфекта глагола VI врсте уочава се варијантност у погледу 

одсуства односно присуства елемента -д- / -диј- у основама појединих глагола: 

 
ја имах пара понајвише; имах богме повише пара (Пр); вала спавах (Бо); да лʼ нешто вељаше 

(Бр); имаше оде девојака (Тр); колʼко имаше до Сенице (Гр); ћерку једну имаше (Ме); то оде и 

немаше (Ли); имаше кафана; нико немаше (Ле); све знаваше (Го); па немаше (Жи); имаше једну 

сестру (Жи); имаше лʼ који гој (Го); он имаше доста (Гл); имаше једну краву (Боб); немаше ни капље 

једне (Пр); тераху Немце; тераху Божа Бељицу (Гло); ови што причаху (Вру); прићаху да е имало 

раније (Бо); само јунат узимаху (Жу); слʼике њихове имаху (Гл); 

да л имадијо ја (Бал); више познадијаше околʼину него иједан; све познадијаше (Бољ); 

вељадијаше л шта (Бал); причадију оде супер село (Коз); тудије имадију перја (Ос); они имадијау 

неке скице (Че).  

 

 II.1.6.49. Најзад, посебни облици презента у функцији футура II на читавом терену 

сасвим су обични:  

 што умедем (Жи); ко што знадем; ко знадем то; ко што знадем да ти кажем (Боб); ко знаднем 

(Жи); ко сазнадем ја тачно (Гу); ако плаћаднем (Ту); ко шта причаднем (По); ако имадеш; ко шта 

дознадеш (Ту); ако ви требаде касније (На); неће да имадне ни један (До); доклʼе немаду децу (Ли); 

ако шта требаду (По).  

 У говору Горњих Васојевића овакве форме бележене су од глагола дат, знат и имат 

(Стијовић 2007: 201). 
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II.1.7. Глаголи VII врсте 

 

 II.1.7.1. Промену по VII глаголској врсти у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице 

имају глаголи типа (-)ложит, (-)ноћит, (-)дојит, (-)чудит се, (-)вадит, (-)крстит, (-

)просит, (-)возит, (-)водит, (-)дробит, (-)славит, (-)пржит, (-)бавит се, (-)грабит (-)појит:  

 
инфинитив: данас водит (Бр); све хим треба набавит (Дуј); аорист: замало обадва ока извади 

(Кн); презент: за ујутру да положим (Лу); чудим се (Баг); баш се чудим (Прћ); ја се чудим (Го); ја 

извадим (Пр); да се крстим (Бал); децу да крстим (Лу); да те испросим (Ју); да је водим кући (Бр); 

да те водим (Го); да уграбим једну ној (Брђ); да уграбим (Нет); и сложиш га ту; кад га ту сложиш 

(Уж); извадиш папире (В. Лок); послʼе повадиш (Коз); вадиш компир (Ка); просиш девојку моју (Ле); 

да испржиш (Бал); да га забавиш (Ка); па се сложи то (Баг); доји ми теле (Боб); да се вади (Брђ); 

извади сигурно педесет кила (В. Лок); да ти извади зуп (Ле); па онда се повади (Коз); да се проси 

(Леч); да те проси код мене (Нет); проси ову девојку (Ју); запроси девојку (Па); испроси понеко сам 

(Бо); он вози мотор (Бот); вози за Београт (Брђ); да не вози (Из); знао да изводи (Коз); ђе ће да те води 

(Не); води рачуна (Кн); што се води на Србина; нико не води рачуна (Нет); изводи се невеста (Дуј); 

изводи је отац (Кон); Спасовдан слави (Лу); стока се набави (Лу); то се добави (Бр); није био да се 

граби (Коз); уграби здравицу; уграби она крс (Лу); да се напоји (Го); то насложимо (Ер); да ноћимо 

(Бо); само да се чудимо (Ју); да јој извадимо компира (Ка); да те водимо ка кући (Ос); славимо славу 

Мратиндан (Коз); сви славимо славу (Не); ми славимо овде (Врс); телат доје краве (Лу); доју нам 

краве (Врс); оду жене поваде (Коз); да се прекрсте (Из); да је просу (Боб); испросу је (Ју); кат је 

испросу (Ђер); ђе извозу (В. Лок); изводе људи (Лу); воду је они (Бр); браћа махом изводу (Кон); 

императив: насложи онога веша; насложи, насложи (Со); наложи (Тр); сложи веш (Дуј); ложи 

(Ки); положи им (Лу); они преноћи тамо (Ђер); па је извади (Боб); сам вади (Ка); послʼе извади (Не); 

навр три недеље је извади (Кон); прекрсти се (Ост); прекрсти се (Коз); укрсти ноге (Ки); удроби у 

једно чанче (Ка); издроби овцама (Лу); коприва надроби (Жи); раш испржи (Лу); но уштипака 

попржи (Ост); уграби кола (Кн); радни глаголски придев: сложио (Кн); нијесам био децу крстио 

(Бал); он је и просио (Прћ); испросио ме девер (Дуј); поноћи је доводио (Лу); доводио овудије (Кн); 

Ђурђевдан се славио (Из); набавио сам и триор; све сам то набавио (Коз); појио краве (Бал); 

преноћила ноћ (Бал); ја сам је извадила (Бал); испросила је; испросила се (Ју); мене су браћа свугђе 

водила (Боб); то се мука водила (Дуј); мене два пут водила (Коз); преноћило у кола (Дуј); није 
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положило (Брђ); да би се повадило (Кон); грабуљом се грабило (Лу); предложилʼи билʼи (Не); тако 

су се билʼи сложилʼи (Тр); преноћилʼи (Бо); навадилʼи се (Ка); вадилʼи ту лʼинцуру (Бо); осеви се 

неки навадилʼи (Го); доводилʼи су неке (Баг); водилʼи га к лʼекару (Коз); ту су на Ђурђевдан водилʼи 

децу; доводилʼи децу (Боб); уводилʼи у кућу; дешњака би уводилʼи (Из); оде се ћесто ратови водилʼи 

(Пож); то време проводилʼи (Не); проводиљи живот (Бр); поноћи славилʼи (Боб); славилʼи смо славу 

(Коз); ове године те славилʼи (Врс); пшеницу пржилʼи (Лу); бавилʼи се свакојакијем пословима (Со); 

уграбилʼи нафте (Ли); овако су крстилʼе бадрљице од овса (Ке); трпни глаголски придев: на ћораво 

испрошена (Баг).  

 

II.1.7.2. Само по VII врсти мењају се и глаголи: (-)звонит, (-)ходит, (-)пратит, (-

)жалит (се), (-)сетит се, (-)косит, (-)пушит, (-)правит и други: 

 

инфинитив: неће жалʼит (Бот); направит (Ме); сутра ће те прекорит (Дуј); сутра ће те 

прекорит (Па); аорист: звони на звонце (Бо); зато ја сети се (Прћ); па окречи (Лу); сат што покоси 

(Гу); растури кут ко (Кон); растури се то све (Баг); потрефи га она болʼес (Бо); ни не осетисмо 

(Лу); испратисмо (Го); растурише Југославију (Го); направише кућу долʼе (Коз); направише 

спорску халу; људи је направише (Пож); они ми зборише (Го); презент: могу да ходим (Гу); не могу 

ни да се пресетим (Лу); да не жалʼим послʼе (Пр); да се сетим (Боб); не могу да се сетим; не могу 

да се сетим (Коз); д[а] усирим (Го); да турим чај (Бал); попушим и ја дим (Жи); ја направим понешто 

(Боб); не могу да се исправим (Брђ); не могу да натревим (Ка); зборим најозбиљније; зборим 

озбиљно (Ле); послʼе га испратиш (До); потсириш (Ка); да имаш послʼе шта да косиш (Бр); хастал 

је туриш (Бо); подесиш (Ка); да потрефиш (Ке); да ме испрати са свадбом (Го); знао да зажалʼи 

болʼесника (Ка); она сат то прати (Кон); што осети духан; осети дим; што осети мирис (Брђ); како 

га не осети (Лу); ако ти осети неко (Бр); чак ни да га сири за себе (Леч); да му коси (Врс); да коси 

(Леч); на пут да му тури (Брђ); растури долʼе у Пазар (Нет); ка[д] се пуши цигара (Брђ); снијег пуши 

(Лу); да запуши (Пож); сто чуда прави; направи државе; прави двадес-тридес станова (Ју); прави се 

(Леч); може да се деси (Рај); деси се у свијету свашта (Тр); ако се деси неки случај (Гу); крава отелʼи 

(Ки); нешто да те стрефи (Боб); потрефи се (Бот); да јој нико пружи (Брђ); само пружи руку (Не); 

кречи (Боб); бок га њега казни (В. Лок); мора да се казни (Не); одрони хи вода (В. Лок); на њи да се 

пожалʼимо (Не); за себе сиримо (Леч); потуримо фолʼију (За); да туримо паприке (Бал); да јој 

туримо у кола (Ка); воде да се оквасимо (Лу); само да оселʼите от куће (Уг); све жалʼе (Коз); па ми 

се жаљу ови пчелари (Ју); ове жене усиру (Леч); сијена да укосе (Гу); растуру људе (Ђер); да је 

растуре (Баг); па се направу каналʼи (В. Лок); императив: испрати је (Коз); коси (Жи); тури (Жи); 

тури мало темеља; тури оне греде (Бот); растури га; растури порет плота; растури овако; и 
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растури (До); па тури зељаник; тури нa оно дрво (Бо); тури грања; тури дрвади; тури свашта (Бр); 

прави колаче (Бал); на ћоше је направи; направи долʼе рупу (Боб); па то направи (Бот); димије се 

направи (Це); оно олʼијепи (Бот); па улʼепи (Лу); и кравам посолʼи (Лу); па осолʼи (Туз); осолʼи (Ков); 

пружи нешто (Бр); па залʼеди ријека (Не); па обој (Ков); и уселʼи се (Бот); радни глаголски придев: 

опште нисам осетио (Нет); нисам осетио (Не); пратио тетку (Го); не би жалʼио (Нет); одма се 

сетио (Лу); косио око куће (Ост); покосио; оно покосио (Бољ); само духан пушио (Бо); направио 

мало куће (Бот); он је правио ћаброве; трошка оцу правио (Бот); направио тако дело (В. Лок); што је 

направио викендицу (Ка); направио једну колʼибу тамо; направио кућу (Нет); направио би карамбол; 

он се поправио; направио кућу (Леч); он направио маљ (Лу); неко оселʼио (Тр); казнио главну 

медецинску сестру (Не); ја би га посетила; то ни осетила нисам (Коз); она направила (Баг); правила 

се весеља; оквасила се (Лу); рано се отелʼила (Ка); потревила се вала била добра (Коз); отлʼен се 

пружила (Туз); у Пружањ се опружила (Гу); она се и одледила (Бал); залʼедила се (Бот); нијесам 

орахом ништа боила (Ков); што е преселʼила (Ли); није се косило жито (Дуј); косом се косило (Леч); 

растурило се (Гу); то га е доправило (Лу); све сломило гране (В. Лок); шта се десило (Коз); па се 

потревило на та дан; нешто је потревило (Прћ); раселʼило се сат (Прћ); то је све отселʼило (Боб); 

кат је оселʼило; жалʼилʼи (Из); што сте не посетилʼи (Др); туне нешто косилʼи (Рај); духан тај 

пушилʼи (Баг); правилʼи куће по Пазару (В. Лок); направилʼи су оде ову (Баг); салу смо направилʼи; 

направилʼи гужве; би правилʼи пите; не би правилʼи цицвару; не би правилʼи качамак (Из); правилʼи 

свадбу (Коз); ћерка и син јој направилʼи по пола кућу; и за њу направилʼи собу (Коз); те смо се некако 

закрпилʼи (Тр); грчилʼи (Лу); најприје су догонилʼи (До); што смо боилʼи (Ков); билʼи доселʼилʼи (Лу); 

ови што су оселʼилʼи (Врс); подавно осељиљи; најпрво су населʼилʼи Уго; и доселʼилʼи овамо (Бо); 

правилʼе се тестије (Из); сестре оселʼилʼе за Турску (Гу); трпни глаголски придев: праћено у свијет 

(Бр); прогоњен нарот био; прогоњен муслʼимански живаљ (Ју); сваком је пружена помоћ (Лу); 

досељена ту (Ју); па је све блʼизо прављено (Боб); напраљено послʼе рата (Ју); онако скрпљено (Бал); 

кошеви су прављени (Гу). 

 

II.1.7.3. Наведено важи и за глаголе (-)купит, (-)ставит, (-)трошит, (-)ранит, (-

)кршит и др.: 

 

инфинитив: то је севап покупит (Кн); школу ставит у Грубетиће (Ју); немо се плашит (Гр); 

једно ћу ти поклонит (Из); чистит себе (Дуј); други пут ћу ја припазит се; по снијегу газит (Лу); 

па коња можеш научит (Кн); аорист: ја покупи тегле (Бал); па нешто не настави (Го); истроши неке 

трошице (Го); одма наућисмо неки говор (Пож); покупише се (Бот); покупише оне машине (Не); 

поженише се (Прћ); презент: док покупим говеда (Ка); покупим и смок (Брђ); ставим кафу (Баг); 
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ставим у замрзивач; да оставим (Бал); да оставим горе земљу (Ју); нешто се шалʼим (Пож); плашим 

се (Кн); па се доста плашим (Кон); ућим ја; поће да ућим ајете; он ми не да да ућим (Уг); покупиш 

(Коз); ко га не покупиш (Брђ); да запоставиш (Бал); ако га оставиш (Брђ); да ставиш у шпорет 

(Ост); сал истрошиш мало (Бал); да ујутру подраниш (Ка); напуниш уста воде (Ле); мого да се 

ожениш (Ка); да му склониш (Ле); да чистиш кућу (Дуј); па да га отрлʼиш (Ка); отрлʼиш (Коз); 

згазиш на секиру (Лу); покупи све (Боб); сат се купи помало (Ка); да се покупи недељом (Из); он неке 

законе постави; то се стави (Баг); да настави ту школу (Брђ); да га на место остави (В. Лок); стави 

се со на бадњак; и стави се мало; па се постави (Из); да постави закон (Кн); а троши је (Не); пару 

да троши (Рај); виси низ лʼеђа (Лу); ка[д] се сломи (Баг); оће да га сломи (Брђ); ломи се преко бадњака 

(Из); те се то пуни (Рај); ожени се (Со); да ми поклони живот (Нет); склони се (Баг); да му поклони 

(Ђер); човек да се бори (Не); да се бори (Ков); послʼе се трлʼи (Коз); оно се трлʼи (Леч); да се трлʼи; 

па да се трлʼи (Го); све га прегази (Ер); учи јој децу; мало да учи занат (Из); учи (Лу); да се саставимо 

(Из); ставимо долʼе (Ер); накршимо врбовине (Коз); и се поплашимо (Прћ); колʼко пут очистимо 

(Брђ); шталʼе закитимо (Коз); латимо га ми (В. Лок); да се плашите (Не); да ни поклоните та мир 

(Ли); газимо (Ки); у моју кућу да се покупе (Из); оставу младу; ставу на табљу паре (Боб); саставу 

(Бот); да га рушу (Нет); да се не плашу (Бо); да хим се жеље испуну (Дуј); да се жену (Баг); мало да 

почисту оно (В. Лок); они то поноћи чисту (Рај); бору се (Боб); императив: сви се покупи; покупи се 

увечер; сва се деца окупи (Боб); оне се скупи (В. Лок); па покупи сватове (Кн); ми девојке се покупи 

(Леч); једно мало дрво стави; то се стави у чашу; стави је ту; по средини стави; стави га у воду 

(Боб); стави у воду (Ка); остави то мало кућице (Бот); па опет тако устави (Ост); што потроши; 

потроши; што не потроши (Из); порани изјутра (Дуј); тројицу рани (Ђер); па запари (Дуј); тамо 

сломи ногу; на четири оно изломи (Ка); оно шише сломи (Ли); напуни сламе (Боб); напуни у гепек 

(Ка); напуни је воде; сламе напуни (Лу); мучи се (Жи); трлʼи (Коз); ми овамо отрлʼи (Жи); увече 

кити кућу; кити шталу; кити пчелʼе; све што имаш кити (Лу); закити штругљу (Кн); научи ти коња; 

трактор гази, гази (Кн); радни глаголски придев: покупио сву сиротињску децу (Из); он јој се 

преставио (Из); што си потрошио (Не); да сам је верио (Из); триес треће сломио је ногу (Ка); сломио 

сам ногу; преломио му ногу; и сломио ми ногу (Коз); педесет и три године кат сам напунио (Ка); па 

се оженио (Боб); деда се оженио (Бот); он се послʼе оженио; један брат ми се оженио (Нет); ја што 

сам запазио; ја запазио (Не); нијесам запазио (Пож); па ме он прегазио (Коз); земљи што сам је газио 

(Ле); ту би се скупила омладина (Из); ђе си ти ставила кола (Ју); ко си потрошила (Ка); вала сам 

попарила ногу (Бал); руку сломила (Коз); осамнес година напунила (Брђ); петнес година напунила 

(Леч); соба би се напунила (Врс); она оженила сина (Коз); оденак ми поклонила ту девојку; 

поклонила ова хала (Ке); и мучила (Брђ); па се онда трлʼила (Кн); и оде трлʼила (Бр); научила (Дуј); 

ту се купило; би се купило сила народа (Ка); сат се намнoжило двадес кућа (Бот); није ми се баш 
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добро ишчистило (Тр); то се пазило (Бр); код нас се није китило (Рај); то су све покупилʼи; партизани 

су све покупилʼи (Бот); сакупилʼи су један део; жандари су покупилʼи (Прћ); па би у шталу ставилʼи; 

би ставилʼи у воду (Из); оставилʼи су људи имање; оставилʼи су имање (Баг); оставилʼи оде (Со); 

па се шалʼилʼи (Коз); напунилʼи ћупове (Из); лако су се женилʼи (Баг); мухур поклонилʼи (Ли); 

мучилʼи се (Ју); млого су се мућилʼи (Пож); партизани чистилʼи (Рај); лопатама чистилʼи пут (Бо); 

оно би истрлʼилʼи (Ле); ми би се покупилʼе (Лу); жене се покупилʼе (Не); трпни глаголски придев: да 

није окићена (Со).  

 

II.1.7.4. Код глагола чинит и мислит -и : -и однос основа мења се у -и : -е. Тако ови 

глаголи остају унутар промене по VII врсти, с тим да се приближавају односу волет : волим, 

желет : желим.  

Глагол чинит тако има старије облике чинит : чини(х) : чиним : чини : чинио...: 

 

инфинитив: све ће учинит (Ост); неће коме шер учинит (Бот); аорист: све учиних (Ков); 

презент: да овоме да ућиним, овоме да не ућиним (Ле); могу да ти учиним (Бот); чини ти се (Брђ); 

чине да учини; шта ће да чини с онијем (Лу); само му се чини (Бр); да ти зло учини; чини ми се (Кн); 

ја ми се чини (Жи); шта чините (Жи); шта чините (Ост); године чину све (Ју); радни глаголски 

придев: ко је учинио (Из); тад ми чини учинио (Лу).  

 

 У облицима грађеним од инфинитивне основе на месту -и бележено је -е, односно 

облици чинет / чињет, чине(х) / чиње(х), чинео / чињео...: 

 

инфинитив: учињет чаре (Го); аорист: ето ти шта учине од себе (Го); учине боље (Бо); шта 

учиње ово од мене (Вру); радни глаголски придев: видиш шта је учинео (Не); амин сам богу учинео 

(Кн); да је неком нешто учињео (Коз); добар момак с[е] учињео (Вру); све у комате га ућинео (Туз); 

таман си му га ућинео (Бо); ућинео ми је добро (Ле); шта лʼи чинео у башту (Го); она то није учинела 

одма (Не); да би она учинела (Жу); шта сам чињела (Го); ратишта су ућинела (Пож); учинело се сат 

породица (Бр); ту се учињело није добро (Го); неку чарку учињелʼи тамо у Плав (Че); начинелʼи смо 

му кућу (Бр); с то су рушваје почињелʼи; па су хи лʼеш починелʼи (Ке); то чинели (Вру); па шта би 

чинелʼи по тој слами (До); учинели крв (Бал); нешто су чињелʼе (Лу). 

  

Исто стање је и код глагола мислит, који може имати форме са -и- у свим глаголским 

облицима:  
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инфинитив: мош мислʼит (Ту); аорист: ја помислʼи он је (Ост); презент: ја мислʼим (Ју); да 

помислʼим (Бот); ја мисим (Гр); шта мислʼиш (Не); мош да замислʼиш (Бот); да помислʼиш (Ју); да 

размислʼиш (Врс); може да замислʼи (Баг); ми мислимо (Бал); да замислʼимо (Бот); императив: то ви 

замисите (Врс); радни глаголски придев: ко је измислʼио (Кн); не би помислʼила (Бр); 

 

односно са -е- у инфинитиву, радном глаголском придеву и аористу, и то само уколико је 

непрефиксиран: 

 

 инфинитив: мислʼет бок зна шта (Кон); аорист: ми мислʼесмо да свратимо (Ли); радни 

глаголски придев: скоро сам мислʼео (Баг); ја сам мислʼела; па су мислʼели зато (Го); мислʼелʼе су да 

дођу (Шар). 

  

 У аористу овај глагол има краће облике: ја помислʼи (Ко); помислʼисте (Че); и дуже, са 

елементом -д-: ми мислʼедосмо (Го); мислʼедосте (До) (притом, облици аориста са проширењем 

увек су са -е-).  

 

II.1.7.5. Глагол постит такође може имати двојаке облике радног глаголског 

придева, али њихова је појава условљена изванјезичким факторима. Наиме, у говору 

православаца, за означавање хришћанског поста, користе се облици: постио, постила, 

постило...: ви постите; оћете да постите; ми не постимо; не постимо га ни један дан (Кн); не 

постим (Ост); док у говору муслиманског становништва, када се говори о рамазанском 

посту, ови облици гласе: постео, постела, постело...: ја сам постела (Ђе); постела је два дана 

(Ту); нијесмо постелʼи (Бо). У подлози промене је, дакле, намера да се и терминолошки, на 

лингвистичком плану, разграниче две радње које су у ванјезичкој стварности 

диференциране.  

 

Променом овог типа у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу обухваћени су само 

поједини глаголи, тако да нема облика типа радео, радела, радело.  

 

 II.1.7.6. Глагол (-)носит има промену по VII врсти: 
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 инфинитив: носит кући (Коз); аорист: па носи црвену мараму (Го); односи (До); презент: 

носим оне тестије на раме (Лу); носим апарат (Коз); носиш кући (Коз); тестије носиш (Не); каже 

носиш нафаку (Боб); доносиш воду (Дуј); нико не носи (Бо); уноси се слама (Из); он не носи ништа; 

време доноси; то вакат доноси (Ју); мајке подносе муке (Тр); не доносу људи (Ју); преносу се те приче 

(Це); послʼе доносу (Бр); императив: на главу носи (Дуј); носи извештаје (Це); носи; овако преноси 

по двоје (Бал); доноси жита (Лу); не доноси (Дуј); зава односи тамо (Бо); радни глаголски придев: 

носио пртене пантолʼе (Коз); ко је носио те опанке (Бот); носио све те победе (Баг); носио тамо 

шљиве (В. Лок); он је носио оне опанке (Нет); он преносио (Бал); носила ону запрегу (Лу); носила у 

Видрењак; на главу носила; доносила (Бр); вода је носила (Баг); носила нож (Бал); шта се исприје 

носило (Дуј); послʼен би се доносило и пиће (Рај); носилʼи смо хим на рет вечеру (Врс); носилʼи горе 

сир (В. Лок); носилʼи та појас (Бо); доносилʼи би ми (Нет); трпни глаголски придев: пилат која су 

ношена (Лу); опанци су ношени (Не).  

  

Употребљен са префиксима, овај глагол може имати и облике по VI врсти: ја га не 

изнесам (Не); његови што донесају робу (Ков); то оде донесају; мојем оцу донесо робу (Ков). 

 

 II.1.7.7. Имперфектизоване форме глагола (-)родит, (-)штетит, (-)качит, са 

променом по VI врсти, обичне су на читавом преостору тутинско-новопазарско-сјеничког 

говора: оде не родијева воће (С. До); родијева (Че); одма се иштећава (Ков); закачиње се више 

врати (По); на врата од штале се закачиње (Свр). 

 

 У основном облику, ови глаголи имају промену по VII врсти:  

  

аорист: најмлађег сина роди (Боб); презент: оћу да се породим (Го); закачиш (Ки); породи 

се; све хоће да роди; жена се опороди кријући; не може да се опороди; не роди се нормално (Боб); да 

не роду (Врс); да роди боље жито (Лу); њега поткачи (Врс); императив: окачи око куће (Коз); па 

прикачи за оно; па прикачи она кућер (Лу); мало закачи (Баг); и мало закачи (Ки); и откачи се (До); 

он га откачи (Бал); радни глаголски придев: послʼе одродио децу (Прћ); поштетио му (Врс); 

иштетио се (Ли); ту ме родила (Ка); она родила два сина (Лу); с годином сам се обродила (Леч); 

можда закачила (Це); родило је печурака (В. Лок); не би тако родило (Бр); још се није ни родило 

(Кон); ваљда није закачило (Брђ); то су откачилʼи (Не). 
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II.1.7.8. Глагол (-)пустит на целом терену тутинско-новопазарско-сјеничке зоне има 

и фонетске варијанте (-)пуштит и (-)пушћит у свим облицима:  

 
аорист: ја пушти телʼевизор; како пушти телʼевизор; спусти оне бадњаке (Коз); тамо 

пустише она јагњад (Лу); запустише је у Пазар (Го); презент: да пуштим краву (Бал); да спустиш 

на земљу (Из); спустиш на асвалт (В. Лок); што пушћиш кера (Нет); да пуштиш теле (Бал); пусти 

неко за севап (Бот); неће да ми испушти (Бал); кад напушћи (Коз); кат се пусти радништво (Не); не 

би дала да испустимо овце (Лу); то сад пушту (Вру); императив: ова пушћи хи на конак (Бо); радни 

глаголски придев: ко би нас пустио (Бот); ја сам напустио (В. Лок); па е напустио био (Го); он је 

отпустио (Ос); одма је напушћила (Коз); напустило прије дваес година (В. Лок); па се опет пустило 

(Коз); па га пустилʼи (В. Лок); пустилʼи га (Уг); напустилʼи су свадбу (Гу); сат сте напустилʼи (Не); 

очи ме сат попустилʼе (Коз); трпни глаголски придев: добар део је напуштен; то је ријеч пушћена 

(Бр); напушћено горе; то је масовно напушћено (Баг); било напушћено (Брђ). 

 

II.1.7.9. Глагол (-)бацит има облике: 

 
аорист: ми одбацисмо све то (Пож); презент: и убациш га (Жи); баци пешкир (Боб); баци 

торбу (Рај); преко воде то баци (Кон); баци динар пара; да баци сите неке; да избаци смеће (Из); да 

га баце (Лу); императив: сутрадан га баци (Рај); баци га у собу; баци у воду (Боб); па оно ђубре баци 

(Кон); од бељојке баци (До); на станове избаци (Гу); пребаци га преко себе (Туз); радни глаголски 

придев: како бацио ту лубицу (Не); он ме бацио у кому неку (Уж); бацила се (Туз); ту рало се 

избацило (Ки); сир бацилʼи (Кн); ови убацилʼи (Ју); послʼен оде смо пребацилʼи (Бр).  

 

Само у сјеничкој зони бележен је и у облицима: бачит, бачим, бачи...: бачим ова 

кишобран ође (Врс); да бачим (Бољ).  

 

II.1.7.10. Глагол (-)зрет у презентским облицима има форме (-)зре и (-)зри: узре воће 

(Ту); то узри (Ка). Облици по III врсти обични су на читавом испитиваном простору: да ће 

зренут (Ке); воће узрени (Ту). Само у сјеничкој зони бележени су облици радног глаголског 

придева: није ни сазрио (Бољ); сазрио пасуљ (Врс).  

 

II.1.7.11. Глагол (-)канит (< ʼканаʼ у значењу ʼприродна боја која служи за 

украшавање невестеʼ) чешће се јавља са основом кан-: кани се невеста (Ле); оно кад се невеста 
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окани (Ост); ту невесту кани (Врс); канила се невеста (Це); оно се канилʼе (Уг); али је бележен и са 

основом кн-; у она дом се кни девојка (Дуј); кни се овамо; она се кни тамо у рот; кат се кну (Тр).  

 

II.1.7.12. Глагол (-)молит у аористу има дуже и краће форме: дође па молʼи (Бот); кат 

ти се он помолʼи (Лу); замолʼи ми се (По) : ја молʼедо (Ле); он се молʼеде (Го). Остали облици 

су: да молʼи (Нет); молʼила се богу (Гр); да сам ја молʼила (Ле); замолʼилʼи (Бо).  

 

II.1.7.13. По VII глаголској врсти мењају се глаголи преварит, ударит, товарит, 

померит, коначит, наместит / намештит / намешћит и сл.  

 

инфинитив: уништит (Ки); мого га је преварит (Го); ноћас ће те преварит (Дуј); да се 

морало коначит; коначит (Це); могу погодит (Гр); аорист: намешћи горњу вилʼицу (Жи); па ја 

заборави (Брђ); уфатисмо га онде (В. Лок); ми му не прихватисмо (Пож); што ми не уфатисте 

(Врс); фабрике ни уништише (Пож); све поништише (Ке); они уфатише седам (Пож); долʼе га 

запослʼише (Гр); презент: натоварим на раме (Бо); да се преместим (Нет); да наместим цркву (Кн); 

не могу да уфатим (Ка); нисам могла да доватим подношке (Кн); уфатим сира (Уг); промијеним са 

Владом (Коз); не могу да погодим (Боб); кат се помериш (Со); да запучиш (Го); да се освежиш (Го); 

трње наместиш (Ки); не можеш да је доватиш (Лу); уфатиш волове (Ки); да се запослʼиш (Коз); ђе 

погодиш (Па); превари девојку; превари (Лу); богами се и коначи (Гу); са нама се ту граничи (Ос); 

мого да га уништи (Из); неће да прихвати (В. Лок); није хтео да прихвати; неколʼико пута није хтео 

да привати (Леч); један да намести (Врс); да се намести пита (Бо); да ти намешти (Бр); што га 

префати (Боб); дофати руку (Бот); он ме довати за раме (Не); да човека туга уфати (Не); киша 

уфати (Брђ); сан увати; оно увати тмуша (Коз); ка[д] те уфати младо (Леч); кат се запослʼи (Рај); 

промијени боју (Боб); да се промени билʼеже (Из); нете да помере (Лу); растуру фамилʼију збок те 

жене (Нет); да га запослʼе (Ли); да промене презиме (Пож); како се погоду (Уг); императив: па га 

превари (Не); превари је (Це); натовари на обремачу (Ка); натовари кљусе (Бо); и они послʼе на 

коња натовари (Лу); натовари на коња (Бољ); па натовари два џака (Не); да га с места помери (Лу); 

премести на друго место (Лу); намести (Не); намешћи рало о[д] дрвета; намешћи она раоник (Бо); 

уфати у она плук (Нет); волове уфати (Бо); промијени место (Баг); промијени обелʼеже (Ђер); у 

срет чела га погоди њега (Нет); радни глаголски придев: он је преварио (Врс); преварио ме (Лу); па 

се померио (Лу); брат од брата се одвоио (Гу); ја нијесам прифатио; прихватио је (Ос); сместио у 

Драмиће (Прћ); сватио друкше (Из); није ни пола кајмак уватио (Ка); одма би је запослʼио (Нет); 

млат се запослʼио (Ки); нешто сам све заборавио (Со); ја преварила (Из); једна ме и преварила (Ер); 
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то све уништила слана (Из); боље ме прифатила но бабица (Кон); она се запослʼила (Дуј); ја сам 

заборавила (Из); како се све изменило (Ју); удрилʼи другом путањом (Леч); товарилʼи оне товаре 

(Не); натоварилʼи ме на кљусе (Ков); они су то све уништилʼи (Бот); са[д] су то све уништилʼи (Из); 

послʼен су намешћилʼи (Бот); уфатилʼи су га (Прћ); презиме то промијенилʼи (Со); сад су 

промијенилʼи (Тр); што су се републʼике раздвоилʼе (Гу).  

 

 II.1.7.14. Исто стање је и код глагола типа: спојит, окусит, говорит, долазит, 

излазит, пролазит и сл.:  

 

аорист: ту отвори рудник (В. Лок); што ни отвори очи (Не); уговорише (Го); презент: да се 

одморим (Бал); ја ћу све да опростим (Бо); да се опростим (Го); да преговорим (Лу); да раздвојиш 

онија пилади (Лу); не излазиш на телʼевизију (Леч); улазиш; како пролазиш (Др); кат је отвориш 

(Нет); кућа с улаза кад улазиш (Дуј); да се умориш (Рај); да опростиш ка кћер (Ке); колʼико освоји 

територије (Из); један крак излази (Ке); само улази девер; излази (Боб); тако ми нека тегоба наилази 

(Брђ); ђе излази руда; ђе она излази (В. Лок); проналази неко (Коз); десном ногом се улази (Из); он 

долази јој (Леч); силази се с брда; с брда се слази; долази ту нон-стоп; аутобус долази (Не); долази 

ко хоће (Со); долази на муштулук (Не); долази (Врс); обилази се родбина (Дуј); момак не долази 

(Дуј); сат се нарот сналази (Ки); кад време дозвољи (Бл); не затвори продавницу (Бал); док се одмори 

мало (Не); да преговори (Коз); да нешто неко говори (Пож); језик који се говори (Бо); па се договори 

са момком; говори у кућу; нико не говори (Бр); она проговори; она неће да проговори (Го); ниђе да 

преговори (Ђер); да се не скврчи скроз (Бал); веселʼимо се (Лу); око школʼе обилазите (Бл); како 

силазите право (Ос); пролазите тамо (Со); то да му опростите (Ли); не могу да се одвоју (Ков); да 

окусе помало (Из); сналазе се људи (Баг); долазе из града (Брђ); пролазе тудије; камиони пролазе; 

пе[т]-шес сати па одлазе; лʼетно ђе пролазу; долʼе излазу вагони (В. Лок); сами се договору (Боб); да 

ослободе Једрене (Из); веселʼе се (Лу); императив: раздвоји се саш њим (Ос); одвоји (Кн); отвори 

прозор (Ју); затвори говеда (Ка); затвори врата (Рај); отвори врата (Гр); затвори га (Дуј); опрости 

(Со); он сат наговори џандаре (Ју); уговори свадбу (Кн); они договори (Ке); ослободи га (Уг); 

сналазите се (Не); радни глаголски придев: он се ознојио (Не); одвојио не послʼе та свекар (Бр); она 

што би долазио; негде је пролазио (Баг); нисам силазио (В. Лок); брат долазио оде; исто сам налазио 

(Из); пријен два дана долазио (Врс); бекчија би је затворио (Гу); ево наслонио сам се (Кн); ова киша 

освојила (Кн); што се угојила (Го); долазила је била (Прћ); нисам ја излазила (Дуј); општиња 

дозволʼила (Баг); не би одговорила (Дуј); ја сам се онесвијестила (Боб); оно нагнојило се (Лу); 

излазило се на крај (Баг); налазило се (Бот); па се теже пролазило (Ка); па тудије се пролазило (Брђ); 

проговорило (Боб); тад се ослободило (Ка); сат су се спојилʼи (В. Лок); освојилʼи и све (Ка); долазилʼи 
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код нас (Бот); како су наилазилʼи ратови (Из); пролазилʼи (Со); они долазилʼи (Дуј); они су долазиљи 

(Бл); ту отворилʼи конкурс (В. Лок); отворилʼи неке дућане (Бо); створилʼи нешто (Гу); то су се 

договорилʼи; Цици говорилʼи (Не); они су албански говорилʼи (Бо); ми би се договорилʼи (Го); 

ослободилʼи те крајеве (Из); те ослободилʼи (Врс); како су обновилʼи кућу (Ка); да би јопет обновилʼи 

(Прћ); жене су долазилʼе; понеке су долазилʼе послʼен (Бот); нису долазилʼе (Из); које су се 

продавнице отворилʼе (Ке); затворилʼе се куће (Ка); трпни глаголски придев: туда је ослобођен за 

централу (Баг); дуња створен; ова земаљска кугла створена (Бот); доста фирми отворено (Баг); горе 

отворено (Бал).  

 

II.1.7.15. Забележени облици глагола (-)лијечит, (-)плијевит, (-)циједит, (-)бијелит, 

(-)мијесит и (-)дијелит су:  

 
презент: да плʼијевим (Брђ); доклʼен се не излʼијечиш (Па); исциједиш у један сут (Бо); да 

умијесиш лʼеба (Ка); да се лʼијечи (Ос); па се то циједи (Леч); но се бијелʼи ко снијек; ко снијек се 

бијелʼи (Кн); умеси у пекару кукурузницу (Коз); она грдна умијеси (Коз); за то се дијелʼи курбан 

(Боб); дијелʼимо (Врс); мијесу лʼеба (Бо); императив: замијеси га; замијеси лʼебове (Бр); оно умијеси 

је (Ков); дијелʼи ракију људи; тамо раздијелʼи по селʼима; онда се дијелʼи (Кон); обично подијелʼу по 

махали (Кон); радни глаголски придев: оде га лʼечио један (Коз); није и бок подијелʼио (Ју); одма и 

поделʼио (Лу); лʼечила (Ка); месила лʼеп (Леч); нијесам лʼеб замијесила (Ле); мешајица лʼебове 

мијесила (Лу); па послʼе се бијелʼило; бијелʼило се (Кн); све се то издијелʼило (Брђ); тамо га лʼечилʼи 

(Прћ); мијесилʼи би (Из); дијелʼилʼи тапут (В. Лок); нарот подијелʼилʼи (Ју); одијелʼилʼи се (Коз).  

  

 II.1.7.16. Глагол ударит у облицима радног глаголског придева има двојаке облике: 

кад ударио (Из); ударио (Гу); ударио једно двапут (Го); и: он је удрио сабљом; удрио сабљом у крш 

(Гу); удрио га (Коз); па сат кад су удрилʼи (Бо). Остали облици су: па кад удари (Брђ); да удари 

ногом; да удари ногом (Боб); удари га по глави (Коз); по томе му удари (Нет); удари хим вукови 

(Гу); поново да ударе; па се ударе греде (Из); ударио крај њега метак (Уж).  

 

II.1.7.17. Глагол бројит у инфинитиву има и облик бројат, са променом по VIII 

врсти. Двојство облика присутно је и у осталим облицима твореним од инфинитивне 

основе: избројисмо (Бал); избројила говеда (Ост); и: избројао сам (Жу); нијесмо бројали (Вру).  
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II.1.7.18. Глаголи типа (-)тражит, (-)вратит, (-)радит, (-)сушит, (-)платит, (-

)пластит, (-)живет, (-)купит припадају VII врсти, без промена у односу основа:  

 
инфинитив: свратит код њега (Ка); немоте радит (Бал); шта ћеш радит (Ка); живет ваздан 

гладна (Ка); боље је живет мало; тешко живет ође (Прћ); и проживет девојкалук (Леч); ниси мого 

купит опанке (Ка); аорист: осуши ми се онамо (Ме); откуписмо земљу за гробље (Прћ); Немци се 

вратише (Прћ); купише тракторе (Кн); после купише црвену мараму (Го); ту мало земље купише 

(Лу); презент: да се вратим (Нет); каку пару зарадим (Ка); пластим (Ка); тражиш бољи живот 

(Жу); да му затражиш (Бот); да свратиш (Го); ка[д] се повратиш (Бр); да урадиш за дан (Кн); па 

да га осушиш (Ка); платиш таксисту (Не); платиш некога (Рај); од нечега да живиш (Брђ); живиш 

ка бек (Бо); клʼинце купиш (Ки); ништа да тражи (Боб); тражи злато (Кон); да хи тражи (Ли); 

затражи момак девојку (Леч); не врати пријен Ђурђевдана (Боб); треба да се поврати (Го); све 

мора да ради (Боб); оде ради се; да се ради (Брђ); више то нико не ради (Нет); ко ће то више да уради 

(Леч); то се заради с пијаца; ово да се поради (Ка); да ти ради (Рај); нешто гради (Бот); да се то суши 

(Баг); обично се осуши (Из); да се осуши; ка[д] се осуши; да се суши; кат се осуши (Коз); па се то 

суши (Леч); па се то осуши (Нет); да с[е] осуши; оно се одма осуши; да се суши (До); да пласти (Боб); 

пласти лʼиваде (Лу); омладина живи боље (Бот); ту није могла да живи (Ју); нека поживи (Ка); и 

долʼе живи (Коз); него оде да га купи (Леч); купи за ноћас (Рај); нешто да му купи (Ка); није имало 

то да се купи (Гу); купи тепсију бакарну (Нет); нешто да купи (Бо); поново вратимо га (Ер); да 

свратимо у собу (Не); да платимо (Нет); ако купимо краву (Ка); да се вратите овамо (Не); да 

свратите код мене (Го); шта радите (Брђ); тражу млого злата (Бот); тражу девојке (Боб); ко сат 

што се раду (Бот); мајстори да граду (Брђ); да преживу (Брђ); само што живе тамо (Из); посен живу 

(Вру); па живе (Коз); злато што купу (Ка); императив: тражи посла (Ју); па сврати оде (Бал); врати 

му она товар жита (Гр); па они врати хи (Бот); па га јопет поврати (До); сврати горе (Кн); они 

сврати оде (Тр); врати се овамо (Го); гради ђеци кућу (Ка); па је суши (Боб); осуши та лʼеп добро; 

осуши (Ка); суши (Не); осуши се то (До); хај плати ми (Го); пласти (Жи); купи (Ка); вратите је (Из); 

радни глаголски придев: он је тражио (Бл); тамо тражио; тражио воду (Не); кад ми је вратио 

(Бот); један се вратио (Ка); да би ме вратио (Бр); повратио се (Уж); слабо је народ радио (Баг); 

радио у Украс (Бал); шта би ти урадио (Не); жицом заградио (Ли); ја сам тамо радио (Из); лʼијеви 

бубрек ми се осушио (Жи); платио свакој жени; платио парама (Уж); платио (Го); што је сат то 

доживео (Коз); купио ми отац; неке пилʼиће сам купио; купио кафе; те сам купио опанке (Ка); ова је 

купио сат ово (Нет); онда та се свекрва вратила (Ос); негде навратила (Дуј); радила се конопља 

(Боб); радила (Брђ); радила раније са њим (Коз); нешто радила ту (Леч); крушка се осушила (Нет); 

ја сам живела саш њим (Вру); и шта сам доживела (Леч); дабогда се то више не повратило; дабогда 
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се оно више не вратило (Ке); тако се то радило (Кн); посушило се (До); тешко се живело; живело се 

добро (Баг); сиротињски се живело (Бот); како се некат живело (Брђ); тражилʼи и ону дебелу 

новину; у Немачку тражилʼи (Баг); тражилʼи ту четвртину (Прћ); тражилʼи су (Бо); па га вратилʼи 

у војску (Коз); ка[д] смо се овде вратилʼи (Прћ); вратилʼи (Цв); стари су то радилʼи (Баг); радилʼи 

раније (Боб); градилʼи мајстори (Нет); земљу радилʼи (Прћ); ви сте преплатилʼи (Не); све смо 

пластилʼи (Коз); но ми стари што смо живелʼи (Бот); оживељи (Бл); ко смо живелʼи; ђе су живелʼи 

муслʼимани (Ка); ово откупилʼи (Бо); нас десет-дванаес откупилʼи (Прћ); послʼен смо купилʼи 

трактор (Ка); нијесу градилʼе (Бот); трпни глаголски придев: стан је сад купљен (Ос); кућа урађена 

(Леч); било рађено (Стр).  

 

II.1.7.19. Наведено важи и за глаголе типа: (-)мирит, (-)бранит, (-)давит, (-)јавит, (-

)ширит и сл.: 
 

инфинитив: ми јој се никат одужит не можемо (Боб); бранит (Прћ); тешко судит и женама 

(Нет); нико те пробудит неће (Не); аорист: некако одбрани; ова крај се некако одбрани (Прћ); он ми 

се јави (Коз); све поравни (Ер); угаси нас сат (Брђ); решисмо (Со); послʼе одбранише се (Прћ); они 

не попалʼише (Прћ); како ми се не подавише (Баг); презент: да је одбраним (Го); да је примим (Бл); 

једама да те пољубим (Ос); да се одужим (Ле); само да е напудим (Бал); нешто да фалʼим сат (Брђ); 

откравим (Пр); да ти охладим киселу (Го); па пожурим, па пожурим (Не); да нараним кокошке (Бал); 

мириш људе (Ле); да му не забраниш (Бал); пољубиш у руку ђевера; свакога да пољубиш у руку (Го); 

и продужиш (Гр); и децу да њивиш (Го); овако кад раниш (Из); неће да се помири (Боб); да се помири 

(Леч); ко да му намири (Ле); никад не брани (В. Лок); да брани момка (Из); она се брани (Ле); да се 

брани са слободе (Уж); нек дође да ми забрани (Лу); сто да ме дави (Це); да га дави (Кон); да прими 

десет некција (Коз); снаха љуби прак (Кон); да се јави (Нет); објави Русија рат, објави Грчка, објави 

Бугарска и објави Србија (Из); вири крос врата; вири на врата (Ле); да се наљути (Лу); да се љути 

(Па); шта је овоме што се љути (Не); нас децу пуди (Ка); шта нарот реши (Го); фамилʼија реши (Ков); 

она фалʼи ту моју жену (Жу); па она се раскрави (Уг); нахлади се (Не); кат се охлади (Уг); да се 

окади; да се окади совра (Из); ко мало греши (Бот); греши (Ју); живот греши (Бо); па увијек неко 

гријеши (Ли); не може баш да потврди (Не); да се храни (Бо); није имала да хи храни (Бр); вода ни 

млого значи (Пож); да се вари она пређа (Го); она хи то мази (Ки); то да се загаси (Гу); оно пензије 

што примимо (Не); оно ми кадимо најприје (Лу); да се ви журите (Коз); да се помире; помиру се 

(Ђер); да пољубе бадњак; да се изљубе (Из); и заљубу се (Леч); они се изљубу (Дуј); толʼико је цене 

(Коз); измлату онога газду; измлату га (Ју); те се гријешу (Кн); угасу се; нема да се угасу (Рај); 

императив: ја ћерку намири (Кн); послʼен се помири (Це); па дави (Це); љуби му руку (Боб); пољуби 
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оне бадњаке (До); одјави овце (Лу); насади жито (Дуј); изњиви (Ју); оно измлати (Бр); оном једном 

млати трлʼицом (До); тамо га нарани (Ка); с тијем се храни (Бо); она се човек разбуди изјутра (Лу); 

продужите горе (Не); радни глаголски придев: он и је помирио (Ђер); примио ове муслʼимане (Прћ); 

кажу да се пријавио (В. Лок); само би најавио (Рај); прејавио се (Нет); он је продужио (Из); засадио 

паприку (Бал); са Витом се дружио (Бал); наљутио сам се (Ли); јелʼ ја сам се мало љутио (Не); неко 

је пофалʼио (Боб); ја дијете подњивио; подњивио дијете (Ју); па и окадио (Бал); сад сам нешто 

ослабио (Кн); и окрњио је; окрњио је (Гу); углавном не угасио (Кон); она је примила исљам (Бот); ја 

сам се с њима дружила (Го); седморо деце подњивила (Дуј); њега подњивила (Бл); нисам то затувила; 

нисам мајку затувила (Коз); кат се наравнила година; још се није била наравнила година (Коз); 

облʼизнила се; она се облʼизнила (Тр); нека сила ме укоћила (Уг); кат се смирило; кат се оно смирило 

(В. Лок); то се мало примирило (Прћ); па се забранило; послʼе се забранило (Ју); с тијем то давило 

(Ке); сат се то проширило (Бр); млого сат се проширило та шећер (Кон); да се није ослабило (Ка); 

можда погријешило (Ли); не би помирилʼи (Боб); тешко би се мирилʼи (Ле); забранили су били (Бал); 

ви што нисте бранилʼи (Из); забранилʼи козе и калʼем (Пож); ми смо се послʼен бранилʼи; те се 

бранилʼи (Прћ); ваљда су јавилʼи директору (Не); у задње време су се појавилʼи (Пож); дружилʼи смо 

се (Боб); како су га ценилʼи (Коз); мало се пољутилʼи (Не); ту зимилʼи (Лу); ође презимилʼи; 

презимилʼи смо (Прћ); највише се појавилʼе (Брђ); ту јадилʼи се (Лу); тиме би хранилʼи офце (Гу).  

 

 II.1.7.20. Глагол спасит : спасим мења се по VII врсти: не море да се спаси (Не); да ме 

неко спаси (Уг); ни да се спаси (Го); једва га спасио (Ос); да ме није ова спасио (Уг); то е спасило 

(Ле).  

 

II.1.7.21. Глаголи личит : личим, тужит : тужим, жмурит : жмурим чешће имају 

промену по VIIб врсти, као глаголи видет : видим: раније ко је тужео (Не); један жмурео (Коз); 

да би се деца лʼичела (Ков); некако су ми више лʼичелʼе (Го) : сваки тужио (Нет); тужила га (По).  

 

II.1.7.22. Честе су имперфектизоване форме глагола (-)палит, (-)сладит, (-)јурит, (-

)штитит, са променом по IV врсти и формантима -еват- и -иват- у облицима твореним од 

инфинитивне основе: немо заслађеват (Кн); заштитевала се (Ру); мало се заштитевала (Ле); 

трњом би се заштитивалʼе (Гу); то би се запаљевало (Бољ); најуревалʼи је (Ру); најуривалʼи су је 

(Жи).  

 

 Остали облици су: 
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аорист: запалʼише је (Не); попалʼише не (Прћ); презент: лампу да упалʼим (Брђ); да упалʼим 

кола; запалʼим цигару (Из); запалʼиш (Бо); заслади се млʼеко (Из); заслади млʼеком (Из); увече се 

сва стока ту сјури (Коз); ако те бок штити (Бл); упалʼимо трактор (В. Лок); то се упалʼу (Рај); најуру 

га (Брђ); императив: он упалʼи (Нет); запалʼи ламбу (Бот); њу штити (Ка); радни глаголски придев: 

попалʼио све ово овудијен (Прћ); па се запалʼила (Бо); палʼилʼи и они нас (Из); запалʼили Трнаву; 

попалʼилʼи сва српска села (Нет); и запалʼили (Уг); оде су јурилʼе војске (Прћ); трпни глаголски 

придев: Гембеш је јурен (Прћ); то је попаљено било (Не); билʼи смо попаљени (Бот). 

 

II.1.7.23. По VII врсти мењају се глаголи (-)користит, завршит, обезбедит, 

саранит, развалит, упропастит и сл.  
 

инфинтив: није лако факултет завршит (Ка); да лʼ ће мој премашит (Бр); па ће он објаснит 

(Коз); треба спремит сијено (Не); аорист: оно киша навалʼи (Ер); па упропасти Србију; упропасти 

све (Ју); обалʼи је (Лу); презент: да ти објасним то (Боб); да ви објасним (Ли); како да ти објaсним 

(Брђ); све ове те завршиш (Па); да развалʼиш то (Пр); зимницу да спремиш (Брђ); да и спремиш (Ка); 

да опремиш је; да опремиш невесту (Дуј); заврши четири разреда (Ка); и заврши (Бр); исан себе да 

обезбеди (Брђ); па се развалʼи то (Бот); па ако провалʼи, провалʼи, ако не провалʼи (Ле); да упропасти 

своју породицу (Бр); смаши врат (Боб); да се она одлучи (Бл); фамилʼија да одлучи (Ков); ова поручи 

(Ју); сне мога да је обалʼи (Лу); у воду обалʼи (Не); све се више спреми (Боб); да се допреми (Рај); 

спреми људе; да му спреми ручак (Нет); па се припреми (Дуј); за ништа не користимо (Лу); доклʼе 

завршимо та посо (Не); док славу ми завршимо (Лу); а сад не можемо да завршимо (Ка); да пешачимо 

(Ки); кат приметимо (Пож); искључу ти она; искључу ти да немаш канала (Тр); императив: користи 

(Баг); ка сијено га заврши (Боб); оде га сарани (Коз); гуњ озгор привалʼи (Лу); они спреми најбољега 

коња (Бот); препреми му (Лу); спреми два човека (Ђер); радни глаголски придев: корен се користио 

(Боб); користио одмор (Кн); користио се за јело (Бр); завршио основну школу (Из); завршио 

факултет (Ка); кат се завршио рат (Нет); извршио им добродошлʼицу (Прћ); саранио (Коз); послʼен 

навалʼио нарот (Ју); па сам је ја развалʼио (Нет); колʼко би превалʼио језиком (Ков); он је више 

упропастио; народ био упропастио (Из); упропастио (Коз); три упропастио један доктор (Кн); 

послʼе касније одлучио (Леч); прикључио са друге стран (Не); послʼен се прикључио војсци (Прћ); 

остварио пензију; није остварио папире (Бл); да би ти нешто објаснио (Боб); моја жена користила 

то (В. Лок); ћерка му је завршила велʼике школе (Ка); она је завршила (Бр); завршила четири разреда 

(Го); ту е завршила (Гу); промашила један испит (Лу); те е наручила више аута (Бо); ко се квочка 

испилʼила (Лу); била баталʼила (Го); ја сам баталʼила; моја кућа баталʼила (Ков); упропастило 
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(Прћ); то би користилʼи (Из); искористилʼи ону зараду (Баг); искористилʼи то (Врс); све завршилʼи 

(Ка); факултете завршилʼи (Не); упутилʼи овамо (Ка); сад баталʼилʼи; ми смо то баталʼилʼи (Ков); 

спремилʼи би дрва (Гу); то користилʼе (Бр); навалʼилʼе (Кон); трпни глаголски придев: обезбеђена 

си (Не).  

 

II.1.7.24. Глаголи на -редит имају облике:  

 

презент: неку пензију да средим (Брђ); да се село унапреди (Бал); он му одреди место (Бот); 

оне се пореду (Боб); императив: сва се деца пореди (Боб); пореди (Лу); распореди онамо пет људи 

(Со); радни глаголски придев: комшија га био повредио; повредио био прсте (В. Лок); кичму 

повредио (Лу); то се ред одредио (Лу); само се двапут повредио (Кн); одредилʼи људи (Баг); како су 

средилʼи (Ка); и они му одредилʼи (Коз); средилʼи лʼиваде (Не); они су јој одредилʼи (Кон). 

 

Осим поређат : поређам, на испитиваном терену функционише и однос поредит : 

поредим: они ће то још да пореде (Кн); оно снопље поредимо (Бр); поредио коље (Не). 

 

II.1.7.25. Глаголи који припадају типу облачит, свлачит, извлачит, увлачит и сл. 

могу имати промену по VII врсти: 

 

инфинитив: лако се њој облачит (Ту); аорист: обуко се; пресвуко сукњу (Ке); презент: 

пресвлачим се (По); дрљача што влачи (Врс); императив: облачи (Ки); повлачи (Ђер); па облаћи (Ле); 

увече свлачи (Из); радни глаголски придев: облачила се (Из); све се то облачило (Туз); облачило се 

вуњено (Це).  

 

Ови глаголи, међутим, чешће имају промену по IV врсти: обукеват / обукиват / 

обучеват : обукујем / обучујем, са варијантношћу у односу међу формантима -еват- и -

иват-: 

 

аорист: нит се обукева ни ништа (Рач); презент: да си смела ти да обућујеш (Ме); што се 

развлачуе (Д. Дуб); одовут се извучује овако (Цв); обучују је (Дол); пресвлаћују се (Ме); деца да се 

обукују; ове кошуље што се обукују (Де); императив: пробукуј децу (Боб); па провукуј се онде (Де); 

радни глаголски придев: о[д] тога се е нарот и обучево (Бр); у један котар сам се обукевала (Рач); 
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обучевала се роба та ткана (Де); ту се беше завукивало (Ос); и сат они су обукевалʼи (Ју); обукевалʼи 

наше одело (Ле); обучевалʼи су се једни чаршафи (Па); би се посвукивалʼе голʼе (Бољ). 

 

Забележено је и неколико примера промене по II врсти: кат се пресвлачињу (Ме); 

пресвлачињу се (Ле).  

 

 II.1.7.26. Глагол уважит : уважим може (ређе) имати и промену по VIIб врсти: да лʼ 

ће уважет (Ту); двије хиљаде шесте ми се уважело (В. Лок).  

 

 II.1.7.27. Глагол унаказит има и фонетску варијанту унеказит: нешто да те унекази (С. 

До); па је унекази (Бр).  

 

II.1.7.28. Глагол (-)памтит бележен је у облицима: 

  

презент: деду не памтим (В. Лок); слабо и пантим (Ке); мало то пантим; ја га пантим (Ју); 

ја не пантим (Лу); пантим те тачкице (Нет); ја пантим; памтиш тога доста (Рај); мош да запамтиш 

(Па); доста памти (Бо); радни глаголски придев: доста сам запантио (Гу); он је запамтио (Дуј); 

запамтила (Бал); ја сам то запамтила (Коз).  

 

II.1.7.29. Глагол велим има облике:  

 
презент: велʼим мојој снаи (Ка); „Немоˮ, вељу (Бр); ја, вељу, да дођем (По); свастика велʼи 

(Баг); шта ви вели Ризо? (Бал); кад он велʼи; ово је, велʼи, грат, није село; она велʼи (Коз); велʼи ми 

отац (Кн); моја мајка вели (Го); имперфекат: па она вељаше можда ћу испанут (Уг); како вељаше она 

(По).  

 

II.1.7.30. По VII врсти мењају се и глаголи са односом основа -е : -и. Такви су: (-

)болет, (-)летет, (-)штавит, (-)свијетлет:  

 
аорист: да лʼ се онда разболʼе (Коз); презент: ја се разболʼим (Пр); па се то уштави; и ону 

кожу уштави (Бот); уштави кожу (Из); па се то штави у мочило (Леч); и то ти свијетљи (Бо); њега 

ништа га не бољи; болʼи га стомак (Боб); болʼи ме нешто нога (Кн); ова ми се малʼи поболʼи (Брђ); 

кад исан оболʼи; бубрези ме болʼу (Жи); императив: он налʼети на њега (Коз); разбољи се нарот (Бр); 
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у војску се разболʼи (Го); радни глаголски придев: сад оболʼео (Леч); он ти је и оболʼео (В. Лок); 

разболʼео се он (Коз); отад оболʼео; отапут је та ћовек оболʼео (Уг); оболʼела (Прћ); то мене болело 

(Бал); заболʼелʼи овде кукови (Го).  

 

II.1.7.31. Глаголи горет, волет, седет, желет, жеднет само у сјеничкој зони 

бележени су и у облицима са -и- на месту некадашњег вокала јат (и то само у облицима 

радног глаголског придева у мушком роду једнине): сагорио кућу; и сагорио паше (Цр); мало 

је волʼио да пије (Цр); седио за плас (Гр); много ожеднио (Кн); кога си ми се то ужелʼио? (Бољ). 

Осим наведених, у Сјеници су у употреби и облици са вокалом -е-. 

 

У тутинско-новопазарској зони у употреби су само ликови са -е-:  

 
инфинитив: ожеднет (Бал); аорист: сагореше ми ноге (Бал); презент: волʼим она купушњак 

(Лу); заволʼиш се (Бо); на праг да седиш (Бал); како гори (Лу); гори (Бо); семе мало да се згори (До); 

некат оће да гори (Ли); што гори уз ону таблу (Боб); три недеље да седи (Боб); то ми све седи (Брђ); 

она седи (Ју); једноме седи (Леч); једна покрај ње седи (Бо); тамо мало да седи (Го); гробље хим седи 

(Ке); ужелʼи се своје (Бот); долʼе седимо (Кн); стани да седимо (Уг); заволʼу се (Бот); сви је волʼе 

(Коз); радни глаголски придев: он је горео (Баг); горео угаљ (Кн); сву ној што је седео (Боб); па би 

седео ту (Ле); досад седео (Ме); ватра изгорела (Бал); изгорела (Бо); није послʼе вољела; ја сам њи 

волʼела (Го); сунце те изгорело (Бал); то би горело (Баг); све погорело (Лу); и заволʼелʼи се (Бот); они 

су волʼелʼи (Ка); све су сагорелʼе (Нет); глаголски прилог садашњи: није да се седући помене (Стр).  

 

У аористу глагол волет има краће и дуже форме: заволʼесмо се (Ке); оне ме завољедоше 

(Го).  

 

II.1.7.32. Глагол (-)видет има облике:  
 

инфинитив: са[д] ћу ја видет (Бот); сат не мош видет (Рај); ти то виђет нећеш (Ка); да лʼ 

ћемо се више виђет (Ка); то предвидет (Ју); аорист: ми видосмо (Туз); презент: да је видим (Коз); 

видим сад на телʼевизију (Из); да видим (Баг); ја не завидим; и волʼим; ја им завидим оно (Кн); да 

видиш (Рај); то видиш (Бо); хоћеш да видиш (Боб); нико их не види (Баг); не види се одавде (Ка); два-

три пут се види (Бољ); која му види зуп (Боб); да му види смрт (В. Лок); да се свиди девојки (Бр); да 

видимо снашу (Го); слʼику да видите (Не); радни глаголски придев: нит је видо бању; нит је видо 
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море (Бал); нит је видо; видо сам у Немачку (Ју); ја сам видо ауто (Туз); бок те виђо (Гр); нит га 

видела (Ју); свидела ми се (Не); књижицу би ми виђела; никад виђела нијесам (Ју); млого сам јада 

виђела (Кн); виђела (Го); виђела сам ја по телʼевизији (Ка); не виделʼи (Боб); ми се виделʼи (Бот); бога 

ми смо црну муку виђелʼи (Лу). 

 

У сјеничкој зони забележени су облици: е сад кад је видио (Кн); кад ја видио (Не); нијеси 

видио (Гр).  

 

II.1.7.33. Глаголи зеленет, руменет, огладнет и затруднет имају облике: да ми 

нарумени дијете; ка[д] затрудни (Кн); да се оне румену (Ле); огладне (Ша). Бележени су, међутим, 

и у формама са -њ- уместо -н- у основи: све сам била позелʼењела (Ка); нарумењела је (Ту); 

затрудњела (Жи); огладњела ја (Ру); погладњелʼи прије (Ост).  

 

II.1.7.34. Глагол врет : врим има промену по VIIб врсти: провреш овамо (Уг); воду 

провреш; те провре (Дол); са[д] ће да провре (Го); проври воду (Ка); па проври воде (Со).  

 

 II.1.7.35. Промену по VIIб врсти имају и глаголи: дворет, трпет, грмет, мрзет и 

сл.: 

 
инфинитив: ти то неј трпет (Ле); аорист: и једно јутро загрме (Ер); презент: да и трпим 

(Гр); да мрзиш (Пож); у петак двори; двори невеста (Боб); двори (Бо); да трпи комшилук; да трпи 

твоју децу (Нет); неће ништа да трпи (Бр); ништа не вреди (Пр); да се стидите; шта има да се 

стидите (Бо); трпе те тероре (Баг); радни глаголски придев: ту сам дворела (Го); излапело (Из); 

тешкоће претрпељи (Бо); би дворелʼе (Бо).  

 

 II.1.7.36. Облици имперфекта забележени од глагола VII врсте су краћи ликови: радах 

нешто долʼе (Пр); не знам ко водаше коло (Коз); још шта се тураше (Тр); по двије године се то 

служаше (Пр); радаше се (Брђ); то радаху (Брђ); праваху људи гусље (Бо); добро живаху (Бо); 

седаху јучер (Тр); и дуже форме: телад не вољедијаше (Кн); одаклʼе долазадију они (Коз); рададију; 

они што седадију доле (Рач).  

 

 II.1.7.37. Презентске форме у служби футура II могу имати и глаголи ове врсте: ако 

нешто фаљадне (Туз); ако случајно неко затражадне (В. Лок); само ако рададне (Ту).  
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II.1.8. Глаголи VIII врсте 

 

II.1.8.1. По VIII врсти у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони мењају се глаголи: (-

)држат, (-)бежат, (-)трчат и (-)лежат: 

 

аорист: салʼ отрча (Ос); избежаше; бежаше (За); презент: ту слʼику држим (Бо); ја држим 

(Врс); држим пчелʼе (Ју); кокошке држим (Брђ); ја у те не лʼежим (Ка); да бежим (Баг); држиш 

бокал (Го); држи синовац ми један (Бот); он држи добра коња; један држи рало (Бо); овом другом 

држи (До); држи краве (Ки); воденицу држи (Ле); него ми држи уста (Уг); држи у Немачку тамо 

људе (Брђ); држи овако (Бо); држи краве горе (Баг); да се задржи на село (Ли); потрчи (Нет); 

потрчи да га узме (Ђер); она бежи (Брђ); она бежи напоље (Ју); он бежи (Коз); он лʼежи непокретан 

(Бот); сад не држимо (Леч); једно телʼе држимо (Брђ); хоћемо да хи трћимо (Бо); ви држите 

седлʼеника (Врс); држу ту фарму (Не); држу белʼе офце (Рај); нијесу моглʼи да задрже (Пож); они 

то држу (Баг); они држу нешто кафе онде (Ђер); трчу око стожера (Дуј); масовно беже (Баг); а они 

бежу (Коз); императив: држи (Ју); па трчи тамо (Дуј); бежи (Ју); и лʼежи (Боб); радни глаголски 

придев: издржао (Ка); стока велʼика се држала (Лу); ти си лʼежала (Ка); бежала је (Туз); бежала 

(Уг); то је држало (Бот); раније што се држало (Рај); можда би се задржало; то што се задржало 

(Ка); лʼежало се на сламарице (Боб); четворо деце лʼежало (Бот); држалʼи стоку (Коз); овце 

држалʼи и краве (Кн); овце држалʼи (Леч); помало стоке држалʼи (В. Лок); три недеље би то 

држалʼи (Не); два седлʼеника смо увијек држалʼи (Врс); тапут би трчалʼи (Ђер); тако смо ми 

бежалʼи (Бо); бежалʼи у Пазар (Бот); бежале су девојке (Кн); на то би лʼежалʼи (Бот); трпни 

глаголски придев: тапут су коњи држати (Жу); све су обичаји задржати (Врс); глаголски прилог 

садашњи: на ноге трћући (Бо). 

 

II.1.8.2. Глагол бројат : бројим може имати промену по VIII врсти: није и лако 

пребројат (Со); то бројимо козе (Па); изброј послʼе онија колʼико оћеш (До); и по VIIа врсти 

(бројит : бројим): оћеш избројит (Ша); избројио је (Ту); не би избројила (Ле).  

 

II.1.8.3. Глаголи вриштат, ћутат, пиштат, чучат, точат и сл. такође могу имати 

промену по VIII врсти: ућуташе се (Ме); завриштао (До); ћутала деца (Ке); ћутала (Ле); точало 
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на славину (Го); чучало оде (Пож); али чешће се срећу облици по VIIIб врсти: све се то ућуте 

(Бр); он се ућуте (Ђер); чуо да је вриштела; тетка завриштела (Го); да си ти шутела; да си шутела 

(Го); фамилʼија би дрхтела (Ли); вриштела на коња (Стр); и све то ћутело (Не); они су само ћућелʼи 

(Ле).  

 

II.1.8.4. Глагол (-)стојат има облике:  
 

презент: не могу да стојим (Боб); да стоим не могу (Кн); стоји пред сватове (Бо); сат 

постоји (Из); то и сат постоји (Ју); нешто мора да постоји тамо (Уг); постоји галама (Бр); постоји 

дрљача за трактор; још постоји та дрљача (Ки); те зграде стоје (Не); сад што постоје (Бо); 

најлʼепша што постоју (Кон); и сат постоју (Гу); радни глаголски придев: није постојало (Ка); то 

није постојало (Го).  

Облик постојават чест је у употреби, и има промену по VI врсти: не смију да 

постојавају (Вру); гробља која ту постојавају (Пру); постојавала под број један сала (Дол); 

кокошар да је постојаво (Бот); оде није постојаво ауто (Бот); ова мос није постојаво (Пр); поштени 

човек није постојаво (Ли); у село постојавало није (Гу); није ни постојавало; ограде није 

постојавало; ту нијесу постојавалʼи Црновршани прије сто година (Бот). 

 

У аористу глагол бојат се има краће форме: бојасмо се (Ша); и дуже: па се бојаде (Стр); 

бојадосмо се (Пе). Остали забележени облици су: не бојим се (Туз); боји јој се од свакога; боји јој 

се (Бр); не бој се (Бал); бојала се (Ков).  

 

II.1.8.5. Глаголи какотат и торокат у облицима твореним од инфинитивне основе 

имају и форме: какоћат, какоћао...; тороћат, тороћао...: торокалʼи (До); какоталʼе кокошке 

(По) : тамо тороћала (Врс); какоћалʼе кокошке (Врс).  

 

II.1.8.6. Најзад, по VIII врсти мењају се и глаголи алакат, режат, блејат: режи 

пашче (Туз); блʼеји (Коз); овце блʼеју (С. До); с коњима, алачи, алачи (Гр); блʼејао за мном ка ован 

(Бр). 
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II.1.9. Облици помоћних глагола 

 

II.1.9.1. Глагол бит 

 

II.1.9.1.1. Глагол бит употребљен самостално или у саставу футура првог на читавом 

терену у употреби је управо у наведеном инфинитивном облику:  

сељак човек бит а спават до подне у кревет, сунце да грије а он да спава, не море бит 

домаћин; човек бит; шта значи ноћ а бит напоље порет воде (Бл); није ми могла бит жена (Кл); ти 

ми мош бит ка шћерка (Туз); оће бит, неће бит (Ка); нек биде с нама шта ће бит (Тр); неће ти бит 

ништа; верујем да ће она бит учитељица (Бр); брижим каке те ми бит среће; колʼко ће ти бит за 

два дана; невеста ће послʼе бит уморна; неки глас сретан ће ти бит (Го); да ће бит мачка; да лʼ ће 

бит ове године (Кон); шта ће бит са мном (Ме); са[т] ће бит (Из); биће берићетна година, ко га не 

баци, неће бајаги бит берићетна година (Св); претрпи се мало, биће сутра боље; она грдна све трпи, 

ха биће боље, биће боље, он све гори, све гори (Бр); а биће посла, а биће посла. (Ос); ту ће ви та 

најбоље испричат, бићете задовољни (Цв); скрајни се доље једну годину дана, ово више бит неће; 

вала ова пијетао ђе запева, ту ће бит добро и тако то да неденемо име (Вру); ондар знаш, није то 

лако бит ћобанин нећи, није то лако (Уг); а хоћу лʼ бит преко телʼевизије? (К. Бун); сат ће свадба 

бит у недељу, оде ће бит повише продавнице горе (Уг); сат слабо иде на посо, па сат не знам шта 

ће бит (Жи); не верујем да ћеш бит такаф, Гојко (Ле); брат што ми је умро са[д] ће му бит година 

(Прћ); није лако бит снаја, није лако бит свекрва (Шав); ти ћеш бит на службу (Ју); то ће ти бит и 

смијешно (Боб); двадес и првога септембра са[т] ће бит (Из); отиду долʼе, причају са њом, те оће 

бит, те неће бит; док му је отац жив, он ће некако и бит добро (Не); кад га ја уфатим, највеће парче 

ће му бит ухо (Нет); шта се ту дешава не море јасно бит (Пож).  

 Свега је неколико забележених ликова са елементом -ну- у инфинитиву: кат ће 

биднут (Бр); да ће биднут ту, па да знам (Мел); колʼко ће биднут (Ли).   

 II.1.9.1.2. У презенту се напоредо употребљавају облици: будем, буднем (са 

елементом -не- / -ну- из III глаголске врсте), бидем (форма настала аналогијом према 
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инфинитивној основи) и биднем (са продором -не- / -ну- из III глаголске врсте у облик који 

је настао наслањањем на инфинитивну основу): 

ја сам мого да не будем вође (Цр); кат будеш дошла (По); да буде онака вода (Бу); ако буде 

ишо (Кл); она неће да буде ту; да буде румено (Бо); он да буде (Ју); он је мого да буде ту (Ју); да јој 

буде (Ле); не море човек да буде сирома, сирома је сам ђаво (Тр); што је могло да буде (Цр); да 

будемо здрави (По); 

боље мене нека будне нешто (Ме); кат будне дошла (Пе); 

треба да на посао бидем (Тр); ако бидем у вери (Кл); ко ја жив бидем (Кн); ако ме ти уведеш 

да ја бидем члан партије; ја би требо да тој партији бидем поверен (Кл); ко бидем жив; ти ако бидеш 

тако бона (Го); да бидеш комуниста; да бидеш добар човек (Кл); с принудом је то морало да биде; 

ако он биде захтево; да биде задовољна; да биде оде (Бл); да биде слободе; да биде лʼијепа живота; 

што треба да ми биде; кад биде све готово (Бр); ко биде моја мајка рази; како гој биде (Го); то не 

море да биде никако (Ђер); море свашта да биде; мешајка да биде (Ке); горе није могло да биде (Пе); 

укрсти ноге да биде топлʼије (За); да биде код ђеце; цијела земаљска кугла нек биде твоја (Кл); да 

биде домаћин куће; не море да биде поштено; чим биде (Кн); није могло да биде сем тако; тако биде 

човеку; дође да биде са мном; то биде ко душа; ако јој биде и човек ту (Тр); да биде здраво (Ју); да 

биде на телʼевизију; кад биде јесен (Ка); да бидете слободне (Ке); кад бидете ишлʼи тамо (За); ко 

ми биду рази родитељи (Бр); 

да бидне дебео кајмак; Божић кад бидне (Из); не мога да бидне; не море да бидне (Ђер); ако 

бидне анђел; ако бидне шејтан (Кл); па бидну по пе[т]-шес сати (В. Лок). 

 Форме бидем, бидеш..., настале уједначавањем презентске и инфинитивне основе, на 

читавом терену превладавају. Старији облици будем, будеш... слабије су заступљени, али 

нису необични. Ликови биднем, биднеш... / буднем, буднеш..., са основинским проширењем 

-н-, ређе се јављају. Иначе, појава елемента -н-, који као ознака перфективности продире из 

III глаголске врсте у основе свршених глагола осталих врста, у облицима глагола бити, 

према П. Ивићу, јесте показатељ да се будем осећа ка перфективни глагол. Ово је, међутим, 

само делимично јер нема потпуног уопштавања форманта -не- (Ивић и др. 1997: 258). У 

Горњим Васојевићима бележено је само биднем, биднеш... (Стијовић 2007: 203), у говору 

Врачана су, осим наведених, у употреби и облици буднем, буднеш... (Петровић 1973: 227). 

У Ибарском Колашину овај глагол има облике: бидем, биднем и буднем (Божовић 2002: 85). 

У Бјелопавлићима је бидем / биднем и буднем / будем (Ћупић 1977: 91), док се у 

староцрногорским говорима бележе ликови бидем и будем (Пешикан 1965: 171).  
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II.1.9.1.3. Слично стање је и у облицима императива, где превладавају форме са 

аналошким -и- у корену:  

  то, сине, доктор биди (Жу); алʼи кад биди стани-пани, они су сложни (Туз); биди поштена 

(Ке); биди упорна (По); не биди ус причу (Бо); кат биди преко некога рашћа; е кад биди да је узму 

(Бр); ка[д] то биди к јесени (Гу); и што биди овамо код лʼекара и овамо да се обучеш (Ка); кад биди 

славу да дижемо, ниђе ни једнога, све побегло по башти (Ме); не биди ус причу, ова јој човек на 

врата; кад биди да је узму (Бо). 

 Ређе се срећу старији облици: буди му поздраљен (Ту); не буди ти заповиђено (Пе); не 

буди будала (По); будите ви шта оћете (По); будите поздраљени (Пе); док су форме са 

проширењем -н- тек спорадично бележене: бидни ти у праву (По); поштена му бидни (Ле); бидни 

тун (Ме); будни му добра жена (Ми).  

 У Горњим Васојевићима у императиву је бележено само бидни, биднимо... (Стијовић 

2007: 203), а у Врачанима још и будни, буднимо (Петровић 1973: 226). У Бјелопавлићима је: 

буди / будни и биди / бидни. У Ибарском Колашину је само биди / бидни (Божовић 2002: 89).  

 II.1.9.1.4. Употребљен самостално глагол бит у аористу има следеће облике:  

ја би једанпут у Краљево (Бо); цијелу ној туна би, цијелу ној туна би (Вру); убих се саш њима 

па маф би (Пр); кад би пот кућу (Ка); како ти не би грцко да пољубиш Милʼеву у руку?; како ти је 

не би жао? (Го); једно дијете ми слабо би (Бо); ова Други светски рат би; син ми би; прије Мирко 

туна би; да не би тога учитеља, ништа; како би на сабор? (Го); кад би; шта би ово?, тако и би; куку 

мене шта би, не знам ове године кад би; најзадње време кат би; би судбина; би лʼијепо; би једна 

млада докторка Емина; да л за Иљазом она би?; оно би она инфлација (Ле); шта би то; тамо би шес 

година; шта то би са тобом?; не знам шта му би ономе детету; богами тако би; толико мене би жао; 

син ми би (Вру); шта би ово, све оде? (Го); не знам ове године кад би (Де); да лʼ би ова наша девојка 

толʼико добра?; би грат (Ђер); најзадње време кат би; би судбина; (Жи); шта то би са тобом? (Ли); 

би једна млада докторка (Ле); не знам шта му би ономе детету; (Ли); шта би то (Пр); шта ми би од 

ногу (Гр); и послʼе шта би, не знам (Др); тако би; би мало у притвор (В. Лок); шта ти би вајда (Ка); 

на крају кад би (Коз); мене би жао; да ми би да се то спасим; нешто ме би срам, мене би срам (Го); 

ми бисмо да нам она прича о томе; бисмо ми код ње; бисмо код ове нане (Го); бисмо у сут, бисмо у 

хлат (На); бисмо код муслʼимана (Ли); ратови бише, бише кише у пролʼеће (На); бише читаво лето 

ту (Ост). 
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У аористу су у употреби и множински облици (који се срећу и у имперфекту): 

бехосмо, бехосте, бехоше: бехосмо код ње три године (Ос); ми бехосмо, бехосте лʼ ви код ње кад 

гој? (Це), они бехоше мало оде; ђе бехоше (Па) (в.т. II.2.3.11. и II.2.4.20.). 
 

 II.1.9.1.5. У саставу потенцијала у свим лицима у употреби је само аористни облик 

би:  

ја би му је до (Жу); ја се не би мрднула (Ли); љушћади би скухо по десетак; и помало ратлука 

би јео; а шећера не би; кад би имо пун камион пара (Ђер); па да би ви боље објаснио (Ле); ја био не 

би; вала бих, пашо; ја би ту веру примио (Кл); не би могла отић (Ост); не би радила млого (Врс); а 

можда би (Бл); не би смела сама; не би ти је продавала; ја не би смела заноћит; ја би кукала (Го); ја 

би јој направио ту кућу; ту вољу би јој испунио; да сам имала, би дала тој жени (Бр); алʼ мого би да 

идеш (Кл); је лʼ би? (Жу); чим би ме видела; ти би рекла (Бо); поставио би се један и[з] села; та 

бекчија би је затворио (Гу); хиљаду пута би реко (Де); кад би ми све поклонио; ништа мој отац не би 

мого да учини (Го); одмаро би коња; припео би га; блато би било; отац кад би причо; он би резо то 

одијело; па би одмаро (Бо); донио би ни хлʼеба (Ер); да би ме вратио (Бр); на би дошла код мене; па 

би ме грлʼила; она би дођи горе код мене (Го); увијек би хим лʼијепо урадила (Бр); она до сутра не 

би била (Ђер); ако би нека стока похарала (Гу); онда би ту ставила брашно (На); причала би ни мајка; 

баш би ми причала (Ер); добрињска деца би палʼила тамо (Бр); би и женска деца за стоком то играла 

(Вру); не би родило (Бо); ми би се договорилʼи (Го); шећер би добилʼи; што би сијалʼи; би носилʼи 

одовут; с коњима би ишлʼи; кад би причалʼи; сваког дана би догонилʼи (Бо); тако би викали (Вру); 

ишлʼи би на увор та (Де); не би моглʼи имање да опколʼимо (Ост); би конопљу са пепелом пралʼи; и 

то би све то киселʼилʼи; са коњима би врхлʼи (Ер); сир би продавалʼи; не би никад ни виделʼи (Ђер); 

би се помијешалʼи; би ишлʼи у воденицу; све би га жњелʼи ручно; би га мијешалʼи са јечмом; ималʼи 

би тикве; ималʼи би пасуљ; би узималʼи ону воду; ону воду би туралʼи; би солʼилʼи (Бр); тако би се 

обратилʼи; турилʼи би помало јечма; по овија нашија шума би бралʼи лʼипа (Бр); не би далʼи заедно 

да су у друштво (Ђер); Црногорци би дошлʼи; кад би дошлʼи (Ост); би дошлʼи по пуна соба; би се 

чудилʼи стари људи; по говору би га позналʼи; кад би се враћалʼи (Бо); омрчилʼи би сукно; док хи 

родитељи не би далʼи; не би се удалʼе (Бо); би се згруписалʼе (Де).  

II.1.9.1.6. Глагол бит у имперфекту у говору тутинско-новопазарско-сјеничког 

ареала може имати следеће облике: 

Једнина   Множина 

1. Ја бех/ беха / беадијо 1. Ми бесмо / бехосмо 
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2. Ти беше   2. Ви бесте / бехосте 

3. Он беше   3. Они беху / бехоше / беадију / беаху 

 

Примери: 

бех заборавио (Вр); ја богами бех млађи (Ке); бех малолʼетна (Жу);  

беха малољетна (Ме); ја беха млада (Ле); ал ја ту беха заложила (Бал); 

ја беадијо (Бал); не беадијо отишла (Ос);  

ти не беше ту (Го); беше л’ ти ту?; Ти беше отишла у Позар; момак ти беше (Го); не беше ти 

дошла оде, тапут ти беше неудата (Вру);  

како му беше оно име; како оно беше; лијепо беше у Суви До (Вру); чија беше Рукија (Гл); 

ђе беше не знам; Радица беше ту; млого беше постарала; беше лʼична карта твоја код мене; не беше, 

рекни, ова стара оде; беше рамазан; беше још снијек; зима још не беше изашла; човек јој беше ту; 

што јој човек беше ту; како јој беше оно име сину; она беше мала (Го); не беше им добар Тито; беше 

једну шесет треће (Де); отац ми беше бон; момак беше (Ђер); човек ми беше на посо; не беше ту; 

беше неудата; а мајка му беше умрла (Жу); бога ми беше добро (Ке); како му беше име; богами 

сијено беше; свекар ми не беше ту; беше га погодио приш у прс; да лʼ беше она узела Мица?; не 

беше нико погинуо; што га беше спушћио на писту; беше Ћировић неки спасио та авион (Ле); ту 

беше та мелница (Ме); беше укусна; лʼијепа беше; један беше посто (На); богами беше сиротиња 

(Ост); велʼик толʼико беше (Пл); она беше у школу; то прва плата беше; то беше лоше; на неку 

стражу беше (Пр); толико пријатан беше; тако беше и Драго (Бал); мене беше то чудо (Бо); како 

беше; ту беше, сине (Бот); то се беше до земље савило; ту беше остало; мало нешто беше; ту беше 

остало; стварно беше далʼеко; тамо беше стварно (Брђ); беше лʼетно поломљено; неко је беше нашо; 

не беше понио (В. Лок); са два беше (Из); беше онде нека гужва (Коз); не знам кат беше; Суљо се 

беше родио; беше дошла; оно беше приспео ова рат; беше на мапу (Бо); не знам кат беше ова пут се 

почео радит; овај Суљо се беше родио (Бл); то беше обићај; Зечевић један првоборац беше (Гло);  

бесмо деца мала (Па); ми бесмо отишљи (Уг); 

сиротиња типут бехосмо; тат тек бехосмо купиљи ово оде (На); у свађу нешто бехосмо, 

уфатиљи бехосмо неке зечеве (Ле); 

бесте л’ ви оно код ње? Ви бесте у продавницу (Жи); ви бесте дошлʼи, не бесте ви ту (Пл); 

бехосте љ ви купиљи оно од њега? (Па); 

двије беху (Бо); једне мараме беху жућкасте (Го); двије беху; они беху ту скоро све живо 

заставиљи доље (Бл); купил’и ми беху неко ланче (Жи); тамо беху неке мазге; беху три Циганке (Ме); 

опет пратиљи нам беху кахву (Пл); 
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бехоше дошљи људи; они бехоше у Позар (Це); бехоше сиротиња (Ђер); то бехоше неки 

људи (Уг); 

беадију дошлʼи; да л беадију ту (Бал); ђе беадију оне? (Коз); беадију у њину кућу (Шав) 

беаху и лʼијепе (Ме). 

 Фреквентност и дистрибуција различитих облика на испитиваном терену одликује 

се варијантношћу (в. т. II.2.3.11.).  

 У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони нису бележени облици бија, бијаше..., 

својствени говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 203), као ни бље, бљеше... (Ћупић 

1977: 93; Стијовић 2007: 203), односно бл’ек, бл’еше... (Петровић 1973: 226).  

II.1.9.1.7. У радном глаголском придеву глагол бит има следеће форме: 
брат ми био курир (Гр); ова је прљави рат био (Др); па сам био стеко велʼику снагу (Кл); ја 

сам био решио (Пр); био код лʼекара (Ле); ја сам мало био хазгин; ја сам био дећко (Ме); ја сам се 

био пе[т] шес пута женио (Ер); ја сам био млађи о[д] тога брата (Ке); био је учитељ у Ђерекаре; био 

је учитељ давно; кат сам ја био у Ђерекаре; он је био у партизане; био на ратовиште; тапут је био 

јачи комуниста; био тамо живео; био једама завршио попашу (Ђер); то е био ага неки (Де); то е добар 

ћовек био (Гло); пријен је био ту; купио био и даску за шаловање; још кад је био у војску; ка[д] си 

био прошлʼи дан за Рожае; велʼики је свијет био; ето ти ту си био; Драгиша био нашао; он је био узо 

Тацину сестру; па е напустио био; скрос прост био (Го); био стар, ћораф; ту ми свекар био; био 

лʼепши живот (Бр); краљ неки био; он је био откупио ово наше поље; и шњајдер био; пијац био у 

Пазар; мало сам био чувао стоку (Бо); у Блаце сам био живео тапут; био сам и у Горажде; био служио 

војску; то му је био амиџин син; он је био комадант батаљона; он је тапут био осуђен; ја сам тапут 

био дијете; био и у Краљево (Бл); није била за домаћицу; није била лоша; дијете је била; ствар је така 

била; са овом што ми је била оде; Нафа је била домаћица; за време краља Петра је била та школа; 

била ту мало времена (Бл); била је преседница (Гло); била као гнила она земља; била је дошла ис 

Ругове; била три брата; црква је једна била овде (Бо); била сам мршавшија; за наконче сам била 

донијела (Го); нијесам за овога била (Бр); ја сам била на сахрану; ја сам била једихница; у болницу 

сам била (Жи); унука била јуче на вашар; то је некат била глупоштиња (Ђер); јес била радна; она 

била старија двије године (Бољ); ја не би била жива (Ост); ту је свадба била (Бр); у собу ђе би била 

свадба; шеснеста година ми била; била је лʼијепа, а била ми је и мила (Кл); ја сам била шераста; 

учитељка била сама; млада била; била е оздољ и[з] Србије (Гр); у ону хим је лʼиваду била црква (Ке); 

кад је Албанија била уишла (Пе); тако ти је било; кад је највише стрељање било; није лоше било; 

мало је било друкша ситуација (Бл); све је здравше било; тако му било мило; државно је било; то је 
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било стварно лʼијепо (Бр); било лијепо са сватовима (Гл); најпријен само слатко је било (Де); овамо 

је млого чуда било; наше то било имање; још то да ме било нашло (Ост); мене е толʼико било стид; 

тако ти је било (Бо); то је било неђе око шесете; ту је било пријен педесет година (Туз); најприје било 

то гувно; баш је лепо село било (До); то што је било на сахрану; колʼико да ништа није било (Го); то 

је било разбежало; раније то тако није било (Др); оно је катастрофа било; није ме било срамота саш 

њим да идем (Гр); ка-смо биљи са овијем дечком (Бл); билʼи хим попљаћкалʼи све (Гло); који су билʼи 

јачи људи (Де); живи су ми билʼи; тапут су билʼи ти обичаји; стари док су билʼи живелʼи (Бо); везалʼи 

су га за кревет билʼи; билʼи долазилʼи само на станове (Го); послʼе смо билʼи отишлʼи у Долово; у 

Долово смо послʼен билʼи живелʼи (Ер); једама смо билʼи у школу (Пр); кат су ти што су билʼи у 

школу; скупови билʼи (Ђер); тако је истералʼи билʼи; горе смо билʼи (Бр); то су велʼики билʼи 

бадњаци; компири су билʼи (Пе); скоро смо билʼи на свадбу (Бољ); у ону смо билʼи прву ној (Ме); ја 

и неки ћобани билʼи (Ле); мене су лʼично билʼе тражилʼе; дрвене су билʼе ралʼице (Бр); пријен нас 

су билʼе пече и фереџе (Кл); кат су те свадбе билʼе (Ђер); то су чуда била (Бо).  

 

 Забележени су следећи облици глагола биват: не знам шта како бива (Бл); тако то бива 

(По); бива понекат (Ту); никад нисам бивала тамо (Др); то је богме бивало (Вру); вала бивало је кад 

копни снијег (Бу); бивало је тога; бивало је стварно у то доба (Ер); свакија мука је бивало за живот 

најприје; тако је бивало (Ке); е баш то тако је бивало (Бр); бивало је глади (По). 

 За глагол бит Д. Барјактаревић наводи само презентске форме (бидем, биднем и 

бидемо, биднемо) (Барјактаревић 1966: 100).  

II.1.9.1.8. Глагол јесам има пуне облике: 

јесам му ја жена, алʼи ми немамо деце (Тр); пито ме јесам се чим бавио; јесам, два сина имам 

сад (Кл); каже вала баба јесам (Ка); тако ми бога, имала га јесам (Бр); јеси ти муслʼиманка?; јеси ти 

луд? (Бр); не знам јеси била долʼе у Рибариће; јеси видела шта раде од онога језера; јеси видела шта 

раде; па не знам јеси лʼ прошла оде на ова Пометеник (Др); јеси ти његов?; звао сам те да те питам 

јеси лʼ бољи ти илʼ ова мој кер; јеси лʼ турила хајдучицу? (Кл); јеси ти доктор?; пита ме он јеси лʼ 

доктор; јеси лʼ ти Хусо Ибровић? (Кл); јеси лʼ видела прву ној шта каже она турски што је добио 

нови (Шав); он јесте вала поштен и све (Цв); јесте, то је махом бежало (Де); ала јесте, ко девојка, 

нема више ништа на њу (Кл); јесте, оно и плʼикови па сврби млого (Гр); јесте, на свадбе; јесте, 

јесте, тела да украде (Не); добро, јесте; јесте, било је и то овде (Лу); па јесмо билʼи богати; ми 

јесмо билʼи попаљени и опљачкани; јесмо послʼе (Бр); јесмо држалʼи стоке (Ле); јесмо конопљу 

сијалʼи; јесмо сијалʼи конопљу (За); јесте лʼ прошли покрај њега?; извињавам се, јесте ви удате? 
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(Не); јесте лʼ от Сенице илʼ из некок села?; јесте лʼ ви неки историчари? (Уг); нијесмо почињалʼи, 

а они јесу (Лу); јесу они муслʼимани ту комшије викалʼи су му да иде (Шав). 

 У 3. л. јд. у употреби су претежно краће форме:  

најприје није а послʼије јес (Туз); отац па и није, алʼ мајка јес богами; јес било алʼи слапше, 

они знају одма да нешто јес (Лу); Каменку ја веруем да јес жена; јес топлота, излази температура 

(Ка);  

јес, баш тако му је име; јес, еве ђе је било оно (Лу); јес, мало савијена је (Не); јес бога ми, јес 

обадва ми ока (Др); а Варош, јес да је акадам, алʼ мого би да идеш (Це); јес да муслʼимани те доста 

правит незгоду, алʼи јако те (Рај); јес, добро си; јес, осеко му главу и посло цару; јес вала, поштовала 

и ко да су јој билʼи браћа (Кл); е јес, јес, њега је убила жена (Цр).  

Одрични облици овога глагола су: 

алʼи ја никад нијесам чеко (Ке); ја је нијесам ни позно никако (Пр); никок нисам имала; 

свекрву нијесам нашла; нијесам имала ни једно дијете (Дуј); више нијесам имала сестара (Жи); 

ништа ја реко нијесам; нисам могла да доватим подношке (Кн); ја за то нијесам (Др); ја нисам то 

радила; што нијесам избацила (Ђер); нијесам могла ни да се школујем; нијесам ишо у махалу (Де); 

лʼепше менђуше видела нијесам (Го); нијесам имо с ким; ниједно у болницу нијесам родила (Го); ја 

нијесам за тебе; нијесам о томе упознат; нијесам ни чуо; ја нијесам за овога дошла; ја то нијесам 

маштала; нисам ја сад за у свијет (Бр); нисам у моћи (Бл); како ниси знала (За); јако и нијеси донио 

(Ке); ниси мого да се ћујеш (Туз); онда ние имало д[а] [ид]еш; више није имало; жена није имала 

децу (Го); није имала пунија четрнес; кажем да није; ова није добра (Бл); три године није родило 

жито; послʼе рата није рађало жито; пешке није мого (Бо); тапут није имало; није се ни мучила; никат 

се помирио није; то му није добро; није имало; бес тога није прошло (Бр); није имало моторне тестере; 

није имало ништа; није смела на коња (Ме); ние био добро зимус (На); није друго имало; ние имала 

пила моторна; (Ост); није имало јела и пића; дуго није имало (Пе); није тапут нико коње фато (Врс); 

зато није имало масноће (За); то раније није смело (Туз); то није имало (Др); није имало струја; 

најпријен није имало; није имало више просторије; није имало онија плугова; ние имало ни плуга; 

није било млого насељено (Де); није имало ни оно; није имало прашка; није ни долазио (Ер); није 

имало човека (Цр); ограде није постојавало (Гу); тада није имало тија хотела; седам година се та није 

помирио; ко није имо волова (Ђер); нијесмо се млого задржавалʼи; нисмо ималʼе струје (Де); нијесмо 

ималʼи ништа (Жи); нијесмо се зналʼи први пут (Кл); ми наш нисмо залʼивалʼи (Го); да нијесу они 

(Бл); има слућајева ђе се нијесу зналʼи; нијесу смелʼи (Бо); нијесу радилʼи људи (Гу); поједини нијесу 

још; шта нијесу радилʼи; нијесу пропалʼице (Де); они хи нијесу диралʼи (Ер); тапут се нијесу удавалʼе 
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(Ме); стари нијесу мијесилʼи колаче (Ост); ове године се нијесу квоцалʼе (Жи); нијесу се ни 

упознавалʼи (Пе). 

 Енклитички облици:  

остала сам сироће (Ле); ја сам нучила да рамухам (Ост); удата сам била оде (Бољ); ја сам 

ишла на кљусе; десеторо сам имала (Кон); радио сам са инжињерима (Ке); ја сам била ко[д] ћерке 

(Жи); ја сам запантио; попио сам једну (Ер); ја сам довео; те на мотор сам ишо (Ђер); коње сам имо; 

двије краве сам имо; ја сам отишо да е видим; родио сам ве, ранио сам ве; волове сам имо; ја сам 

ћувала стоку (Де); доста сам запантио (Гу); дебела сам сат; ја сам научила; кат сам се запослʼила; ја 

сам морала у чаршију; четири сина сам родила; како сам теглʼила муку; ја сам мислʼила имаће; ја 

сам те замењивала; и ја сам је нашла на таблу (Го); послʼе сам понешто работала; ја сам те преварио; 

оставила сам петоро деце; ја сам те дао; ја сам волʼела у село (Бр); како сам ћуо (Бо); ја сам имо 

родитеље (Бо); кат сам је одвео (Бл); кад си оно рекла (Бл); значи добро си успео (Бр); млого си се 

удебљала; но си моро да носиш; кућу си направила; млого си се промијенила; све живо си морала 

(Го); некат си волʼео поседак (Жи); ); ђе си ти скренула; тапут ко си девојку заволʼео (Ме); да лʼ си 

кат ишла на вашар (Ер); не памтим кад је насељено; он је радио (Бо); имало је; то је ишло; љијепо 

ме је и поштовала; имо је једно убисто; посље је ставио; и речено му је; све што је требало смо 

радиљи (Бл); све је то у најбољи бехар убило; девојка је отишла; девет година ђе ми је седела; ђе ми 

је спавала; то ти је за веш одлʼично; кат она се е покиселʼила; доста је имало народа; само стварно 

је то рађало; било само се е чуло; сат је то попало; то е рађало (Бр); кат је давала дерс; даво је ту 

земљу; узо је газди; и даво је њима; колʼко је ко имо; педесет и треће ми је отац преселʼио; имало је 

да се купи (Де); то је мајка радила; он је вадио камен; имала је једна зграда (Ђер); све е то морало; 

нема три недеље ка је умро; колʼико се е теглʼила мука; онамо им је кућа; она је родила то мушко 

дијете; она је разумна (Го); то је мајка радила; код нас слабо је и имало; испроси му је; и он је даде; 

послʼе је отишо у Србију; имала је продавница; но ако је министар; ко је богат (Ђер); Тито је био 

добар; рођена је оде (Гло); Милʼе јој је причо; заказан је ноћас поседак; он је спавао сас младом 

(Вру); имало је оно са ралом (Ер); само хи је држао тамо за идење; дошла је горе код мајке; и она је 

седела тако (Жи); учила је била млого добро; кад је био вашар; (Жи); тако је остало; само је спремала 

да се једе (Ков); имало је доста народа (Ков); орало се је; нас је било пет ћобана; отац је држо три 

ата (Ле); ћудно ми је да ти ћуваш (На); ко је постио; мој отац је то знао; дао је ово имање; овамо је 

населʼио муслʼимане; прво је дошо те понудио (Ост); он је тамо друге послове радио (Пе); шта је то 

било; чора је дата (Пл); тако је прошло; сад је опет мање; раније је имало десетину; десет година је 

био тамо (Пр); далʼи смо бесу један другом; од ћега смо живељи; све смо имаљи (Бо); начинелʼи смо 

му кућу; пешке смо ишлʼи; што смо те ми довелʼи (Бр); од ништа смо створилʼи нешто (Гло); тапут 
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смо ткалʼи; богами смо и пеклʼи стално; кат смо стиглʼи у Пећ; коње седлʼенике смо хи звалʼи (Де); 

горе смо радилʼи (Го); ми смо ималʼи до скоро; сад смо ми на ту земљу (Ђер); само смо јелʼи јечмен 

лʼеп (Ер); с Нафом смо провељи године; свашта смо држаљи (Бл); грдно смо живелʼи (Жи); звалʼи 

смо лопата (Кон); то смо тако радилʼи; на колач смо и стављалʼи (Ост); слабо смо се хранилʼи (Пл); 

богме млого смо јада виђелʼи (Бу); ка да смо рођена браћа (Бр); тамо сте моглʼи (За); они су ме 

натераљи; то су браћа мог оца; аљ су љијепо живот провељи (Бл); женилʼи су се (Бо); времена су 

тако (Вру); тапут су га посен са струјом убилʼи; жене остадалʼе су; они су сви отишлʼи; прошлʼи су 

брак; жене су то причалʼе; зрно су му нашлʼи (Бр); оне горе су је волʼелʼе; што су се дружилʼе са 

оном Миломировом; деца док су се рађала (Го); слабо су питалʼи (Гло); бавилʼи су се сточарством 

(Гу); педесет година што су живелʼи; поштена су ми деца млого; сат су испалʼе хаљине (Де); твоји 

су га можда познавалʼи; тек су се примилʼи; двојица су погинулʼи; најприје су догонилʼи; најприје 

су налагали огањ (Ђер); све су само димије носилʼе (Ер); наше жене оде су радилʼе; кажу да су сат 

забранилʼи; сестре су јој се млађе удалʼе; оне су билʼе двије сестре; кат су је довелʼи (Жи); они су 

побеглʼи на едног коња; кат су се владари купилʼи; они су је далʼи младу (Ле); оне су трпелʼе; вала 

су добри обадвоица (На); они су изволʼевалʼи (Ост); три сина су ми се школовалʼи (Пр); свадбу су 

градилʼи (Бољ); ралʼицу кат су купилʼи (Кн); више су људи држалʼи (Цр); требалʼи су да поставу 

мало височије; код мене су дошла два Србина (Кл). 

 

II.1.9.2. Глагол (х)тет / шћет / ктет 

 

 II.1.9.1.1. У инфинитиву глагол (х)тет може имати и варијанте шћет и ктет: 

 не знам оће лʼ хтет да помогне (Ке); да лʼ ће хтет (Пл); неће она хтет; по колʼко ће хтет 

(Ру); оће лʼ хтет да дође; ваљда ће хтет (Кон); само ко ће хтет; једно ће хтет да дође (С. До); оће 

хтет (Бал); 

 сама неће шћет да дође (Ост); нема шансе да ће шћет (Се); како ће шћет; да ће шћет да и 

узне (Боб);  

 неће богами ктет (Па); сама ће ктет (Ру). 

 Нису бележени ликови са иницијалном групом кћ- у инфинитиву, којих има у говору 

Ибарског Колашина (Божовић 2002: 85) и у Врачанима (Петровић 1973: 226).  
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 II.1.9.1.2. У презенту овај глагол има пуне облике (х)оћу, (х)оћеш, (х)оће, (х)оћемо, 

(х)оћете, (х)оће: 

ни оћу ни нећу (Го); да лʼ га хоћу илʼи нећу; хоћу да те питам (Вру); хоћу да је дам; оћу да јој 

покажем; кат хоћу да промијеним смену (Го); хоћу ти казат; ево једну слʼику хоћу да ти причам; хоћу 

да ти то кажем; ја хоћу да пробам; алʼи хоћу да искушам (Бо); хоћу да јој турим кахву; оћу да женим 

дијете (Жи); ја оћу то за мене; ја хоћу да пошаљем код њи (Кон); сад девојка каже ја хоћу (Ме); ја 

оћу белʼе патике (Гр); оћу ђецу да упропастим; ја хоћу да живим са Србима; хоћу (Кл); оћу да видим 

њу и она мене; ја хоћу да ти је дам (Ле); шта ти хоћеш? (Кл); хоћеш лʼи ти са мном? (Де); ти како 

хоћеш (Кон); ти тамо ради шта оћеш (Кн); има колʼко оћеш мушкараца (Ер); сад да хоће, би му је 

повела (Жу); хоће да упропасти своју породицу; она девојка хоће (Бр); оће она, оће она, оће она 

(Вру); оће да иде даље (Бу); демек он то хоће да ме испроси (Пл); ако она хоће; хоће да иде тамо 

овамо; човек оће за Немачку (Го); ко гој хоће да пије (Жи); ко хоће д[а] узме; све море кат хоће; та 

што оће да га убије секиром (Де); оће да се нареди (Гр); она хоће назат (На); оће да умре; мајка оће 

само њу; оће све да и изеде гриња (Кл); нек игра ђе ко хоће; оће да се завади (Туз); хоћемо да идемо 

(Пл); ту хоћемо да те дамо; хоћемо, ту е добро место (Бр); хоћемо да хи трћимо (Бо); хоћете лʼ ми 

дат та плʼин (Жи); оћете да постите (Кн); шта оћете сад (Пе); чин те шта оћете (Пл); сваку ној оће 

у град да изађу (Гр); нек се личе на кога оће (Вру).  

 У 3. л. мн. презента знатно чешће се на целом терену испитиваног говора јавља облик 

(х)оте: 

салʼ да хоте казат ђе су је закопалʼи (Жи); они хоте главу да ми разбију (Пл); викаху оте 

још да праву (На); деца хоте да ми погину; послʼе хоте да ми хи убију (Ле); хоте мислʼет бок зна 

шта е; вала хоте да се врату ови ис Турске; хоте да се врату; нарот прича да оте да хи врату; да 

хоте да се врату; хоте да га граду (Ке); па ко оте нек ме држе; хоте да врћу људе (Жи); хоте да се 

жену (Де). 

 Присуство облика са превојним ступњем (х)оте- представља чување старине на 

терену тутинско-новопазарско-сјеничког говора. Како наводи П. Ивић, у зетско-сјеничком 

дијалекту нарочито је раширена појава да „3. л. мн. Глагола хтѣти чува стару консонантску 

алтернацију: (х)оте (упор. Старослов. хотѧтъ)ˮ (Ивић 2001: 218). Овај облик бележен је у 

говору Бјелопавлића (Ћупић 1977: 91), Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 203), потом у 

Врачанима, с тим да се у врачанском говору јавља наставак -у (оту, нету) (Петровић 1973: 
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226), те у Ибарском Колашину, где су присутна оба наставка (Божовић 2002: 85), док је у 

нашој грађи редовно бележено -е.  

 Осим пуног облика (х)оћеш, у 2. л. јд. у употреби је и краћа форма (х)ој: 

 хој да узмеш (Пр); колʼко хој ти катова (Бољ); па хој; ти хој чору да даш; ђе је хој сат?; да 

питаш свакога кога хој (Ке); ко хој да ти право кажем; каку хој кафу?; обрћи ме колʼко гој хој; ако 

хој масни сир; ко хој тврди сир (Жи); да ми ој родит једно дијете (Го); шта гој хој (Гло); ако хој (Бр); 

а ти ко ој да узмеш (Кл).  

 Облик хој највроватније је настао након замене -ћ > -j у облику (х)оћ-. Лик ој 

бележен је у говору Бјелопавлића, с тим да је облик оћеш „неупоредиво чешћиˮ (Ћупић 

1977: 90). Облике хој / неј познају и полимски говори (Николић 1991: 470), говор Пиве 

(Вуковић 1940); за староцрногорске говоре М. Пешикан наводи да у 2. л. јд. презента упитни 

облик обично гласи о-ли поред оћеш ли; одречно-упитни (формално, а заправо нарочита 

речца) гласи не-ли-/нећеш-ли-. У одричном облику само се понекад чује облик таквог типа 

(неј) (Пешикан 1965: 171).  

 Испред речце ли глагол има следеће фонетске ликове: хо лʼ ми узет Нура?; нит ме 

питаше хо лʼи је ни неј лʼи је (Пл); хо лʼ ми продат ту мачугу? (Ке); хо лʼ ме, душо?; (Жи); хо лʼ ми 

је продат? (Го); хо лʼ ми та прстен дат?; хо лʼ ме узет?; о лʼ ти да се вратиш? (Бр).  

 Негиране презентске форме глагола хтет су: 

да бежим нећу; ја нећу да идем (Бр); да се удајем још нећу (Го); нећу оде, нећу оде (Жи); 

онумат нећу; нећу ни да мрднем; нећу да напушћим (Ке); нећу то да прићам (На); ја нећу (Ђер); нећу 

ни да га глʼедам (Пл); нећу да родим (Бољ); нећу да узмем; нећу ја да другоме припане наше богасто; 

нећу ни тебе; да наплатим нећу (Кл); ко нећеш (Кн); што нећеш? (Го); нећеш ми ништа досадит (Кл); 

нећеш ни да кажеш роду (На); тамо рекни неће она; неће да јој се помири; неће да седи; ова дечко 

неће ми још (Бр); неће нешто ни да прича; никат га неће ни имат (Кн); сад неће нико; неће бит; неће 

ти више требат; неће глʼедат; неће то нико (Кл); неће ми ништа погоршат; што ми неће пуј ова жучна 

кеса; неће дој да му помогне (Го); неће нарот да хи држи (Пл); она неће из њозиног (Ков); неки неће 

да га обалʼи никако (До); неће ми донијет паре (Ке); неће ни ова остат (Ли); дијете које неће да учи; 

да се уда она неће (Бу); што нећемо један погинут овде (Бо); нећемо ми ниђе (Де); нећемо да хи 

запрашуемо (На); нећете ракију (Кн); за Сеницу тамо се враћат нећете (Гр); куће нећете (На); неће 

да се жену, неће да се удају (Гр); они неће са зељом (Гр); сад ништа да трпу неће, јако неће (На).  
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У 3. л. јд. и мн. присутан је и облик не (х)оће: не оће да се помири (Бр); не оће да рекне; 

она не оће (По); не оће ниђе; не оће да седи (Жу); не оће да се уда (До); не оће да хи држе (Пл); не 

оће да јој се помиру (Жу). 

У 3. л. мн. јављају се и форме не (х)оте и нете: не хоте ми деца то (Бо); не хоте никако 

(Па); не оте ни да мрдну (Це); не оте (Брђ); оне не оте; зато нете ни кафу ни сок (Ост); снахе то 

нете да раду (Кон); ко нете нек ме баце (Жи); нете (Де); ове девојке ни нете да се удају (На); нете 

право да ми рекну; они нете да рекну (Вру).  

Негирани облици за 2. л. јд. су и: ако неј, ти иди; што ми неј дозволʼит да те пољубим 

(Кл); ако неј (Пл); неј кафу; горе неј (Жи); има други ко неј ова; (Го); ако неј (Вру).  

Облици презента типа (х)тед(н)ем / шћед(н)ем / ктед(н)ем... употребљавају се у 

функцији футура II: 

ко гот хтеде (Ли); да настави ту школу ко шћеде (Брђ); видећу код Вере да ми замијени ове 

таблʼете ко шћеде; да јој се замолʼим, ако шћеде. (Го); да настави ту школу ко шћеде (Де); нек донесе 

ко шћедне; ако шћедне да учини (Ке).  

II.1.9.1.3. Енклитички облици глагола хтет употребљени у саставу футура I су:  

ја ћу ти опрат; са[д] ћу ја другу виљушку донијет; ја ћу ти дат; па ћу ја неђе наминут; други 

пут ћу; ја ћу то тако да радим; ја ћу га оставит; ја ћу запоставит; хај ја ћу тебе помој; ја ћу да је дам 

(Го); ја ћу ви исприћат (Гло); ја ћу донијет; зграду ћу обит с тобом (Ђер); ја ћу ти прићат; ја ћу остат 

неудата; навратићу сигурно неђе (Жи); шта ћу ти казат; у недељу ћу ти донијет паре; како ћу да 

идем сат; лако ћу ти казат (Ке); показаћу ти слʼику (Ков); слуша мене шта ћу ти ја реј; дој ћу ја (Ле); 

ту и ту ја ћу изај (Пе); обавезаћу се кад га узмем; казаћу ви баш (Гр); ја ћу да га убијем (Ки); баш ћу 

ти ја причат о мојој жени; даћу ти мараму (Жу); што ћу остат за на пијац (Ли); ја ћу ти дат; нај ћу ко 

Ејупа; ја ћу се оженит; шта ћу са овијем?; ја ћу да седим; ја ћу да ти дам (Кл); е вала ћу га ја убит 

(Цр); ја ћу да ве спасим; сат ћу ја напојит краве (Туз); ја ћу, сине, отис (Кн); ти ћеш и ћерат у ријеку 

(Кн); шта ћеш ти да напишеш; шта ћеш да ти дам; ти ћеш данас панут у крф; ако ћеш џабе; убићеш 

неког и добићеш паре (Кл); о њему ћеш пуно нешто видет (Ђер); с тијем ћеш умријет; не знам ни 

како ћеш (Жи); видећеш ти; како ћеш да одеш (Го); алʼи шта ћеш му сат (Пр); шта ћеш ми донијет?; 

ка[д] ћеш дој за казанску (Вру); шта ћеш да се мучиш; ти ради шта ћеш радит; нешто ћеш да победиш 

(Го); сти[ћ] ћеш ти до Бара (Тр); видећеш (За); радиће се, урадиће се; бок ће да помогне све (Гр); ово 

ће ти ваљат; за шта ће ми то вељат; како ће ми то вељат (Пр); најбоље ће им причат; шта ће ти риба 

(Бољ); и ово ће остат (Пе); бок ће помоћ (Бу); но ће да пане (Ков); са[д] ће дој; ко зна ка[д] ће она 
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дој; она ће отис; ку[д] ће, шта ће; да ће ти она млого муке видет; реј ће посен; за неколʼико ће да 

иде; ко ће д[а] остави злато у кућу (Го); ђе ће да доведе фамилʼију (За); шта ће му свој доктор (Ки); 

његова жена ће вам причат (Цр); он ће да ноћи код мене; он ће те повес (Ле); шта ће ви ово да 

доносите?; не знам шта ће бит (Жи); нама ће отис; она ће ти побеј; сат ће оно куће панут; па ће те 

удавит (Пл); ко ће да му чува; учинеће ти боље; убиће те грат (Ке); ђе ће да да ђевојку; ђе ће да узме 

(Врс); снаха ће морат ове године (На); не гарантујемо да ће дићи жива; он ће побеј (Кл); прва ће ве 

сретнут; сретнуће ве; она ће ви објаснит (Дуј); он ће ви исприћат (Бо); све ће да ти се ово оствари; 

нешто ће да ти се оствари; са[д] ће да провре; да лʼ ће је дочекат (Го); ко ће оно да једе; која ће да 

игра до момка (Вру); да ће бит добро (Бл); шта ће; она ће пој са мном; да ће да ујаше коња седлʼеника 

(Ме); па ће д[а] [и]де да пије (Туз); ми се двије здоговоримо да ћемо да идемо (Гр); ми ћемо да 

останемо (Де); изгинућемо; илʼ ћемо ти ми то донијет; илʼи даћемо њему; нај ћемо ми паре (Ђер); 

нај ћемо нешто (Бо); што ћемо да дођемо (Цр); видећемо се; у куи дан ћемо дој? (Жи); па ћемо 

причат; знаш шта ћемо (Ков); па ћемо се чут (Жу); кат ћете ни дој неђе? (Др); шта ћете оде (Ле); 

кот њега ћете отис (Бо); реко откалʼен ћете (Де); видећете исто (Дуј); е ту ћете видет; ту ћете нај 

сигурно (Дуј); шта ће они и како ће (Цр); новине ће писат (Ме); ти мислʼиш чекаће те Кладничани 

(Кл); лопоф ће ти се родит (Др); тражиће те (Гр); кат ће дој? (Жу); да лʼ ће да се врату ови (Ке).  

У 3. л. множине у употреби је енклитика те (< хоте), па ови облици гласе: млого те 

ни повећат (Ки); цијелу лʼиваду те ми предиј (Пе); па те закукат; богами те га уфатит Ђерекарци; 

тамо те дој (Ле); алʼ брже те дој (Ков); па те дој да ме узму (Жи); они те дој ту; каке те ми бит 

среће (Го); они те ти све исприћат; да лʼ те мој (Бо); они те донијет сад воду; шта те ти казат; кућу 

те ти диј (Бр); односно: дојте Влахиње (Ле); вала дојте данас (Жу); мислʼете неки мушкарац ме 

грлʼи; рејте ене што је грлʼи она мушкарац; (Го); дојте овамо; (Бо); дојте они за петнаес дана; да 

пођеш илʼи убите ти све што имаш (Бр). 

II.1.9.1.4. Глагол хтет у аористу има два низа облика.  

Дуже форме имају у основи проширење -д-: (х)тедо(х) / шћедо(х) / ктедо(х) / 

кћедо(х), (х)теде / шћеде / ктеде / кћеде, (х)тедосмо / шћедосмо / ктедосмо / кћедосмо...: 

хтедо да јој кажем; не хтедо да се свађам; ја жива не хтедо (По); хтедо ја (Ту); ја ћедо јучер 

да дођем (Ру); посвадисмо се, не шћедо да га узмем (Ру); ја то не кћедо да трпим (Ме); и не хтеде 

(Бу); хтеде да дође (Ту); онолʼики момци по Тутину и не хтеде; Зорица не хтеде да се уда (Бу); та 

снаха не кћеде да ми седи (Д. Дуб); не кћеде (Пл); шта му шћеде то да ради (Се); она не ктеде (Ру); 

Ибар не кћеде да плати (Пе); не шћедосмо (Се); не хтедоше да позову (По).  
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Забележени краћи облици су: шће(х), шће / кће... (х)тесмо / шћесмо... 

ја не шће ту ништа да рекнем (Го); шта ти кће за вашке да причаш?; што не шће ти кахву? 

(Бољ); што не шће сок (Вру); не шће ни да ради у кахву; што не шће сок какав да попијеш (Го); он 

не ћше (Бр); она не кће да седи оде, не кће да седи (Д. Дуб); ова не шће да узме (Бр); ова не шће да 

узме; шта он не шће, не ћше; не шће ни да ради у кахву (Го); не шће да рекне на пиво попи (Св); шта 

му шће то да ради (Ле); нешто не шће, не знам шта ово би (Ли); он не кће (Жи); не кће да седи (Пл); 

он не кће; алʼи не кће да је узме (Ер); он не кће; ова не кће да узме (Ру); а нас диже ђаво, не шћесмо 

(Ме); не шћесмо (Ме); што не шћесте кахву? (Ли); они не шћеше; они не шћеше да ме узму; а они 

послʼе не шћеше без мене (Гл); не шћеше да га приму (Ши); и они не шћеше да ме узму (Ле); и они 

не кћеше, но ме оставише те дођосмо (Ли).  

 

Имајући у виду да се свођење облика на једносложну форму готово редовно 

избегава, краћи облици у једнини бележени су увек уз негацију.  

 У говору Горњих Васојевића такође бележене су и краће и дуже аористне форме али 

само у ликовима са иницијалном групом шћ- (Стијовић 2007: 203), односно шћ- / (к)ћ-, у 

говору Врачана (Петровић 1973: 226). У Ибарском Колашину присутна су оба фонетска 

лика с тим да се употребљавају само форме са основинским проширењем -д- (Божовић 2002: 

89).  

 II.1.9.1.5. У имперфекту глагол хтет има следеће облике ћа / шћа / кћа, ћаше / 

шћаше / кћаше... ћасмо / шћасмо / кћасмо, ћаху / шћаху / кћаху / ћадију / кћадију...:  

ја ћа него ме она збуни; ја ово ћа ту да нешто радим (Жи); ево још нешто ћа да ти рекнем и 

заборави, заборави шта сам ћела. (Боб); мене то пало на памет и не шћа; не шћа даље да тражим него 

ту (Стр); кћа да одем до Рибарића (Па); ја кћа да лʼегнем (Пл); ја кћа д[а] одем, ал’ не стиго (Ру); 

шта шћаше ти оде? (Гр); већ кад ћаше да се зарати, доста је иселʼило овдалʼе (Тр); он ћаше оде на 

село да прави (Го); шта ћаше то?; он ћаше, алʼ послʼе Хитлʼер окрену рат (Прћ); послʼе шћаше да се 

бије са мном (Из); послʼе шћаше (Ле); ми не шћасмо никако да попушћимо (Ту); послʼен кат шћаху 

да дођу (Пр); кат ћаху да дођу (Ту); опет мало побоље но што кћадију да узму (Пе); кћадију да узму 

(Бал); на Рашку ћадију (Прћ); ћадију да дођу (Бал).  

У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони нису бележени облици типа оћа, оћаше..., 

које познају говори Врачана (Петровић 1973: 226), Ибарског Колашина (Божовић 2002: 88), 

те Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 203) 
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(Детаљније о облицима имперфекта глагола хтет в. т. II.2.3.8. у одељку о овом 

глаголском облику).  

II.1.9.1.6. У тутинско-новопазарској зони глагол хтет у радном глаголском придеву 

има облике (х)тео / ћео / шћео / кћео / ктео, (х)тела / ћела / шћела / кћела / ктела , (х)тело 

/ ћело / шћело / кћело / ктело...: 

Исмет кад је хтео да иде (Бл); ја нијесам хтео да идем (Гл); нијесам тео д[а] идем да радим 

(Ли); ја ка сам ћео да селʼим (Гр); ћео да убије тога секиром; ћео сам да је најурим (Де); мој је отац 

није шћео узет да је цио дуња био њејзин; он није шћео да иде (Гр); није шћео нико да се дофати 

(Цр); нико није шћео да иде (Бо); он је мене шћео да да у школу (Го); кад би шћео она во да пређе 

(Ђер); Рехо није шћео (Де); ко је шћео да узме (Ер); није шћео паре да им даје (На); ко је шћео (Тр); 

радио је а није кћео (Ост); он само не кћео да с[е] обрије; није кћео на друго место; он не би кћео на 

пијац (Жи); није кћео (Бл); алʼ нијесам шћела горе; како сам сама шћела (Гр); та га није шћела (Ђер); 

нешто шћела да узме (Жи); ка[д] сам ћела да се удам (Бољ); кад је кћела да умре (Ков); ћекојег нијеси 

видела нити кћела (Бр); није кћела да напушћа; она би кћела да га поведе (Бр); моба слабо је кћела; 

сат сам кћела д[а] [ид]ем ту скоро; кћела је то да узме; није кћела (Жи); није ктела (Ру); кат се ћело 

у сватове (Др); шта лʼи ти је то шћело? (Гл); шта ми се шћело (Гр); нешто шћело да хим лʼипше 

(Ков); ови наши нису хтелʼи (Бал); од четрнес година хтели да ме жену (Бољ); нијесу хтелʼи да 

шију оне капуте; нијесу хтелʼи да хи обућу (Де); што су ћелʼи да је узму (Врс); не би ћелʼи да је дају 

за тога (Гр); ћелʼи да плату (Гло); кат смо ћелʼи ову д[а] испратимо (Жи); они нису шћелʼи; они нису 

шћелʼи да иду са Немцима (Из); они не шћелʼи без њега (Цр); ми смо те шћелʼи и повућ (Го); ми смо 

већином кћелʼи ка мало и да лажемо; нијесу кћелʼи за то да чују (Бр); кћелʼи да узму старију од мене; 

тако су кћелʼи и мене (Бољ); кћелʼи за Турску да иду (Бо); нијесу кћелʼи на друго место (Жи); кћелʼи 

да га буду (Ме); ове године нијесу шћелʼе да ми роду (Ли); нијесу шћела ни један (Др).  

У говору Врачана и Горњих Васојевића у облицима радног глаголског придева 

бележени су такође ликови са иницијалним групама шћ-, кћ- и кт- (Петровић 1973: 226; 

Стијовић 2007: 203). Облици ктијо / (к)ћијо / (к)ћејо (Петровић 1973: 226), као ни стио / 

ктио (Стијовић 2007: 203) у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу нису примећени, 

иако се у сјеничкој зони под утицајем суседних јекавских говора јављају облици желио, 

волио и сл. У Ибарском Колашину је само: кћео, кћела, кћело (Божовић 2002: 94). 

  Када је посреди овај глагол, Д. Барјактаревић наводи следеће: „шћет: оћу-оћеш-ој 

– оћемо-оћете-оте и оту; одрични облик нећу-нећеш-неј (< не ој), а каткад се чује и несажет 
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облик неој; у множини: нећемо-нећете-нете (не оте) и не оту и нетуˮ (Барјактаревић 1966: 

100). За имперфекат наводи облике: оћа(х)-оћаше-оћају и оћаху и шћава(х)-шћаваше-

шћавасмо-шћавају и шћаваху и шћадија(х)- шћадијасмо-шћадијају и шћадијахуˮ 

(Барјактаревић 1966: 103). 

 

 

II.2. Глаголски облици 

 

II.2.1. Инфинитив 

 

II.2.1.1. Инфинитив без финалног -и употребљава се на читавом терену тутинско-

новопазарско-сјеничке зоне. У тутинско-новопазарском ареалу бележене су искључиво 

краће форме, док се у Сјеници јављају и облици на -ти и -ћи. Ипак, на већем делу сјеничког 

подручја њихова појава углавном је спорадична. Будући да је о односу основа детаљно било 

речи и одељку о глаголским врстама, наводимо само појединости које се тичу наставака за 

облик инфинитива.  

II.2.1.2. Глаголи на -ти бележени су без финалног вокала: 

он ће ви исприћат; немоте ме задржават; е бога ми ме мораш частит; е то могу ти прићат; 

више шес волова ја уфатит нећу; нећеш вероват (К Бун); млого те ни повећат; ка[д] сам се ја 

родила, он се мого оженит; ја сам у то време све сас тијем почо радит и тако; слуша ти те будалʼе, 

уништит девојку; то е требало обесит, а бога ми обесит; вала је имо шта и причат; то не треба 

жалʼит; овога би требало обесит, па га пет пута вешат и скидат; никат нећу нешто бацит лʼеп и 

нешто да угазим троху; тешко је бит човек, а нечовек је лако (Ки); ко ће погодит у она камен; не 

дају мушкарцу се уфатит до њи, нема шансе; нећеш ми ништа досадит; поче причат; хо лʼ ми узет 

Нура?; није ми могла бит жена да је цио дуња био њезин; мој је отац није шћео узет да је цио дуња 

био њејзин; ја ћу се оженит; што ће он кукат и плакат ви немо да се плашите ништа; надај се сутра 

до Увца да ће они попалʼит куће српске; то је паши лако било написат; неће ми сметат, могу 

живет више година; морам неког платит да ми донесе; ето, ти мореш сама, ја ћу ти казат; „Нећу 

ти јеˮ, каже, „наместит што ми неј дозволʼит да те пољубимˮ; секо, нећу се ја млого мучит; ја ћу 
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глʼедат у име бога да ти то дијете излʼијечим; ти ћеш послʼе оно морат да исциједиш па се горе 

уфати восак а долʼе остане вода (Кл); па коња можеш научит а човека који нема у главу не можеш; 

то не треба ни дијелʼит; чека, и чека и чека сабор па у пет сати иде па по цијелу ној онамо, не мош 

заспат; не ваља, каже, причат да ћеш да радиш; ако ће киша илʼи невреме, севап је руковез и откос 

покупит; е па добро ја друге реде нећу, а ти ћеш и ћерат у ријеку, ја нећу; алʼи ето, севап је откос 

покупит да не пропане толʼика нафака; откос, ако је киша, севап је, каже, покупит и руковес; треба 

га вероват; то, боже ме опрости, то је севап покупит и унијет у амбар; е вала је имала лада ове 

године, ко није имала лада, никат га неће ни имат; то се не крије, све се море сакрит то се не море; 

цркву правит мораш па се турчио, ишао ђе оћеш (Кн); алʼ оно зло претрпет, исто ка да ми гори 

глава; ку[д] ћу послʼе ону рушевину и оно, треба ћерат послʼе то, овамо-онамо; нек изгори што 

море изгорет; сачувај боже шта се трпет може, шта трефи човека; ја не дам, каже нек иде она бар, 

ми стари нек биде с нама шта ће бит; ако нема карактера, муку ћеш видет; лако хи је сложит; онде 

сврати питај она ће ти казат право пут; ти глʼеда у мене, ја ћу глʼедат у тебе (Тр); у, како се живело, 

то ти ја не могу прићат никако; сине, ти ми мош бит ка шћерка; е сат то ти не би мого прићат; па 

то ти ја не знам таћно прићат; ни то ти не би умео прићат, то је било рано, пријен мога времена; не 

знам ти таћно прићат; правилʼи оне кованике оне, послʼен смо поћелʼи куповат; ево сат ћу ја 

напојит краве (Туз); оде морате се окренут; лакше је ламперију потријет но кречит; неко ће морат 

да биде мајор; шта ко прича мош слушат, алʼ не треба се ни мијешат; лук ћете ми видет какав ми 

је лук; мораш уписат како се живело; ка[д] ћете ви оселʼит, он се више вратит неће (Уг); његова 

жена ће вам причат; обичај је та био да се морало коначит, два конака, три конака; конаћит 

обавезно, отиди за невесту и коначит и тамо сватови згода; немо ме теретит (Це); боље жртвоват 

сина једнога; е вала ћу га ја убит; Вујо, можда знаш ти боље, па ћу ја слагат (Че); шта ти могу 

казат, посље по године живота; то је што треба знат да бог све одређује и завршава, нико те ни 

убит ни поценит не може ако те бок штити и ако знаш да си од бога створен; ко е био вриједан да 

ради, није лоше било, могло се и радит и зарадит, аљ ја сам тапут био дијете; знаш шта значи ноћ 

а бит напоље порет воде, то је лоше стање живота; не знам кат беше ова пут се почео радит за 

Шпиљани; богами ово женско стварно треба разумет (Бл); оћу, све ћу ти причат; зором је ти не 

мош узет данас водит што нећемо један погинут овде; хоћу ти казат; тешко сиротину њивит; шта 

да ви прићам, то ни погодит не мош, муке су билʼе велʼике; не знам да лʼ ће мој премашит, не дају; 

тако е било тврдо то да се не смије убит (Бо); од једнога мога оца једихника учинело се сат породица, 

шта ћу ти казат, село; алʼи кат хим ја то почнем причат; ткала најпријен оне, како ћу ти казат, оне 

полʼе; пружи нешто, дади нешто мало, неће ти бит ништа; није џаис месо прије године детету 

дават; е, бога ти, хо лʼ ми та прстен дат?; рече немо кажеват; хајде ми да јој поведемо лʼијепога, 

она ће га бегенисат; то је грахота родит и бацит дијете; немоте ми пушћат! Ту нарочито немоте 
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ми пушћат ту што прича тако!; све би пелʼи се на брда ђе ће се најбоље видет и ко ће највише имат 

те лʼилʼе да покаже; верујем да ће она бит учитељица, сат је завршила факултет, те она ће верујем 

ту се примит (Бр); не мош вероват како е то занимљиво било; шта ћеш ми донијет на свадбу?; 

право ти кажем, срамота се фалит; миље овудије да ти је милина гледат како се шетају; прича ти 

па ћу ти ја додават (Вру); ја ћу донијет сад воду; никат мушкарац не може видет муке ко жена; д[а] 

[ид]ем да ставим ја кафу па ћемо причат; ја јој поче причат како сам теглʼила муку; у шта смо ми 

њивилʼи децу, да ти је знат; нас двое старо, омркни, алʼ да лʼ ћеш осамнут, хене; да лʼ ће је дочекат; 

треба глʼедат, није само е вала лʼијепа и лʼијеп, но треба глʼедат и откалʼе је и шта е и како е; то је 

Симонина братаница, а нек је трећи дио Симоне, ја ћу је узет; они бар туре злата, она има рашта и 

дворет; вала да ми ој родит једно дијете; најтеже с народом радит; невеста ће послʼе бит уморна 

за свадбу; немо, сине, ти турат; мајко, ја ћу ти опрат; са[д] ћу ја донијет баклаву и обланду; могу 

лʼ оставит ова сир доклʼен се вратим; ја не би смела заноћит сама кад би ми све поклонио; неће 

ништа фалʼит; са[д] ћу ја другу виљушку донијет; ти си још млада, отвори очи, немо залʼијепит па 

послʼе куку мене шта би; не би те смелʼи перисат, слабо ти је срце; пита ти, па ћу ја неђе наминут 

да видим; хо лʼ ми је продат?; ти ради шта ћеш радит; боји се ја ћу га оставит, ја ћу запоставит; 

неки глас сретан ће ти бит; треба вероват; кажу треба глʼедат а не треба вероват; не умијем ти 

казат (Го); ја ћу ви исприћат; ја ћу ти само један случај испричат; нико неће играт онамо ђе му 

место није (Гу); данас не морете све завршит (Дел); газда није до човека ђе прибит блʼизу жена; 

каже мора се убит дијете илʼ нешто се десит, то друге нема; о њему ћеш пуно нешто видет и о 

кретању и о свему, о живљењу; тад је било све брвњаре, од дрвета, колʼко би се човек мого исправит; 

немоте ме дат; немоте ме дават, ја нећу; ја ћу донијет па да осечеш оне купоне; илʼ ћемо ти ми то 

донијет да осечеш илʼи даћемо њему (Ђер); ово сам мого донијет пешке; није имо свако ни то да 

једе, него је моро мешат овас са јечмом да би јео; с тијем ћеш умријет; не смијемо те дират кад би 

човек реко милʼијарде да ми да; ја још нијесам отишла то да видим, нит би се могла напомолʼит ка 

тој кући; ја везат њојну срећу за моју несрећу што је она једна, џаба ти је све, не мош; салʼ да хоте 

казат ђе су је закопалʼи; пипнут је не би смео више (Жи); дабогда се то више не повратило, то ти ја 

могу казат; јело се ражовно, хељдовно, шта ћу ти казат, мијешо се овас са јечмом; могла си чут ту 

и ту да има у заедницу; ја са Ибрахимом се не могу погодит никако веј да се убијем; у недељу ћу ти 

донијет паре; ја сад вичем, бога ми неће ми донијет паре, ова ситуација овака; могло би свашта 

бит, друкше не; вала лако ћу ти казат; нећете ни трећу ни четврту ни сенку видет; није смела на 

пастуха турит невесту да је не сатре; неј вероват, то није мала вода, то је сила и сила вода; овако 

да ти кажем, знам да ми вероват нећеш; хо лʼ ми продат ту мачугу?; и није ми се годину дана ћео 

помирит; тапут ти нијеси могла никат девојку видет нашминкану; он је моро да дође на дан венчања 

да ми се потпише да би се ја могла венчат (Ков); мора посен да ће бит мачка женско да дају обрас; 
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не знам да лʼ ће бит ове године по пет еура; немо ме даље испитеват, заборавио сам (Кон); богами 

то је тешко вама објаснит; имо је Иљас један Куртовић кат се почело ратоват; ти то трпет не мош, 

ти идеш по муслʼихуна, мириш људе ко се свађа, ти то неј трпет; богами те га уфатит Ђерекарци; 

вала нит би требала ни[т] ћу га узет; немо, снахо, прат, данас торник; шути немо толʼико се смијат; 

никат заборавит нећу кат ме нијеси дала да се смијем; ја ћу те зват телʼефоном; ти ћеш ни је узет; 

да ми, нећу ти узет пушку; ово треба најурит, ене ми неокупана тудијер шета; отиди нађи стотину 

деце у болʼницу, ако могнеш одвоит кое, које је које, ја да скинем главу; са[д] ћу ти ја прићат; тамо 

су у магацин, нека, ја ћу донијет (Ле); можда ће ме болʼет још више; вала ћете попит нешто па да 

се отрујемо сви, нек иде у врага; бога ми сам узо семе најбоље што је могло бит; то е најлʼепша 

гозба што може бит; жене су тамо одвојене и вирелʼе ђе би моглʼе кога видет (Ли); могла би ви 

казат; они те те сат узет у кола да те поведу; сонке оне велʼке, направит; мислʼила сам шта ће бит 

са мном новине ће писат; људи нијесу смелʼи дат девојку, ни сат не смију, што неће питат жене; 

ти њега ко ћекаш, ти само са њим не можеш завршит разговор; мога ти хака је немо разиграт (Ме); 

ја кад би се потписо, то свачији рукопис сам ја мого копират; могу ви набавит колʼко ви треба; 

одавлʼен педесет људи, шесет, колʼко, богами ћу лагат; мене можда неће требат; ако ме пане о 

уљу, нијесам учио, сигурно ћу изгубит годину; па тога срама мога, то никад не могу заборавит 

(Ми); ево ти ово, лакше ћеш седет; одабрани људи, они се пошаљу, неки којима се не може одбит 

да се не помириш (На); хоћеш лʼи родит?; знала сам то, то је лако правит (Ост); на земљу нацрта, 

има, не умијем ти казат; ево ти, са[д] ћу ти ја нацртат; да јој помогне судове опрат; требало би му 

писат да не би га спасио; негђе ћу ти га показат; удат се от ћовека за другијем и да нађе неку срећу 

(Па); послʼен полако се почело радит, орат, ово оно, док је дошло до лʼеба; ја у Пероше не долазим 

што се нећеш ти запослʼит; мого сам уплаћиват; паре не мору да седу, то је џаба причат; не знам 

ко ми рече море ти прегорет; муслʼимани те доста правит незгоду (Пе); немо ме ни глʼедат; вала 

ћу ти ја казат: снијек је бијел, но је снијек; са[д] те се посвадит; џумбусише и хајт сат у нешто 

шупе, нити знам хоћу лʼ се запалʼит; е то ти могу од мене причат; не смију да ме пушћу хоте ме 

они отет (Пл); да није воде, не би се мого окрећат воденички камен; ко баци на десну, добра ће 

бит година; кат ћу ти платит? (По); не мош га спасит да ти је хиљач од смрти; немо више долазит; 

не мош узет да ти је хиљач от смрти; док си у војску, ово ће ти ваљат; ја то ништа не знам за шта 

ће ми то вељат, како ће ми то вељат, ништа ја не замишљам даље; има тија случајева разнија, не 

треба ни причат; вала ја и пружит не могу, не могу да мрднем; Артенију да не одведосмо, ништа 

не могосмо учинет (Пр); не веља кат ти пане на ом за месо што неј казат, да то поједеш, детету 

испада понешто; секиру не веља тражит у махалу; никако са жице да се обуче што га неће сунце 

поново огријат; пуна ће се напунит гњида (Пру); млого јада сам виђела, кад би стала причат; немој 

никат купит да поравниш пет кила (Ру); доста се е то глʼедало раније код нас, ако је женско не треба 
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га нигде послат, доста су била женска деца угрожена (Са); оћу д[а] [ид]ем у Смалућу па ћемо се 

договорит; у девет кад лʼегнеш, тешко је стварно издржат до сутра; ево ти кахва, седи, ја ћу то све 

завршит; е бога ми ја тебе познајем и кат ћу умират ћу те познават; могу лʼ ја нешто питат?; па 

ја ти не могу године смањит (См); алʼ да ве поведем па ћу се вратит; то ја не пантим, Милован ће 

то знат; ја нијесам био тијесно да лʼ ће она мене узет и да лʼ ћу се ја њој свидет, ја би ишо ја њу да 

видим (Ст); четири године дана ти је било тешко живет ође; ми смо се послʼе почелʼи бранит и у 

томе проузроково рат; кад би ја стао то причат у детаље (Прћ); знам ђе Грубетиће, само не би умео 

описат; тад је било проблʼем купит једне панталоне а не друго нешто; ето, сат не мош видет да је 

посијато дваес кила пшенице у нечију њиву; који је то проблʼем купит, не дира га ништа; мош 

критиковат кога оћеш; пријети му тамо да ће му побит породицу; има хи старија још, немо се 

плашит (Рај); он стасо, ја стасала, нумијем ти прићат, немо ми причат; не море себе медет учинет 

а не мене; опет надам се да те ме глʼедат; муфтач ко ће не послушат нешто; немо намиреват; нису 

то малʼе године, није и лако пребројат; па помислʼим аман неко да је муфтачан како лʼи би мого 

живет; вала да порасту деца па ћемо се одморит (Со); што је лʼијепо, неј ми вероват; да лʼ ћу 

доживет само да се наспавам; за снагу се не мош вратит, за џак си се мого вратит; касно се корита 

почела куповат за купање; то ти не могу ни казат, у виду ко неки креденац малʼи; зато сам ја реко 

био да лʼ ћу доживет салʼ да се наспавам; ја ћу причат, а ви пишите; фриждер да се прво донесе 

фриждер, ја носит месо ис Пазара у моју кућу не могу; те послʼе ја почнем и месо куповат у Позар 

(Трн); ту ће ви та најбоље испричат; ако ћедне причат; бес жена се живет не море; немој ти 

мислʼит; пошо сам ти причат; он би умро, он ти не би смео узет парче лʼеба; попричај ти нешто па 

ћу ти ја попричат за једну другу ствар (Цв); немо ни долазит кад не мош; да ти те чаше па ће Зорица 

сипат; немо затварат (Шав); најбоље ће им причат Огњен Јелић (Бољ); неће он нама узет краву 

испред оволʼике деце (Бољ); ада, немоте се ни изуват; кад имаш шта виђет (Бу); шта год да пишеш, 

погрешит нећеш; нисам се мого откачит (Бу); мош узет кило кахве; моралʼи смо купит ћефине и 

даску ону; не могу погодит, госпођо; е могло би се преварит; разумијеш, у ону заедницу у ону кућу, 

треба толʼику стоку видет; е па, вило, доклʼен гој не питаш родитеља, не мош бит добра; е он ће ти 

причат; само је та Томо згодан човек, он ће ти све опричат о томе српском; јанови се ткалʼи овако 

алʼи да има горе, не умијем ти причат, све да има овако ресе овуда; они би ми искалʼи да не мош 

однијет; он је моро то платит; ако не бидне Томо, Драгољуп, и он зна причат и он је старији човек; 

ја сам моје здравље претурио, бог зна шта ће бит на послʼетку; тако, Томо и Драгољуп, којега гој 

нађеш они ће ти опричат (Врс); немо се плашит, он је жив, само га поћералʼи за Пазар; сад за 

Сеницу тамо се враћат нећете (Гр); ова ће ви мало боље испричат о старијем; има стара пословица, 

каже: „Ког не даш умријет, та ти послʼе не да живетˮ; није лако ово сачуват овде (Др); каже: „Вар 

сеˮ, сину, „не превар се, ноћас ће те преварит, сутра ће те прекоритˮ; та нарот треба дворет; узима 
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нарот, све хим треба набавит, све хим треба утитрат; није лако било прије живет (Дуј); посаветуј 

га, бок ће те чуват; не би ти мого набројит; она ће ти све попричат; морете свратит код њега (Ју); 

то по цијелу ноћ иду камиони, да не смијеш заспат; оће бит, неће бит; нећеш знат да ти и нема; е, 

шта те брига, ти то виђет нећеш; доклʼе ти траје у регал и у витрини шоља, она ће ти пит кафу и 

тураће и на гомилу; а ти шта ћеш радит?; то се није глʼедало да лʼ ћеш ти ђетету истерат очи, но 

да лʼ ћеш догнат сва говеда да се обадају; слађе ћете спават; није лако факултет завршит; ко зна 

да лʼ ћемо се више виђет (Ка); требалʼи сте се јавит; да ја кажем прво Горану за шта су оне дошлʼе, 

па ће он објаснит; како су га ценилʼи, то вероват нећете; немо се, Лʼепшо секират; не дадоше чут 

(Коз); ђе Јаблан, он ће ви казат; тешко је то одржат да се чува човек (Баг); лако ћемо му турит 

кафу; немоте радит много оно преко ноћи; ево има, сат ће ти сипат Зорица; не морете потерат; 

имо би данима за Ивана причат; да л мош успет то?; мислиш да мош успет?; она ће то ишчупат ко 

ништа; могла сам овој жени једну гајбу продат (Бал); не би далʼи на петак изнијет смеће ис куће 

(Боб); нећеш ми вероват; ми јој се никат одужит не можемо (Боб); са[д] ћу ја видет да лʼ је он ту; 

хајмо ми долʼе па ћемо га саћекат; око из главе да му затражиш, та ти неће жалʼит; то ти не умијем 

казат; све ће ти он исприћат; и вишка ће ти он исприћат; да се закуне алаху ђелешану да неће човек 

лагат и да неће коме шер учинет (Бот); ова ће ти узет паре; са[т] ћу ти показат; те он рече морате 

ме чекат (Брђ); па ћемо то други дан узет; поче ти причат (В Лок); немоте му пушћат велʼику воду 

оће се угушит; неће ова понављат; сваки трн сам лʼивадни мого стрљат ногом, толʼко се ишло 

босо; ниси мого купит опанке; милʼина било поглʼедат омладину кад жње; сат ћу вам причат који 

су празници; не вреди лагат; са[д] ће он донијет; ако ти треба, једно ћу ти поклонит; вала ћу ти ја 

казат бес кошуље (Из); ко зна ђе ми ти мош требат и ђе могу ја тебе требат; интересатно је 

записат; свадба је изглʼедала лоше, мош написат негативно; ми ћемо школу ставит у Грубетиће 

горе; хоћеш лʼи вероват?; о лʼ вероват ништа сад нема; боље је живет мало и проживет 

девојкалук; ријетко си мого чут да је побегла; мислʼим да оде има једна жена да ће знат; нешто ћеш 

и од нега чут; она ти море понешто причат; нико ми неће то платит (Леч); по снијегу газит долʼе; 

веруј ти да су ми помагалʼи па ти казат не могу; па поклат му стоку, овце; други пут ћу ја припазит 

се, ја ћу пушком; ми ћемо сви оде страдат (Лу); на срет пута лʼегни нико те пробудит неће ако 

нешто ниси направио; треба спремит сијено (Не); треба помагат нарот; сад је млого тешко судит 

и женама и деци и све; ја се никат нећу вратит; код њега ћеш добит да се ниђе не крпаш; он ће 

зовнут ове старије људе; запиши и неко ће ти казат; сат ће морат за неку годину да тражу неку 

локацију (Нет); они су почелʼи градит кућу; код ње мош свратит тамо; сат ћу ви ја казат (Ос); 

нијеси ме мого натерат да живим са њом за живу главу; треба ово зауставит; мора се неко друго 

време ћекат; оћете лʼ не пушћит у кућу? (Пож).  
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II.2.1.3. Након губљења крајњег -и код глагола који се завршавају на -ст долази до 

испадања експлозивног сугласника, што је у складу са ограничењем које се тиче 

немогућности реализовања групе -ст у финалној позицији уопште у највећем броју 

случајева (пос, крс, мас и сл.): 

погледа како бубњи ова пусти шпорет, душу ће ми појес; охлади ти се то, могла си јес (Бал); 

ви ћете озепс тако, оде промаха велʼика; нека ће појес; она ће истрес (Бот); да те сечемо том истом 

том границом ђе су те они секлʼи, стара жена, то неће зарас, не смијемо (Ка); овде је млого тешко 

било увес нарот у цивилʼизацију (Нет); тебе ћу ја сат повес оде и казаћу ти (Ос); оћете озепс, требалʼи 

сте у кућу да уиђете (Трн); алʼи лопова ће ти га довес комшија (Цв); јело јој се, а кажу не ваља украс 

трудна жена (Шав); ако ће украс; не мош је помус (Вр); украс и опљачкат и опсоват (Кн); по шесет 

оваца, по десеторо говеди, то треба те краве помус и учињет чаре (Го); то не мош најес, то не мош 

да наједеш (Дел); ти на вранца, немо да га окрећеш ни лʼево ни десно, он ће те повес (Ле); исплʼес; 

па твоје не море нико украс, ти неј туђе и не да му се да украде (Пр); не смије мајка и отац да гукне 

от тога сина, мора му обрес паре да ће земљу грис (Ст); да ми он мене каже да ја не смијем јес слатко, 

слано и масно (Ли); ја ви оно што знадем, ја ћу ви исприћат и повес ве ту на ту воду (Ру).  

 Иста појава бележена је у Враки (Петровић 1973: 213), Бјелопавлићима (Ћупић 1977: 

89), Паштровићима и Васојевићима, где се „глаголи на -ти чија се инфинитивна основа 

завршава на -с редовно јављају без инфинитивног завршетка -ти (отрес, рас).ˮ (Стијовић 

2007а: 200), потом у поибарским говорима, где финално -т отпада иза дентала у глаголима 

типа прес, пас, мус, рас (Божовић 2008: 80).  

За говор Горњих Васојевића Р. Стијовић наводи и примере са појавом -з код глагола 

на -сти: Ја ћу помуз краве; Ол огриз јабуку већ једном? (Стијовић 2007: 186). Такви примери 

могу се пронаћи и у нашој грађи (ја ћу повез ве ту (Ру)), али их не издвајамо имајући у виду 

да је посреди појава условљена искључиво фонетским окружењем, тј. реч је о озвучавању 

финалног безвучног сугласника у сандхију, испред сонанта или звучног консонанта, које се 

јавља независно од врсте речи (даназ немам и сл.).  

II.2.1.4. Глаголи на -ћи такође се јављају без финалног вокала: 

 како ћу рећ; могу ти рећ и да ти је добра кафа да попијеш понекат (Кл); отиди до курира, 

ако му не даш, не да ти уић у канцеларију, све лоповлук, ада нема за шта није; све живо, радник и 

домаћин што не море да постоји, а треба наћ добру ђевојку (Кн); е богоми да лʼ има асвалт до Бара 

то ти не би знао тачно рећ, требало би да има (Тр); ми смо те шћелʼи и повућ; ти ништа немо рећ 



203 
 

Везири, реј ће посен (Го); како ћу отић; није се могло ни ић за Пазар, седи кући; ко сазнадем ја 

тачно ко зна све, рећ [ћ]у ти (Гу); то је лʼепше обућ но сат ове кошуље што се обукују; одиву је 

најсевапније обић (Дел); само ти могу рећ, данас и некат што је било, пријен сто година, то је 

неупоредљиво; да видимо шта те рећ за те људе (Ков); она ће изић; само ти могу рећ да је здравији 

нарот био (Ли); он ће ић; шта ће он да ти прића кат он ништа не ћује шта ћеш му рећ; могу ти рећ 

лʼијепа беше (На); тако му било онде ђе су га спушћилʼи, то му могу рећ; ја не би могла отић, болʼу 

ме ноге (Ост); шта ће обућ; први пут, ама ни дотаћ (Са); у планину човек не смије отић без оружа 

(См); ни дотаћ; ко ће прић да тражи лʼеба? (См); ево горе сат кат ћеш отић код Милована (Ст); 

треба рећ да сам добро; није имало пекара приватна да хлʼеп продае се, само шта однесеш то ћеш 

испећ (Рај); немо ић; по ноћи не би смела сама отић; ако могу да ви помогнем, ја ћу ви помоћ (Трн); 

треба отић; е богами није се могло ни код Србова ни код муслʼимана с девојком лако прић; то ти 

могу рећ све, косило се, радило се (Цв); до Радомирове куће има муслʼимана, можете отић (Шав); 

ни прић ни доћ; не морете наћ, тешко старија тија да има обадвоје (Врс); хоџа каже није грехота у 

ноћ сећ нокте; купат децу, чистит себе (Дуј); немо посећ, алаха ти (За); вала ћу отић па да ћу девети 

дан; кад те се дић; он ће отић; она ти неће заћ ни у њиву ни у шталу, боже сачува (Ка); шећер ћу ја 

наћ, нека шећера; не знам ни ка[д] ћете ви да дођете ни да л ћете уопште доћ (Бал); то ти не би знала 

рећ зато што нијесам оде порасла (Леч); који ће ми доћ послʼе на тањир; оће вук доћ (Лу); не можете 

са овијем колʼима одавде изаћ (Не); ја ћу ви то помоћ алʼ да уведете децу и ове жене у собу (Нет); 

неће ни прић; жена она му ради у, овамо, како ћу рећ, у Општињу; боже, реко, све шта може наћ; 

како ћу рећ, како ћете сић долʼе што она има ова мос па долʼе трећи мос; унучица она ће вероватно 

доћ сат мало овамо на одмор неки дан; да лʼ ћете се ви снаћ? (Ос); ја нећу на ту седницу доћ; није 

мого да оде што неће се одрећ имања; колʼко би хајо да заврши ово што је запоћео, све се плашим 

неће моћ (Пож).  

Преглед ситуације у погледу инфинитивних наставака у говорима зетско-сјеничког 

дијалекта показује да је стање на читавом терену делимично уједначено. Наиме, инфинитив 

са финалним -и је или непознат или се јавља сасвим спорадично. За зетско-сјенички 

дијалекат П. Ивић констатује: „инфинитив је увек без -иˮ (Ивић 2001: 218). Са тиме се слаже 

стање у говорима Враке (Петровић 1973: 213), Бјелопавлића (Ћупић 1977: 89), Зете (Ћупић 

1977а: 279) и Васојевића (Стијовић 2007: 199) 16. Наведеном одговарају и прилике бележене 

                                                 
 16 Такво је стање и у говорима неких других дијалеката, какав је нпр. трстенички (Јовић 1968: 152).  
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у тутинско-новопазарском ареалу, са делимичним изузетком сјеничке зоне, о чему ће 

касније детаљније бити речи.  

Губитком експлозивне компоненте условљеном крајњим положајем у речи -ћ се у 

облицима инфинитива често изједначује са -ј17:  

дој ће то време кат ћеш морат да запоставиш (Бал); то се ишло драге воље, ко ће гој реј 

друкче, греши; за време Тита није моро нико да иде, ако ће неко реј, није му реално; у Србију има 

добрија људи, ко ће гој реј да нема добрија, он греши дебело (Ју); реј ћу ја Добросаву, дој ће он на 

трпезу па ћу му реј (Ка); ти ћеш дој да молʼиш; он ноћас неће мој дој на теравије; ти четири дана, 

пети ћеш дој (Нет); и сат кад би ти причо, реј ћеш лаже ова стари; мого си нај сира, кајмака, оно је 

сат тешко нај и сира и кајмака, сат носу, продају за та јадни динар (Цв); сат ће ми дој деца, све ћу ве 

казат (Шав); ја веруем, у двадес села нећеш нај четрес девојака; тако ми бога исправно ти не умијем 

реј, треба једно дваес; нијесу ми га Срби убилʼи, муслʼимани су ми га убилʼи и не могасмо га нај ни 

мртва ни жива (Врс); кат ће те ни дој неђе? (Др); ко свом детету ће ти он реј (За); узми ме на крило 

и помилуј ме по коси Ако бидне анђел, мелећ, он ће побеј, неће глʼедат (Кл); лако, ђецо, није ни нај 

добру жену и чоека, и једно и друго; месец дана је била, није је он пито кат ћеш дој (Тр); неће дој 

ова три дана да узме врнику (Уг); па знаш шта, могу ти реј, три метра стојаше костур; нешто ће се 

нај у оволʼике гробове; нај ће се неки, нешто мора да постоји тамо (Уг); веља реј да ће бит добро; 

она ће пој са мном да је водим кући; ако ти треба, нај ћемо нешто; а сат нај ће жена ми, сат ћу ја 

њојзи казат (Бо); дој ће он за петнаес дана; слуша овамо, има педесет људи наоружато, кућу те ти 

диј (Бр); вала ћу ти реј за трудну жену; ти знади твое ка[д] ћеш дој за казанску; ајде да изађем, реј 

ће е; слабо ће ти ко реј ријеч, (Вру); а имало је жена и сад нај ћеш ко[д] деце вашку (Гл); онда мош 

дој; отишла онамо код Шабановија, са[д] ће дој; она ће отис неће дој да му помогне; немо да оде она 

у петак у Рожае, јер послʼе они те дој ту, ко зна ка[д] ће она дој; ај ја ћу тебе помој, помогни ти мене; 

у четвртак те одма дој овамо; баба Јуло, ја сам Зенифина снаха, могу лʼ прој овуда?; што ми неће пуј 

ова жучна кеса, па да се урахату сви од мене (Го); сутра ћу прој крос Пљевље (Гло); хај ти узми 

кљусе, нај ћемо ми паре до тамо (Ђер); ја верујем по Бајраму овоме, илʼи те пријен Бајрама да иду 

на бабине, па те дој да ме узму; у куи дан ћемо дој? (Жи); кат ће дој? (Жу); жена није имала тапут 

гласа, ти нијеси смела реј нећу за милу мајку, (Ков); хоте мислʼет бок зна шта е, алʼ брже те дој 

(Кон); ти ако узмеш њу, ти ни месец дана са њом не мош прој; ти слуша мене шта ћу ти ја реј; није 

имало таке породице, то нијеси могла нај ниђе; није дошо још, са[д] ће дој; немо још једама реј не 

                                                 
 17 Наведену појаву фонетске природе бележимо и у другим врстама речи (веј < већ; ној < ноћ; помој < 

помоћ и сл.). 
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дамо; не могу никако ја реј да сам бољи ћовек, могу реј да сам бољи муслʼиман, да боље верујем, 

алʼ не могу реј да сам бољи ћовек од тебе (Ле); мичи се, седни одмори, ја залагај лʼеба ћу нај (Ли); 

знаш шта ћеш реј (Ме); он никад неће прој него ме поздрави; са[д] ћу ти реј; и ово ће ти овај Идрис 

реј, благо мене (Ми); ту и ту ја ћу изај; оћете лʼ јопет негђе дој? (Ост); морам сат дој га га узмем да 

платим; ја сам мислʼела она неће дој ни у Тутин, она ће умријет (Па); јок бре, свиња, цијелу лʼиваду 

те ми предиј (Пе); сат она ће ти побеј; немо бежат, бок те убио, врати се ка кући, крф ће лʼеј; не, 

враћај се, крф ће лʼеј, они хоте девојку; они то носе у кола до кад ће дој до Тутина (По); са[д] ће дој; 

то малʼи прозорчићи, мање но оно онденаке, само колʼко можеш руку овако завуј (Пр); ево има 

млʼекара у Пружањ, не мош ти нај лʼепшу офћавину от Пружња; желудац ка[д] ти купи, ти однесеш 

нешто о[д] тебе и дадеш јој, она ти тамо покупи и ако су ти желуца, то ће те прој (Пру); немо, мој 

синко сеј та конац, но с обе стране га оно окрећи, немо га сећ оде, но га овако окренеш, да би то 

ишло нормално (Ру); у читаво једно село море бит да не мош троху одијела нај да позајмиш (Ке).  

 Изложени примери указују на напоредност употребе ликова са финалним -ћ и форми 

у којима је дошло до измене крајњег сугласника. Грађа, међутим, не пружа информације о 

постојању правила које би регулисало избор једног односно другог облика. Варијантност је 

присутна на читавом терену, а информатори их паралелно употребљавају и на блиском 

одстојању, нпр.: немо, мој синко сеј та конац, но с обе стране га оно окрећи, немо га сећ оде, но га 

овако окренеш, да би то ишло нормално (Ру); како ће се диј, и како обућ сама? (По). Примећено је 

једино да је формално варирање код појединих глагола израженије, па се они чешће јављају 

у обама облицима (такви су: рећ / реј, наћ / нај, моћ / мој, доћ / дој), с тим да су ликови са -ј 

код њих нешто обичнији. С друге стране, глаголи попут побећ, подић, предић, помоћ махом 

чувају неизмењени крајњи сугласник, те су форме са -ј бележене углавном у појединачним 

случајевима. Најзад, на основу говорног осећања, процењујемо да поједини глаголи могу 

имати само облике са -ћ. Ликове типа *приј, *обуј, *дотај, *одреј и сл. сматрамо сасвим 

необичнима. Ова претпоставка подржана је и тиме да у грађи није потврђен ни један облик 

ових глагола са финалним -ј. Исто тако равноправан конкурент форми рећ јесте облик реј, 

што не важи и за префиксиране творенице, где се редовно јављају облици са -ћ. Форме 

*одреј, *пореј, *зареј се и њима сличне нисмо слушали у овом говору, а и наше језичко 

осећање изворног говорника маркира их као стране духу овога идиома.  

 Замена -ћ са -ј јавља се на читавом терену зетско-сјеничког дијалекта. Такви примери 

обични су у Паштровићима и Васојевићима (Стијовић 2007а: 200), потом у поибарским 
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говорима (Божовић 2008: 80). М. Божовић наводи да се глаголи рећ, пећ и испећ чују на 

Рибарићу и на Рогозни у облику: реј, пеј, испеј (Божовић 2002: 84). То потврђује и наша 

грађа из оба наведена пункта, с тим да није примећено да промена фонетског састава доводи 

до акценатске алтернације, како је у изложеном материјалу М. Божовића, већ је увек реј, 

пеј, испеј. 

II.2.1.5. Иако нема фонетских услова за појаву -с, глагол ић и његове композите, осим 

оних на -ћ, изложених у претходном одељку, аналогијом према глаголима на -ст могу 

имати и следеће варијанте, које су нешто фреквентније18: 

ја ћемо и Бојана, ништа ти немо ис; ја ћу отис (Бал); илʼ ће да упише илʼ ће отис неђе да 

ради; ту ћете полако ис (Брђ); да ће побаучке ис (Леч); ту има двије-три куће, оно послʼе све је ђе 

која, није ви вајда ис (Ос); што га није питала да лʼ ће отис за њега (Рај); не можете ви тамо ис, то 

је далʼеко; па су крилʼе жене од некија жена кат помузу, оће отис на очи (Шав); нијеси мого пријен 

отис, јелʼ волови су ишлʼи полако (Врс); добро је цркви отис (Гр); не знам да лʼ мош отис са 

колʼима (За); можемо отис; морам ис за Сеницу да примим инфузију; није далʼеко алʼ то сваки ћас 

ис не веља; па ћу отис код тија Зорнића да и посетим (Кл); ако нађеш неко зло, никат напријет не 

мош ис па бок, па бок; горе је отис чоеку на амбар; (Кн); не море деца у школу, тад се морало ис 

(Гу); са[т] ћу отис за Фаика мотором; ако е дала обељеже, она мора ис (Ле); како није било милʼина 

било за стоком отис (Ли); ту ћете наис с колʼима; што ћете отис онамо (Ме); ко бидне судбина, 

нама ће отис (По); не веља у глухо доба ноћи ис (Пру); можемо горе до Блаца отис; хо лʼ ти ис 

долʼе? (См); сат што неће по двије године три ис момак са девојком, он неће да је узме; све ћете ис 

овијем бијелʼим макадамом (Рај); она ће отис неће дој да му помогне (Го); ако буду, ја ћу отис (Ли); 

не оставит своје дијете, отис за некијем што га не знаш (Па). 

Код ових глагола нема замене -ћ > -ј.  

Исто је и у говору Васојевића, где се бележи: ис, обис, отис, сис (Стијовић 2007: 

186), односно у поибарским говорима: ис, изис, отис, наис (Божовић 2008: 80). 

Глагол изић у нашој зони није обичан у лику са -с: ако ће изис (Шар). Облик изаћ: не 

можете са овијем колʼима одавде изаћ (Не); има још само варијанту изај: он ће изај да ме види 

(Леч); да лʼ смије Фехо изај? (Бу); јадна мајко, није се могло изај (Пе).  

                                                 
 18 Исто наводи и Д. Барјактаревић (Барјактаревић 1966: 97).  
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Глагол ућ има варијанте уић и уис: море се ућ; можете ућ и у собу, врућина ту (Ос); отиди 

до курира, ако му не даш, не да ти уић у канцеларију, све лоповлук, ада нема за шта није (Кн); прва 

ће уић (Ме); не морете уис од лома (По). У грађи нема потврда за облик уј, мада смо мишљења 

да у говору може постојати, имајући у виду да смо имали прилике да га чујемо у саставу 

футура првог типа: ујћемо, ујће...  

II.2.1.6. Поједини глаголи, у зависности од обличких варирања унутар основе, могу 

имати и различите наставке у инфинитиву. Тако нпр. глагол стић, када остаје унутар I 

врсте, има варијанте стић и стиј: ти кољи јагњат, ја морам ноћас кући стић (Кл); брзо те стић 

(Ме); они ће је стиј (Пе). Облик стигнут, добијен продором елемента -ну- из глагола III врсте, 

јавља се само у овом облику: нема сат алʼи и они ће стигнут (Не); нема које ме неће стигнут да 

ме послуша (Ос). Исто је и са глаголима типа (-)моћ / (-)мој и (-)могнут: ми ћемо моћ; неће, 

бок ће помоћ (Бу); ако могу да ви помогнем, ја ћу ви помоћ (Трн); ја ћу ви то помоћ (По); он ноћас 

неће мој (Не); ај ја ћу тебе помој (Гло); мого је помогнут (Бл); он ће помогнут (Ли); потом: (-)маћ 

/ (-)мај и (-)макнут: то ће се маћ (Ке); кајмак ће мај (Уг); прва кућа што ћете замакнут (Рај); (-

)дић / (-)диј и (-)дигнут: кад те се дић (Ка); како ће се диј, и како обућ сама (По); не гарантујемо 

да ће се диј жива са стола (Кл); слуша овамо, има педесет људи наоружато, кућу те ти диј (Бр); он 

ће је подигнут (Ле); (-)таћ / (-)такнут: ада бога ми њи дотаћ неће, док су оде, нико жиф (Пож); 

ако ће је дотакнут (Ле).  

II.2.1.7. Глаголи на -с < -ст < -сти са накнадно добијенним елементом -ну- у основи 

имају облике: па треба то сретнут (Ју); прва кућа ће ве сретнут са лʼијеве стране (Рај); е ти ћеш 

данас панут у крф; Турци, море лʼи се седнут код вас? (Го); ех што се не могу сретнут саш њим 

(Го); њему ће паднут на памет (Ме); она вељаше можда ћу испанут па није испала (Уг); брига нама 

да лʼ ће он панут (Ме); па море панут, цијело у комате (Со); сат ће оно куће панут па ће те удавит 

(Пл). 

 II.2.1.8. Глаголи типа остат / останут, састат / састанут, дат / даднут, запет / 

запнут и сл. имају исте наставке у инфинитиву без обзира на однос основа: 

то је стара ријеч, земља се заклʼела да ништа на земљи не море остат кривено, и ништа (К. 

Бун); ја би се волʼео с њиме видет, састат; па ја ти не могу зором дат; за паре ти не дам, ако ћеш 

џабе, ја ћу ти дат; ето ко имате ви неког, слободно зовите ја ћу дат ви (Кл); само треба запет да 

ради човек па да живи (Вру); па каже мене: „Хо лʼ ми дат ту краву?ˮ; ти ми тражи, ја ћу ти дат; ја 

ћу ти дат да попијеш сок (Го); ја не би смео то запет кад би имо пун камион пара (Ђер); ко ме не 
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даду ја ћу остат неудата (Жи); бога ти холʼ ми је дат? (Пл); замишљо је некад да ће то Немци 

остат њина влас (Прћ); тестија ће остат (Со); ја ћу ти дат паре ко си потрошила (Ка); да није 

муфтач да види ко ће јој шта дат, да има свој динар (Брђ); не смијеш што јој неј дат ако га имаш 

(Ле);  

е вала неће ни ова останут (Ли); ово море останут; ај боже сачува да би ја смео сам оде 

останут (Пе); он ће запнут (Пл); оће му даднут (Ту). 

Како је показано, испадање финалног -и, потом промене -ст > -с и -ћ > -ј, одлика су 

како тутинско-новопазарско-сјеничког говора тако и осталих говора зетско-сјеничког 

дијекта. Неке појаве, међутим, ужег су обима. Само за говор Васојевића забележено је да 

глаголи на -ти могу да се јаве са нултом морфемом, без инфинитивног наставка, тј. да се 

сведу на основу, и то независно од положаја и функције у реченици: Ол оди на славу?; Ја ћу 

ти прича како е било, а те форме подједнако често се употребљавају као и оне са -т 

(Стијовић 2007а: 199–200). У Паштровићима овај процес захвата и глаголе на -ћи (својство 

диференцијално према говору Васојевића), па се бележи и: Како ћу ти ре?; Мого је он до; 

Мо(ж)еш и ђе оћеш (Стијовић 2007а: 200; Јовановић 2005: 382–385). Најзад, само говор 

Врачана у Зети познаје појаву додавања инфинитивне морфеме -ти на облике глагола на -

ћи након испадања финалног -и, па се добија: поћти, рећти, ићти итд. (Петровић 1973: 213; 

Ћупић 1977а: 279). 

II.2.1.9. Инфинитивни облици са очуваним финалним самогласником бележени су 

једино у сјеничкој зони:  

и ћеш послʼе још неко ће ти рећи, јер слʼични су обичаји и код вас (Бољ); онда, шта ти могу 

рећи, послʼе кад је изашла ралʼица, ралица гвоздена, то е ко сат трактор (Бу); ја мисим да моћи ћеш 

ти од Карајукића па идеш према Углу (За); три доктора у Пазар и реклʼи: „Морамо да оперишемо, и 

не гарантујемо да ће дићи жива са столаˮ; па сам јој учио сина, ту је био: „То и то уради, не мораш 

ни мене звати него тако уради, наместићешˮ; Милане, држава је те паре турила у оптицај, она 

штетује те паре, на Топчидер се штампају паре, однеси горе, измериће на прецизне терезије па ће ти 

дати толʼико пара колʼко је тешко, новија, алʼ од онија ће ти узети десет посто трошкова; он се 

окрени испод јарма, каже: „И ово ће проћиˮ (Кл); они раније наши нису хтелʼи узимати Бошњаке 

(Бр).  

Појава дужих форми у овој области није неочекивана. Овакве прилике у сјеничкој 

зони слажу се са стањем које важи за друге говоре зетско-сјеничког типа у којима су дужи 
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облици присутни (додуше, углавном у мањој мери). Тако у говору Мрковића „инфинитив 

је сасвим обичан без наставка -и, а врло риједак са тим наставкомˮ (Вујовић 1969: 260), у 

Паштровићима се бележе обе форме (Јовановић 2005: 382–385; Стијовић 2007: 200). У 

поибарским говорима са леве (села под Рогозном) и десне стране Ибра (подкопаоничка 

села) превладавају облици краћег инфинитива, с тим да су примери са финалним -и ретки и 

објашњавају се утицајем савременог језика (Божовић 2008: 80). У подгоричком говору дуже 

инфинитивне форме употребљава само муслиманско становништво, а судећи према говору 

старијих исељеника у Скадру и материјалу из старијих рукописа, А. Чиргић закључује да се 

њихово присуство не може тумачити утицајем школства или медија (Чиргић 2007: 113). За 

говор Ибарског Колашина М. Божовић бележи: „Инфинитив је глаголски облик који се 

употребљава двојако: са -и и без њега. Неких законитости у употреби нема, али је 

занимљиво да ће становник Ибарског Колашина радије употребити другу могућностˮ. 

Даље, „код млађих особа, утицајем школе и администрације, чешће се чују облици са -и у 

инфинитивуˮ (Божовић 2002: 84). Аутор наводи и то да „становници брдских села Рогозне 

и Мокре горе чувају ситуацију без -и, док Радич-поље и Рибариће знају за једне и друге 

обликеˮ (Божовић 2002: 84). Наша грађа из новопазарских села на Рогозни и тутинских на 

Мокрој гори у складу је са наведеном тврдњом о одсуству дужих облика. С друге стране, 

материјал из Рибарића и околних села не потврђује поменуто присуство дужих ликова. Овде 

се, како показује наша грађа, редовно употребљавају краћи облици. Спорадично присуство 

дужих облика, уз превласт краћих, јавља се и у говорима косовско-ресавског типа (уп. 

Симић 1972: 383–384; Пецо и Милановић 1968: 346), а објашњавају се као резултат 

„обновљене употребе овог облика посредством стандардног језикаˮ (Пецо и Милановић 

1968: 346). С друге стране, говори Пиве19 и србијанског Полимља (Вуковић 1940: 72; 

Николић 1991: 471), потом и говор Горобиља (Николић 1972: 644), а даље и говори 

централне Шумадије (Реметић 1985: 300), Срема (Б. Николић 1964: 318), те банатски говори 

шумадијско-војвођанског дијалекта (Ивић и др. 1997: 190) одликују се готово апсолутном 

превлашћу дужих облика.  

                                                 
 19 За говор Пиве Ј. Вуковић наводи да употреба дужег или краћег облика „зависи од самог момента 

говора, од темпа и реченичног нагласка, зависи и од реда речи у реченициˮ. Тако, „ако је инфинитив у средини 

реченице, у говору је обичнији краћи обликˮ, док на крају реченице „иако није необичан и краћи облик, чује 

се чешће дужиˮ (Вуковић 1940: 72).  



210 
 

Облици инфинитива на -ти и -ћи, које ми наводимо, фиксирани су у свега неколико 

пунтова на територији Сјенице20, а информатори (и православни и муслимани) код којих су 

забележени употребљавају их, најчешће на блиском одстојању у контексту, паралелно са 

осталим формама: реклʼи морамо да оперишемо алʼи не гарантујемо да ће се диј жива са стола; 

што ми не правиш џамију, сат ће ми дој муж да му је поклоним; каже: „Амиџа, ако не мош то, те не 

гарантујеш наместит, да те не водимоˮ; кажем ја: „Ово што ћу ти дати три ноћи опери руке и 

намажи, сутрадан немо се умиват и неће ти више требатˮ (Кл). Иако се ови облици могу 

тумачити утицајем стандардног језика посредством јавних средстава информисања на говор 

старијих информатора, пре смо мишљења да је посреди нанос из суседних јекавских говора, 

у којима су ови ликови сасвим обични. У прилог томе иде и запажање да у грађи из Тутина 

и Новог Пазара нема ни једне потврде дужег инфинитива на -ти и -ћи. Он изостаје како у 

идиому старијих представника тако и у говору млађе популације, где би се, као последица 

образовања, односно интензивинијих контаката са стандардним језиком уопште, његово 

присуство могло очекивати. Утицај граничних новоштокавских идиома на говор сјеничке 

зоне остварен је у неједнаком обиму на различитим тачкама територије а огледа се, опет 

неједнако, на свим нивоима језичке структуре. Присутност облика инфинитива са 

финалним -и показује да је продор појединих црта пореклом из граничних идиома ширег 

домета од оног који смо дефинисали издвајањем пунктова са знатнијом присутношћу 

језичких црта насталих у резултату међудијалекатских контаката21. Стога се, на пример, у 

овим деловима територије не бележе случајеви акценатског преношења у новоштокавском 

духу, нити знатније присуство примера са јекавским јотовањем и сл., али приложени 

примери инфинитива указују на присуство таквог утицаја у извесном степену.  

Интензивнији контакти (пријатељски или они ради трговине) који се одвијају између 

житеља сјеничких села и становника Ивањице, Нове Вароши, Пријепоља и околних села 

условили су и међудијалекатску интерференцију. Стога, појава дужих инфинитивних 

                                                 
 20 Наведено се односи на део територије који припада зетско-сјеничком дијалекту. 

 21 Овде мислимо на сјеничке пунктове које смо издвојили у Уводу, уважавајући уочену чињеницу да 

их присутност знатнијег броја језичких особина повезује са суседним јекавским говорима са новијом 

акцентуацијом. Стога се они издвајају од остатка територије и посматрају као део херцеговачко-крајишког 

дијалекатског појаса. У овим деловима говора облици дужег инфинитива, које смо издвојили у уводном делу 

рада, знатно чешће се јављају (о томе види тачку I.2. у Уводу).  
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форми у овој зони није необична, будући да исте форме превладавају у системима околних 

идиома. Сходно томе, од значаја је податак да „у већем делу србијанског Полимља није 

забележен ниједан пример инфинитива на -т и -ћ, док је мноштво примера дужег 

инфинитиваˮ (Николић 1991: 471). Да утицај говора једних на друге није једносмеран, 

сведочи податак да је у говорима источнохерцеговачког типа у Полимљу број примера 

инфинитива на -т и -ћ занемарљив, док „у прелазним говорима ка зетско-сјеничком 

дијалекту такви примери су већ обичнијиˮ (Николић 1991: 473). Како наводи М. Николић, 

у околини Бродарева облици инфинитива на -т у говору муслимана чешћи су него у говору 

православних. У прелазном говору, даље, инфинитивни облици без финалног -и сасвим су 

обични. Овај идиом, „као и суседни новопазарско-сјенички, зна и за облике инф. на -ти и -

ћи, али су они ређи од претходнихˮ. Како аутор наводи, овај говор „показује свој „прелазниˮ 

карактер, јер прави зетско-јужносанџачки говори имају најчешће само краће обликеˮ 

(Николић 1991: 473). Имајући у виду да дуже форме карактеришу и ивањички говор (наши 

информатори то истичу као диференцијалну црту према свом идиому), а тако и остале 

говоре херцеговачко-крајишког типа, какав је горобиљски, који познаје само дуже облике 

(Николић 1972: 61), присуство наведених ликова у рубним пределима несумњиво је 

последица контаката носилаца двају различитих система.  

II.2.1.10. Најзад, у саставу футура I, када је енклитика у постпозицији, облици 

инфинитива бележе се у измењеном гласовном облику.  

Глаголи на -ти имају форме: 

показаћу ви ђе су живелʼи (Ст); моја снаха, казаћу ти сат кат изађемо, девет година ђе ми је 

седела (Бр); направићу ти ја једну па ћу ти донијет (Па); ако знадем, хоћу, казаћу ти (Трн);ако не 

будеш мого, врати матријал, тражићу неког другог (Ос); ја имам млого крмача даћу ви вепра (Лу); 

грдна, иди у кошару поглʼеда она телат, познадни телат, умријећу па те ти комшије отерат (Коз); 

онде ћеш, моја шћерка одма повише школʼе кућа, питаћеш је (Тр); једно сто метара пријен Лукара 

па онамо видећеш једну кућу (Ју); видећеш горе ту чатмару (Ст); ада виђећеш ти, много ти треба 

(Коз); убиће те крава (Леч); ко баци на л’ијеву са рога она во она колач, биће лоша година (По); да 

му поменеш два-три пут, донијеће (Леч); имаће доста трулога, имаће доста и здравога (Ос); даће 

бок, сат ће школа (За); ако биде шејтан, гледаће (Го); алʼи ако сазнаду, убите ме (Рај); илʼи да пођеш 

илʼи убите ти све што имаш (Бр); поседећемо мало код мене, ручаћемо (Бољ); бићете задовољни 
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(Цв); и завршићете да се не крпате по селу (Ос); видећете једну кућу са лʼијеве стране (Рај); има 

долʼе, видећете, испод пута (Шав). 

Глаголи на -ст, након измена финалне групе могу имати форме типа: довешћу 

(најчешће) и довес ћу (које се изговара са паузом између глагола и енклитике, при чему се 

акценат обично не помера на наредни слог): 

порашћу и ја (По); отишћу (Го); порашће Жико (Коз); једна још на њези не једу је, а појешће 

и њу (Ос); сапрешће је моја мука; изешће је (Бал); одвешће је тамо (По);  

исплес ћу ти (Ба); порас ће (Ра); довес ћемо је (Ме); 

Примери другог типа настају онда када говорник има намеру не толико да истакне 

глаголски облик у целини, да упути на време вршења радње, већ да нагласи сам семантички 

садржај глаголске лексеме.  

Аналогијом је и: отишћу час посла, хајте ви навише (Ст); отишћемо до ње (Ке); али и: 

отићу ја до ње (Го); отићу ја (По) (са испадањем једног ћ из групе од два иста консонанта 

настале губљењем финалног -и). 

Глаголи на -ћи најфреквентнији су у ликовима типа најће, дојће...: рејћеш лаже ова 

стари (Цв); он се све бојао најће некога баксуза па ће му мајку ученгељит (Го); дојће то време кат 

ћеш морат да запоставиш (Бал); дојће он на трпезу па ћу му реј (Ка); а сат најће жена ми, сат ћу ја 

њојзи казат (Бо); дојће он за петнаес дана (Бр); дојће он за петнаес дана (Бр); најће се неки (Уг); 

најћемо ми њу (Врс); најћемо нешто (Бр).  

Финално -ћ, односно сонант -ј у позицији испред палаталног иницијалног ћ- некада 

испада, па се бележе и ликови типа наће, доће и сл.: доћемо кад могнемо (Го); рећемо јој (Жи); 

доће она (Бр); доћете ви да тражите (Бал). 

Форме типа дошћемо, решћемо и сл. нису својствене овом говору. 

Испред енклитичког облика за 3. л. мн. те (< хоте) бележено је: нека га, дојте они; ти 

си скрос кратко пошишана, рејте ене што је грлʼи она мушкарац (Го); дојте Влахиње и Власи (Ле); 

они ноћас улазе у кућу, изгинуте (Ру).  
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II.2.2. Презент 

 

II.2.2.1. На читавом терену тутинско-новопазарско-сјеничке зоне у 1. л. јд. презента 

наставак највећег броја глагола је -м:  

 

знам (Баг); исецкам и ставим у замрзивач; да му ја то даем; да продаем; нећу да ти продам; 

да ти продам нећу; ја ћу то да узмем да обарим; бринем; ја не трљам; помало музем; ђе музем; то 

могу да перем (Бал); ја не смијем по двије; имам притисак; журим и сама; ја ти слабо што и знам; не 

умијем ни ја да ти објасним то; нећу да се удам; да погодим како се зове; ја направим понешто друго; 

да ти кажем право; ко му ја пошаљем друге, нек се пофалʼи; ја знам за ово (Бот); имам два сина; 

имам и унуку; држим двије краве; млʼијека имам, за себе имам; не купујем млʼијеко, не купујем 

зимницу; кокошке држим; ја ти кажем, покупим и смок; зовем оде; једва чекала сам да дођем; имам 

браћу, имам тамо снахе; алʼ што ја сама се чекам; сама се чекам; одем и на поседак; баш неке болове 

да имам, немам; да главу разбијем; салʼ глʼедам; поноћи се дигнем; да ми није лампу да упалʼим; 

морам да га терам да настави ту школу; мислʼим једно петнес-дваес минута; сагнем се; плʼијевим 

нешто; ја све овако седнем (Брђ); ја не знам сат; шта знам; не знам; чујем онамо преко реке; помало 

сијем то; шуме имам једно десетину хектара; да ти причам; ту ис трактора поглʼедам; сећам се ја; 

послʼе морам да сам обавезна; очистим имање мало; док не отиднем у пензију (В. Лок); упалʼим 

кола, запалʼим цигару; ја се сећам био сам дечкић; тога имаше ја не знам колʼико; не чујем; не 

разумијем сваку ријеч; ја чујем тон а не разумијем шта каже; сад заборавим ђе спуштим штап; имам 

брата; шта ја знам; читам у новине (Из); да оставим горе земљу да сађем ту; мислʼим да је једно 

педесет четврте; мало то пантим; ја саш њима немам ништа; само ја не знам; да ти отворено кажем; 

колʼко ја знам; имам унука оде; не знам како да га назовем; ја знам, ја пантим људе; држим пчелʼе; 

глʼедам синој колʼико милʼијарди одобрилʼи кредита; па ме интересовало да прочитам; отворим 

(Ју); радим, све радим, и копам и пластим; сад берем кајмак; имам онђе пасуља; некако не знам шта 

се тако извуче; сваки дан га по једама зовнем; сагубим дијете; турим га док покупим говеда; сад 

немам руке; не би могла да музем; зарадим велʼику пару за смок; да знаш каку пару зарадим; 

накупујем доста преко зиме; купим шећера доста, брашна доста; да ви попричам, смијешно; понесем 

по један чокањчић ракије (Ка); носим апарат; ова апарат носим; приђем крај некога; нешто не знам; 

ја сат имам млʼин на струју; набавио сам и триор и све имам; имам жита да умељем, ја умељем ту за 

свиње, за себе мало умељем на бело, имам на бело мељем имам; ја понесем и промијеним са Владом; 

ја се то сећам; не знам ко водаше коло; он два сина, молʼим те, саранио (Коз); имам ја мужа; телади 

имам двоје, па пустим хи, па док хи одвојим док шта; ја мислʼим Грубетиће и Војковиће да долази 
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тамо; млого је и она времена била, шта ја знам; е тако ти кажем; мислʼим, све се оно радило више; 

имам доста година (Леч); све рекнем благо њојзи; тамо да полагам сијено овцама; ништа нећу да 

једем но ја волʼим она купушњак; волʼим она на зејтин купушњак за увече да једем; за ујутру да 

положим; пиџаму не скидам; три имам; а оно већ што поношкујем колʼико имам; све носим ово; 

лакше ми и да седнем; ја не знам што ово; ја два дана једној другарици чувам; ја једва чекам да идем 

да тутњим; ја не пантим; ко добијем; имам десеторо тија кумчади; ја имам млого крмача (Лу); не 

знам ту сат какав је пут; пешке кад идем за Пазар, па пожурим, па пожурим, у пет сати кренем; идем 

ус ходник, кат он ме довати за раме; ево ја сат причам њези; терам и на пашу тамо; ја га имам и сат 

тамо неђе; тако ја пошаљем сестру моју и једну синовицу; ја не знам због чега је то било; ја никако 

не одустајем да плаћамо струју (Не); извињавам се; кад га ја уфатим; ја имам и васику и гаранцију; 

ја пантим кад је долазио на ручак оде; ја познаем сваки километар; ја знам куда преко Косова; 

глʼедам, отишла му кућа; нијесам ћео да се женим и не кајем се; ја знам кат сам то седло купио; ја 

да се дигнем да се преместим; ја њему поведем људе; ја највише верујем у добра човека и у правду; 

ја му кажем; ја му знам њему нараф; ја знам једну жену; видим плакате, умро та и та, ја га знам 

(Нет); право да ти кажем; ја немам снаге (Ос); са једном девојком из Бијелʼија Вода озго се оженим; 

ја требо да идем у војску; хај ту да не правим проблʼеме; ја да те не хајем, не би те узо; па јој напишем 

писмо; ја долазим из војске и узмем девојку у Црниш кот Тутина; ја узмем ту девојку; ја се не враћам; 

ја познаем ситуацију; ја разговарам доста и са православним (Пож); имам теткиће тамо; ја је попијем 

понекат алʼи нерадо ту воду; не радим ништа па доведем краву; како се не сећам; долʼе по граду 

имам некија рођака (Рај); сахат и по оставим; пензије ја имам нешто земљорадничко; па ме стра да 

ћу да паднем; примам нешто пензије (С. Ћуп); ето терам мотор; тридес и пет година терам мотор; 

лʼиваде продаем другоме; педесет година ја држим ту расу крава; опет купим ту краву; купим код 

њега; зимус слазим са женом долʼе; само одем мало у гости; не познајем људе; ја рекнем овде само 

бака стара, не знам ја о томе ништа; ја све грдим ову децу; ја волʼим; ко да ја ништа не радим; ја сам 

и научила да радим; не да ми ништа да доватим; ја сам ишо да радим да зарадим; седим и лʼежим, 

помало се дигнем оде уз ова кревет; имам посла (Шав); јуче слушам; кад дођем ис Краљева одем код 

ње; сутра шаљем то (Бољ); ја и сад волʼим да сам чиста; да се намажем, ја се намажем, помаду 

имам; мирис имам, помаду имам, све ја, ја волʼим и сат (Гр); не знам јеси лʼ прошла; имам троје; оде 

имам шћерку; не знам те државе, не умијем да набројим (Др); морам у говеда прљав да будем (Др); 

ништа не радим; ја вас не познајем; вала ја ни краву не држим; сат имам двије кокошке (Дуј); не 

знам; не пантим то (За); добар дан ви жељим; да јој купим мараму; да је отерам да другу узмем 

жену; да радим; за стално да останем; како да кажем, убијам време; да мало отворим очи; да 

понешто сватим што ваља да сватим; да седим овако а да ћутим (Бл); ја то добро знам; није да 

лажем; још ово да ти причам; причам ти; нисам мого да присустујем; све оћу да ти кажем; ово ти је 
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истина, није да лажем него истина; да ти кажем право; ја ћу да све опростим; ево једну слʼику хоћу 

да ти причам; имам ја ту једну слʼику; ја имам седамдесет и четири године; ево да ти докажем једну 

слʼику; и ту слʼику држим; нисам мого да се померим; сад на пијац наиђем; ја хоћу да пробам да 

видим за шта је она; а ја знам шта је лʼинцура алʼи хоћу да искушам, да видим; на табљете живим; 

ћујем мога мужа (Бо); како ћу ја д[а] идем тунаке?; ја га не знам; ја сам вољела на село да живим 

увијек; унуку једну имам; нијесу ме далʼи да радим; ја чувам јагњат у лʼиваду; ја сам дошо да те 

просим и хоћу са[д] д[а] идем да ти нађем оца горе; кат хим ја то почнем причат; одем код једног ту 

човека; седим ја ту петнес дана; ја ту без њега седим; питам ђе је; разговарам; хоћу да те питам; да 

те поведем; ја не идем, ту сам дошла, и ту ћу комате да оставим; не знам ни је лʼ имало тапут; имам 

ја тија ћилʼима; млого имам; сат у Тутин идем помало; имам четири краве тунаке; помогните ми да 

напуним ову кацу; ја се дижем ис хаљина; ја те глʼедам крос ова оман; ја ти причам чувено; да ви 

истину кажем; са халалом да хи подњивим, да хим не видим шер; сад би волʼела овога да узмем; да 

видим шта ће ми доћ на сан; не знам како да ти опишем; имам плац у Тутин; ја не знам шта да радим; 

ево имам сведоке; ја се дофатим овако за главу; ја идем по тија пијаца, идем по народу; ја се не 

љутим, волʼим да они знају; ја опет допустам њима како је боље; ја сат не радим ништа, некат 

глʼедам то стоке, некат јок и тако то; немам ђе д[а] отидем вала ни кафу да попијем; ја волʼим расо, 

волʼим крушковачу (Бр); ја и пијем; мислим како да изиђем довече; дођем и спакујем ствари; ја чекам 

како да изиђем, д[а] узмем у подрум ствари; ја клиснем брзином; изнесем ствари тамо, па се 

повратим; ја се претурам; имам лијепе чергице; нит више предем нити могу; да се сетим бога ми 

не могу; не знам душе ми; ја мрзим кад печемо ракију нема никога да дође; ја волим свакоје да узме 

(Вру); шта ја знам; не знам по колʼико се оно узимало; ја не памтим да је Пазар имо обућару; шес 

ћу да те чекам (Гл); плашим те што то вичем; и ја пијем то; све што пијем; ја не пијем те; да куцнем 

у дрво, престанем; [ид]ем да ставим ја кафу; да га ја турим у креветац; перем пелʼене; ја сам морала 

д[а] идем долʼе на ријеку; ја се чудим; ја имам једнога нежењенога; ђе беше не знам; све вичем не 

поведоше јој рачуна раније; право да ти кажем; сад да те водим; шутим ја, ништа ја не причам; ја 

нећу да кренем; ја се њему љутим; не смијем; имам деведесет и девет година; налазим по педесет 

товара пшенице; имам све и косаћицу, и балʼирку, кат посијем жито имам ваљак те ваљам, имам 

сијаћицу, грабуљу, имам вилʼе, све, све имам; ја у Позар не хаем да живим; ја оде живим; унуце, 

параунуце имам (Гло); ћувам ко оћи у главу; да ти право кажем; имам та шећер и та притисак; да 

ти прићам; имам једнога сина; нећу да лажем (Де); данас плʼетем; не знам, право ти кажем; да не 

причам за Таду; оћу да идем да положим; то чујем прича; спремам да купим стан; ја с виљушком и 

не умијем (До); ја не питам; богами ка сад знам; ка да ти сад глʼедам; ја ћу да кажем (Дол); ја му 

причам тако и тако; то ја не признаем; ко те дофатим; сат ја одем; не смијем да померим; да се 

вратим не умијем, да продужим немам кут (Ђер); са другом имам сина; ја имам једно дијете (Ер); 
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познаем се добро с твојом мајком; пратим провођаче; тражим ти девојку; сумњам ја да је она (Жу); 

сад ја поријетко идем (Ке); глʼедам ову децу оде; ја веруем, не знам; имам долʼе једну комшику, с 

њом дружим; ја пошаљем друге; далʼеко било да помислʼим неко хилʼе некоме (Бот). 

  

 II.2.2.2. Наставак -у имају глаголи хтет / шћет22, моћ / мој, виђу и вељу. 

 

 Примери за моћ / мој: 

 
ја не могу да га свежем; ја не могу ову краветину да оставим; ја би отишла да могу (Бал); не 

могу бре; не могу; ја не могу да стојим (Бот); не могу, џаба; не могу врата да погодим; могу да радим; 

не могу да се исправим; бога ми не могу да више ни радим (Брђ); не могу сат да вам покажем (Из); 

послʼе да не могу да натревим ђе је дијете; не могу да уфатим (Ка); не могу да се сетим; дијете не 

могу да оставим (Коз); не могу, ја смршала, поглʼедни кака сам; не могу, оне сукње ми широке; не 

могу ни да се пресетим колʼико је имало (Лу); не могу да стигнем, не могу три сата да стигнем до 

цркве у Избице; не могу да и стигнем, бре; могу да кажем (Не); кад не могу да се дигнем (Нет); не 

могу; ја не могу; није да нећу но не могу; не могу да се сагнем, не могу да се оперем (Ос); не могу 

брзо да ходим; не могу да купим лʼијекове (С. Ћуп); не могу да пожурим ка оне; не могу да дођем 

(Шав); не могу да се изјасним; не могу да сватим; жо ми што не могу; не могу сад да све ти изјасним; 

могу да ти кажем (Бл); без њи не могу; колʼико могу да натоварим на раме (Бо); да могу ђегој да 

нађем кога (Бр); а не могу да изиђем; не могу да изађем пред њу (Вру); ја не могу д[а] идем ниђе; 

слабо могу да ходим; не могу да рекнем није добро (Гло); могу на свое ноге (Де); не могу бес купатила 

(До); не могу да се чујем са човеком; само добро могу да ти учиним (Бот).  

 

Облици *можем и *морем нису потврђени у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони, 

а нема их ни у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 174), врачанском (Петровић 

1973: 213), говору Васојевића (Стијовић 2007: 169), Зете у (Ћупић 1977а: 280) и Мрковића 

(Вујовић 1969: 257).  

Иако су облици видим знатно фреквентнији: ајде само да видим шта то треба; док не 

видим момка (Бот); видим ја она се узрујала (Из); видим Тилʼе са женама (Ју); да видим (За); на 

читавом терену бележене су и потврде са виђу: да виђу; да ми то да виђу (По); ја виђу да се она 

љути (Де); да виђу шта имаш ту (Ко); не виђу добро; ја не виђу (До);  

                                                 
 22 Облици презента глагола хтет наведени су у поглављу о помоћним глаголима (в. т. II.1.9.2.). 
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У употреби су и облици велим и вељу: 

 
велʼим ја њој да то не чини; ја јој велʼим (Коз); велʼим јој да узне (Ос); ја велʼим бога ми; сад 

јој велʼим (Ми); ја ви велʼим узните (Бал); 

вељу да купим једну (До); ја вељу да проверим има лʼ још; ја јој вељу (Гр); вељу да завршим 

одма; ја њој вељу (По).  

 

Двојство форми одлика је и говора Васојевића (Стијовић 2007: 169), док су у 

староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 174) и Враки (Петровић 1973: 213) присутни 

само старији облици.  

 

II.2.2.3. Облик суперлатива глагола волет присутан је у читавој зони: ја најволʼим Боју 

(Бал); најволʼим врућа леба (Пе); њу најволʼим (Ос).  

 

Исказивање суперлативности обликом овога типа забележено је и у говору 

Васојевића (Стијовић 2007: 169).  

 

 II.2.2.4. Глагол имат у одричном облику бележен је и у краћој форми: ја сад нем шта 

(Бо); бога ми нем да јој дам (По); нем ни динара; ни једну нем (Ту); нем да јој дадем (Пе). 

 

 II.2.2.5. Наставак 2. л. јд. је -ш:  

 

разминеш; овако кад идеш; ако верујеш; од мерака да глʼедаш (Баг); кад откинеш, сал 

истрошиш мало и једеш; да би ти могла д[а] извучеш пару; имаш времена и волиш д[а] [ј]едеш (Бал); 

двориш; кад идеш; сву децу поквасиш; све спремиш; опредеш ко ој за основу; оснујеш га на разбој; 

ткеш га; имаш мустру; салʼ протињеш равно (Боб); око из главе да му затражиш; имаш мотор 

(Бот); зимницу да спремиш вала; мораш од нечега да живиш; ако га оставиш; ако га не дираш; 

ужелʼиш се за она камен ђе си седео; кат поглʼедаш; с аутом да идеш (Брђ); да снимаш то; мало 

овамо изађеш; разминеш мост; немаш кут; ис куће да побегнеш; што се спустиш на асвалт; да нађеш 

возача па да прођеш; да продаш; имаш шта на камион; отидеш горе, купиш понешто намирница (В. 

Лок); танко исечеш; шта имаш; [з]на[ш] шта е то; нађеш, узнеш рецимо иљаду снопа жита; денеш 
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четири навиљка (Из); смео си да спаваш у Београд на клупу у парк; у парк спаваш; зовнеш педесет-

шесет кућа; идеш по махалʼи па купиш оне тепсије, купиш тепсија; ти то добро знаш; ти ћеш сутра 

да радиш ово; не смијеш бос да идеш по тој Јошаници; нађеш једну посијату; мораш поменут (Ју); 

па да га отрлʼиш; више немаш кућа овамо до мене; да не смијеш заспат; до данас да попластиш, све 

да поденеш сијено; да свекрву послушаш; ујутру подраниш; да им обућу нађеш, да истрљаш, да 

обришеш кућу, донесеш воду; умијесиш лʼеба; шта радиш; два дана вадиш компир, послʼе ћосаш, 

береш смок (Ка); овамо да се обучеш (Ка); ти Мома знаш; узмеш прстен и криеш испод онија 

рукавица; наслажеш ту рукавице по столу; кријеш; ако нађеш одма, значи добијаш; кога убијеш; 

имаш омладине; кренеш за Ђурђевдан; купаш се; одеш на њиву и насијаваш; она јаја бацаш; 

покупиш, носиш кући; узмеш отрлʼиш; опредеш кат дође пролʼеће; оснујеш, ткеш платно, ткеш 

черге, чаршаве; знаш ђе црква у Митрову Ријеку; опереш мало под воду; ону ручицу исплачеш; 

оставиш је да се суши; недељу дана једеш; уиђеш у њену кућу; верујеш лʼи ти (Коз); мораш да 

слушаш да радиш; предеш, ткеш; скрећеш право; тамо кад идеш; право уђеш у њихну авлʼију, има 

капија и уђеш; једино ту можеш да се повежеш; кат помузеш те офце, то млʼеко куваш и мешаш, 

врло мало ставиш солʼи, мешаш; ставиш мају и мијешаш; дигнеш послʼе, промијешаш и дигнеш га 

на кашику; ставиш мало брашна; ставиш жара, ту ставиш на то тепсију; прекријеш ону тепсију, 

ставиш жар и пепео и печеш питу; утрљаш веш па га сложиш мокро у лубицу, па га прекријеш, 

одозго ставиш нешто, е онда туриш пепео па полʼијеш одозго водом; носиш на главу; да га доведеш 

оде; не продаш, немаш ништа; немаш прихода ништа, само трчиш, хај да ниси баш да седиш, да 

лʼежиш; ако му узмеш (Леч); оћеш да седнеш; да ме убијеш не знам; верујеш ти стока неће да пије; 

сат да и зовнеш (Лу); кат поглʼеднеш онамо; закачиш оне тестије; тестије носиш; мораш да носиш; 

узмеш солʼи; узмеш па запалʼиш ону љуску; послужиш се док улʼијежеш децу тамо; уђеш да береш; 

то је оно кат ткеш; оснуеш на вратило; ставиш вратило и навијаш; ставиш још неку даску; ставиш 

некога камења; седиш да ткеш; ставиш брдо и послʼе у оно утињеш; да идеш и да се вратиш; идеш 

негде; не смијеш неког ни да уставиш с колʼима не знаш ђе ће да те води (Не); оквасиш га; слушаш; 

да прођеш попреко; имаш мањи просек пара; идеш уз брдо; кат дођеш тамо; кат се вратиш; одма 

ступаш у Рајетиће (Нет); волʼиш мачке?; је лʼ се сећаш Баћа?; прву кућу разминеш, поглʼеднеш; шта 

завршаваш ти?; идеш долʼе на ова долњи мос; ко биднеш добро, дођи; позовеш жену; са десне стране 

кат идеш озгор; незван идеш; ти мене нешто не волʼиш; знаш да ниси била за мене; не смијеш да 

мрзиш ни слућајно никога, не смијеш да убијеш (Пож); то и ти знаш; ако имаш мерак, да се умориш; 

опереш два-три пут туне обућу; пар пута опереш кола; с крвавом муком да хи зарадиш, па кат хи 

зарадиш, чекаш по три месеца (Рај); да простиш; кат побегнеш; ти пољубиш, ставиш пот пазухо, 

пољубиш долʼе прак, пољубиш горе прак и улазиш у кућу; узимаш га; то би ти далʼи да пољубиш и 

послʼе улазиш унутра; двориш, стојиш; учиниш; кат украдеш па далʼеко било ујагмиш за обрас; кат 
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узмеш нечије, не смијеш да се такнеш за обрас; ђе да се саставиш; вириш га кроз врата, не смијеш 

да уиђеш (С. Ћуп); узмеш оне снопове и тураш око онога колца; бациш по земљи, разгрнеш га, 

уведеш коње и конопац свежеш за она колац тамо (Трн); ђе станујеш?; одеш, честиташ, отидеш на 

кафу; кат радиш?; имаш утобус?; с колʼима идеш?; ако немаш тачкице, одеш у продавницу па узмеш 

(Шав); понесеш рукавице и у рукавице понесеш жито; прво што узмеш те засечеш, да осечеш овај 

бадњак, ону љускицу ставиш у жито и послʼе посипаш по бадњацима, из рукавица посипаш по 

бадњацима; тако и ка[д] дођеш овде; кад имаш шта виђет (Бу); ти верујеш твоју веру (Др); мораш да 

[и]деш да радиш; познаеш се с момком, разговараш, шеташ; опремиш је, да опремиш невесту; оно 

прскаш; прву почупаш, па оно на кладу посечеш; оне врхове долʼе посечеш; гребенаш је па је предеш; 

ткеш га и завијаш га; оно се расурљава ка[д] ткеш (Дуј); немо д[а] идеш узбрдо; идеш крос Крће; 

покупиш са њиве; ако немаш коње; уфатиш волове, краве, и то тераш само у кругу; све редом 

окружиш; унутра све овако стављаш; завршиш га ето овако (За); ти насипаш ону воду (Це); одгајиш 

га а као да га немаш; кад наиђеш неђе опет (Бл); Јаблана да питаш; знаш колʼко то нарот и вуче; ти 

знаш ова пут овде; у љитар педесет грама туриш; колʼко стављаш на ова лʼитар ракије?; млого не 

смијеш да ставиш; ти га знаш (Бо); забркаш оно; сат имаш свега; немо тако да причаш; немо тако 

да вичеш; бигинишеш лʼи ти овога дечка?; да ме ти мене вратиш; д[а] извинеш; знаш; кад некога 

волʼиш па га поглʼедаш крос она оман; ту траву ставиш под јастук, помислʼиш за некога; зовнеш 

некога и ти ћосаш; ка[д] се затраву лʼиваде да имаш послʼе шта да косиш; мораш да купиш ти ону 

грађу (Бр); бациш она горе а оно бациш доле; кат фаташ, оно бациш горе а уфатиш доле, покупиш 

оно што си бацила; ако не покупиш, излијечиш се; знаш и ти козање; мораш да погодиш ђе је; ставиш 

воде мало; осолиш га мало, тураш; стављаш брашно, мијешаш, мијешаш, мијешаш, мијешаш; бијеш 

и бијеш, трлиш, трлиш, трлиш док цијело то не истрлиш (Вру); ако нешто купиш код њи; по њива 

посијеш конопљу; све српом си моро да жњеш и да вежеш; мораш да стојиш; видиш ђе је Гаљанова 

она лʼивада; мораш да налажеш; она дрва добро мора да пазиш (Гл); не смијеш, тетка, да останеш 

бес прашака ни секунду; кад немаш да попијеш прашак; које пијеш прашке од аритмије?; мораш да 

кашљеш, кашљеш; овамо те чека да помузеш; што велʼиш; идеш на лʼиваду; да помузеш и све живо 

си морала да радиш и децу да њивиш; слабо се дижеш; оно дијете дојиш и переш му те пелʼене; 

пекару да наложиш; мораш и тепих да очистиш; немо да шутиш; ако имаш да вечераш; да излʼегнеш 

да обрнеш лʼеђа, како да обрнеш лʼеђа; држиш бокал; мораш свакога да пољубиш у руку; у руку си 

морала да га пољубиш; загризеш она лʼеп и туриш за појас она залогај; лʼегнеш ти одма с човеком; 

имаш судомила да и опереш; ту зађеш а горе изађеш, крос то камење скрос прођеш па тамо 

излʼегнеш, на Дијелове излʼегнеш (Го); зацукаш оно вретило; растопиш масла и мало зејтина и 

убуташ шећер и шећер туриш па убуташ; туриш по едно јаје; забркаш, забркаш колʼко ти је таман; 

растањиш једну, туриш у тепсију суд редом овако, напуниш тепсију, испећеш; лʼијепо заћиниш; 
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сећеш по мало овако и ређаш у тепсију; понегђе мало убркаш; кад испећеш, узмеш кашиком лʼијепо 

те свуд редом попрскаш; умијесиш, туриш растопиш масла и зејтина мало туриш, туриш мало па 

растопиш оно колʼко ти је таман, посен туриш једно јаје двое, па оно лупаш све, па забркаш те 

гурабије, забркаш, да му уиђеш у кућу; више сина немаш (Де); да га уфатиш у руку; доклʼе покупиш; 

кад напуниш два калʼема; да све избациш; нешто чиниш; туриш му столʼицу, огрнеш га нечим озгор, 

повучеш ону столʼицу; полазника сретнеш, туриш му ручак; послʼе га испратиш, да вратиш; да ми 

се јавиш (До); чујеш и радос и жалос; да пролазиш (Дол); и одеш у своју кућу (Ђер); идеш ка 

Пештери; ни не знаш момка (Жу); ни да обучеш ни да се проводиш ни ништа (Ке); узмеш ти неког 

доброг човека; ако донесеш воде, да кућу одржаваш; ако шта не зарадиш да продаш сир, продаш 

масло; мораш за питу да просијеш на често сито; загријеш ону црепуљу, туриш је на ватру; па је 

набијеш долʼе, туриш она лʼеп на њу; ставиш воде; убијеш оно добро, убијеш и убијеш; тепсију 

подмастиш и посе ставиш; опет маслом подмастиш одозгор; на комате издробиш, овамо масла 

раскврчиш, туриш мало солʼи и кајмака и залʼијеш је одозгор; цио стан гријеш, и имаш воду тамо 

на бојлʼер; кат попијеш ту воду (Бот).  

 

II.2.2.6. Глагол моћ / мој у 2. л. мн. има ликове можеш и мореш, али је знатно 

фреквентнији краћи облик мош: 

 
можеш с аутом за час (Ке); не можеш пешке да прођеш (Бот); земљу да продаш не можеш 

(Ју); каменом не можеш да је доватиш (Лу); што можеш ниже долʼе (Трн); шта не можеш (Ту); 

само ако можеш (Ру); тамо не можеш (Гу); 

око Божића не мореш да дођеш да зајмиш (До); мореш да видиш (Рај); узми то што мореш; 

помогни колʼко мореш (Ми); мореш лʼи да дођеш? (По); ако не мореш, немо (Пе); мореш му дат 

(Лу); 

мош само да се преврнеш; не мош да клапараш у њи; не мош да и опереш; не мош бе[з] светла 

да прођеш (Го); не мош да видиш, (Гу); то не мош да наједеш; мош све да е искоматаш у колаће и 

да е туриш (Де); мош да опереш судове, мош да опереш веш, да очистиш, мислиш да мош успет?; 

ко мош ти да носиш; то мош да нанижеш (Бал); мош да замислʼиш; мош да залʼијеш, немаш, не мош 

да залʼијеш (Бот); не мош ти да кажеш не треба он мене (Ју); алʼ послʼе не мош да се запослʼиш 

(Коз); ка[д] ти зренеш, послʼе мош да га превариш (Коз); не мош ти ништа (Леч); лʼети не мош путом 

да пребијеш; сад не мош долʼе да приђеш (Лу); не мош да прођеш улʼицама (Не); ти не мош са њим 

да изађеш на крај; мош одавде да одеш (Нет); не мош да докажеш људима (Пож); ето сат не мош 

видет да је посијато дваес кила пшенице у нечију њиву; не мош да хи узмеш (Рај); мош да узмеш 

нешто за себе, да узмеш робу не мош док немаш тачкице; немо ни долазит кад не мош (Шав); ти сат 
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не мош да разлʼикујеш грацку и сеоску кућу (Др); зором је ти не мош узет (Бо); томе детету не мош 

да видиш хаир, но ћеш да видиш шер (Бр). 

 

II.2.2.7. Глагол видет има облике 2. л. јд.:  

 
послʼен видиш; све то видиш како је (Де); да видиш; да прођеш и да видиш (Бал); видиш (Из); 

видиш ти (Ју); видиш ову лʼепоту (Лу); видиш тамо; видиш крушка се осушила; видиш момка; тек га 

видиш тамо у кућу (Нет); видиш, имаће доста трулога (Ос); ни да га видиш ни да те види (С. Ћуп); 

видиш шта има слађе да живиш но данас; видиш ти сат (Бр).  

 

 Краће форме ређе се употребљавају и то углавном у питањима или са значењем 

„видиˮ: виш онамо село? (В. Лок); виш горе (Це); виш ти то? (Де); да виш само колʼко има (По); виш 

ти њега (Ле).23 

 

У литератури се ови облици објашњавају фонетским и морфолошким разлозима 

(преглед тумачења в. у Симић 1972: 387–389). Облике мош / мож и виш забележио је М. 

Пешикан у староцрногорским говорима. Лик виш аутор тумачи или као форму насталу у 

резултату редукције условљене положајем ван реченичног акцента, или као траг 

некадашњег атематског облика (Пешикан 1965: 174). Краће форме присутне су и у говору 

србијанског Полимља (Николић 1991: 476).  

 

 II.2.2.8. Забележени су следећи облици за 3. л. јд.:  

 

 има та стари; нема, нема оде; мора да неко биде онде; продаје кафу; одозгор извире; стока 

пије; пије инсан; у јесен кад зрене; убере шта му треба, понесе, посије мало врта, и тако; он прича; 

ова ми свастика велʼи; само мозак може да замислʼи; посије; хоће да жути; држи краве горе, музе 

краве; неће да се уда; ко дође на влас, он неке законе постави; да се онај смок оставља; то се стави, 

није смело да се поквари; то надође; то хучи и надође вода; свеже на чело; оно гори једно време 

(Баг); има тамо још да с[е] огледне исан; не море ни он никут; једе куче; да он има д[а] [ј]еде; он не 

умије да попије; шта ви вели Ризо?; нема о[д] тога ништа; данима не отвори нико врата; не види ни 

да л ми је обрисано; неће да ми испушти, но штеди телету; да га бок чује; ради л ви она радница?; 

                                                 
 23 О краћим облицима глагола хтет в. т. II.1.9.2. у одељку о помоћним глаголима  
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има да пасе; ништа не мирише лијепо ко босиљак (Бал); она не зна момка; сат се то друкше зове; сат 

то ни нема; момак нема да је види док не уиђе у ђердек; свадба траје три дана; у петак двори невеста; 

три недеље прође; три недеље да седи; ко шта има; не иде младожења; он је не види док не уиђе код 

ње; не смије да је види, само ка[д] треба д[а] [ид]е да спава, кат спава; она остане; каже кад је 

преспавала, нема кут; то није ка сад; мора да остане; бије је, матретира је, то нико не окреће пажњу, 

кажу мора да слуша, мора да трпи; да ме прстенуе девер; само улази девер; она хим даде по пешкир, 

кад је прстенује; донесе хим шербет; колʼко ко може; нема гледања; ону чаткију ти стави; она све 

глʼеда испре[д] себе; игра алʼ испрет себе; устане невеста; невеста и мијеси и музе и све мора да 

ради; не може да се прође; која има ту у то плʼеме; у то плʼеме има и друга, у свако плʼеме има још, 

ко нема, она отац има од амиџе; нема вашар, има у Пископовце, има вашар; више нема ка раније 

што је било; понека ис куће не излази; мајка ђе је поведе и то је, и то мора да пита све; да је неко не 

превари; не може, то је браство и не узима се; то се тако зове, та побеђуе, одбацује; ко нађе, победи; 

слабо ко има, двори невеста; она покупи све и одведе невесте тамо; жена се опороди кријући; да нико 

не чује; не веља да прескочи конопац, не веља мачку да удари ногом, пашче не веља да удари ногом; 

обавије се пупак; не може да се опороди; не роди се нормално; ако тражи нешто да поједе; није јој 

до; каже роди се оно шарено по лʼицу; месо не смије; кат се куха вариво; да га проба; кад ври па да 

проба; не веља; она што га префати треба да му купи кошуљицу; жена која му види зуп, треба и 

она нешто да му купи; он рано бехра; то се стави; тече црвено млʼијеко, промијени боју; хоџа то 

макне, помогне хим хоџа; све се више спреми; витар се дае; курбан се коље; халва се пече; треба 

дуго да се пече; разбие се вуна, сече се; плʼете, ко преде; у глухо доба не веља да се иде, може нешто 

да те стрефи; нагази нешто и то се намери и одузме му се једна странка; лʼежи док умре и ајт; 

разбаје детету да не плаче; дијете има грчеве; поштује ове моје; како га глʼеда и поштује; он хи не 

осећа (Боб); мора се; пусти неко за севап; док се то стиша та ситуација; врати на своје имање, 

нешто гради; оно грумење опада а оно танко влакно остаје; па се то уштави; што се тиче обуће; 

ону кожу уштави; зове се Дежева; онамо има ова брат његов, он има четири краве; не држи нарот; 

козе држи синовац ми један; паприка сије се; осам крава држи; неће горе да роди ништа; то што се 

залʼива то се све залʼива моторима; има лʼи штагоћ; неко и покуди па се развалʼи то; дође бес питања 

побегне родитељима; претходно се види са момком; живи лʼијепо; неће годинама да се помири; она 

каже; неће ни да му шаље људе; она послʼен дође па молʼи; ужелʼи се, ужелʼи се своје; да јој се 

донесе; то остаје њезино; нема ко да се меша; да се види; оно остаје девојки и она то узме отуд и 

донесе кат дође у ту спрему њезину; дође неки дошљак, он му одреди место; живи туна; отишо је 

да свира; свира у писак; гоч носи; удара у она гоч; бије она гоч; да се објашњава; нешто се наређује; 

он хим испрића; то се преноси послʼен, прића се; да оде на хаћ; то не море ни да се опише како је кат 

се оде; ту се окупи око ћетири милʼиона; треба да се иде, тамо се борави петнаес дана, клања се у 
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ђамију (Бот); мора да се ради; кад има посла; онде се скреће; има кућа ту, богме; ова што тера, он 

има највише; држи се стоке; киша уфати; кад удари, чини ти се цреп оће да га сломи; каже исто и 

оде пада; ка[д] се пуши цигара он осећа цигару; осети духан, она бежи, осети дим, она бежи; он 

не осећа; не може да се стигне; он ме све псује; сахат и по треба; оде се окреће; ради алʼи ништа; 

жену има добру; нека тегоба наилази; свијес ми мрчи, и нека ме тмуша удара, наиђе ми тако; бог зна 

колʼико; запне, ради; море да се иде; то ми све седи; то остане; треба ми; он с овијем малʼим ућоса; 

он га узме код њега; нема ту шта; оде за Београд; да узме неку жену да је доведе у Београд (Брђ); 

припада Новом Пазару; излази руда; види се пут одавлʼен, он се спаја за рудник; лʼево се скреће за 

Лʼепосавиће; има пункт долʼе на Јариње; одрони хи вода; не може да држи; да се то мало превазиђе; 

напрска се млʼеком; и заслади се млʼеко; изађе ис те трмке, један део се одвоји, скупи се овако на 

дрво; она тако то формира ту трмку; заслади млʼеком и пева тамо неке бајке мало; како мирише 

лʼепо; то умирише; прође празник; кат бехра знаш како умирише лʼијепо; пријатан мирис има; нађе 

педесет кила; има више оних сандука, извади сигурно педесет кила, зависи до године; колʼко се 

креће; има једна друга што спаја отут; тамо живи стално, и он има пчела, држи пчелʼе, ради с 

дрвима помало, држи неке раднике; тражи ти документа; понекат нестаје алʼи већином има; шта 

аута прође; жена отиде помало; ако случајно неко затражадне; да не расте трн; не море да превија 

прс; то је да бок сачува; тера пакете; зове полʼицију, полʼиција дође да види; мора од нечега човек 

да живи, да ради; пресече млого па ова неће да прихвати, остане брес споразума; лʼијепо живи, 

држи три четири краве; нема потребе; понешто недостаје; има и лʼиваде; мало затеже; песто еура 

прима (В. Лок); моја кћерка учи јој децу; припада Избицама; не да се нама; ретко која има да не вози; 

то се уштави кожа, обично се осуши па се исече на кајасе; ка[д] се она кострет микне; неко пошаље 

просце, неко јок; ђе ће да живи; да види дође невеста; да баци; жито да баци; више то нема; сат 

постоји да има бајрактар; да се осече бадњак, понесе се погача; прва љуска да пане да га сунце грије 

она бадњак; љуска се узима и стаља се у торбу; ломи се преко бадњака у шуми где се осече бадњак; 

наложи се добро ватра; стави онуда редом; стави се со на бадњак; узме се по парче лʼеба, умочи се 

у со и на бадњаке стави се парче лʼеба и сви да окусе помало онога лʼеба, онда сви да се изљубе 

преко бадњака; зна се; десном ногом се улази прво, и виче се; одговара; уноси се слама; не вреди 

лагат; да се окади, да се окади совра; шта има; џара она џараљка у бадњак; дође положаоник; да 

поједе; да се брче; отац ми каже: „Не, не дирајˮ; оде зовне старога једнога; објави Русија рат, објави 

Грчка, објави Бугарска и објави Србија; сазида се; море један човек да подигне; ага узима; он бира; 

не ваља; раж опада, жито опада; живи у Крагујевцу; сат то више нема; не ваља да се спава (Из); да 

дође овако; време доноси, то вакат доноси; мислʼи изистине; пада киша; треба свакат; лаже значи, 

лаже; то море да прича ко гој хоће; нема посла, нема пара; нико те не дира; дође ова и[з] Жуњевића, 

дође код мене; зове двеста кућа; зове на свадбу; он га зовне на свадбу; седи обрисато; кат излази, 
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даје ти коферту с парама; живи добро, има жита; има стоке; каже да му дам ја кћер; закаже се кад 

је свадба; бог зна колʼко тија девојака има; нађе на улʼицу ту и доведе ми је оде; нити зна шта је 

кућа, нити зна шта је крава, нити зна шта је земља; пошаљи брат му оде наместо њега; она дође и, 

ка[д] дође, види неко укрка јој у собу; она остане; да се оснује у Лукаре школа; он позове наше старе; 

позове он; каже, „ми ћемо школу ставит у Грубетиће гореˮ; по томе се зове Крушево; млого пута је 

проси; има шесторицу браће, ова што проси ову девојку, и он дође и пресече га, алʼи пресече га да 

не море, и тако му донесе ћахат; бигинише добру девојку; бигинише девојку; донесе нешто слатко; 

то е све завршено значи; то и сат постоји; да се веже више нема; она бежи напоље; сат се сто чуда 

прави, сто чуда догађа; о[д] тога почиње; пита се старешина; брез воље живи; свега има алʼ оно 

што е главно нема; нико никога не хаје; у Црни врх извире; тешко опстане сат пчела; прска се воће; 

голубова има по граду; птица умире; да се пчеларство развија јер нема рода без пчела; нема пчелʼе 

брес пшенице; нека стара ријеч изађе; каже стара пословица; тачно излази; неће да улаже оде нико; 

има добрија људи, ко ће гој реј да нема добрија, он греши дебело, има добрија људи; демократија 

има границе; зна се шта ти слʼедује; ради шта ко хоће; море да се приватизује; продаје општиња 

што је њојзино (Ју); месец дана да се киселʼи; има цијела историја; кад биде јесен; мене дође таксиста 

пред врата; гаси се Рогозна; остане јалова; почиње да се жње; која болује нешто; то се заради с 

пијаца; та узима; ту таксиста дође, напуни у гепек; чека га с колʼима; има и за мене; ако то узри; да 

се не ожени, он плаче за оцом; помага ме крваво; ово да се поради (Ка); он живи у граду; ко да ме 

мртви сан увати, тек се зора указује; изутра положаоник долази; послʼе спусти оне бадњаке; вречи, 

блʼеји; ко нађе први; проналази неко; свира кланет; један жмури; из Јове истиче; изутра кад устане; 

омладина се покупи; та се дан слави Ђурђевдан; скупи се нарот, молʼитва има, чита се и покупи се 

нарот; у мају месецу се посеје, скуа се јаји па се тури у ону конопљу; бере се прво једна конопља, 

зове се бељојка, то се обере, у мочило се однесе, покиселʼи, послʼе се трлʼи, о[д] тога се преде, тке 

се касније; то се послʼе гребенима гребена, па се послʼе остави ка[д] дође зимно време; онда се 

преде; ископа се рупа па се куа она пређа; савије се на колʼенике и три недеље ћути; аслʼи се човек 

наједе домаћек лʼеба; она грдна умијеси то лʼеба; дође код нас на славу, не може да дође комшиски 

и седне за остал и, ради и он, прекрсти се, честита славу; отиде па се ижљуби; она ради долʼе; оно 

све онако остане; стока кад баљежа; овудије протера овце и носи га у наруче овамо (Коз); чини ми 

се; Рајко ту живи; живи ту са женом; Светлана се зове; затражи момак девојку, чује има добра 

девојка; па се то пожње, па се то штави у мочило па се то суши оно се трлʼи; не да им мама; да бок 

сачува; има оде; ко има офце, прави се; кат се пожње пшеница; та цијећ уђе у веш; човек свашта 

прође; неће главу да окрене; ово свако јури, иде ђе је јефтиније; он заради све са нас (Леч); нема шта 

ове године да се каже да не ваља; не да ми да преговорим; учи, трећа година, она све редом даје; 

син се провукује ка пилʼе крос кучине; у Митровицу живи; моја мајка носи ону сламу; и чини; снијег 
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пуши; чини: фу, фу; цио дан бије коло; сад нико нит игра нит пева; то веже за Црну Гору; не смије 

нико никут да мрдне; ком ће чине да учини; јаше на вратило, а гола да се скине; дође положаоник 

прет кућу; у решето понесе; улʼегне, узме оне чепанице; узме и гржа у шпорет; да роди боље жито; 

оно повесмо виси низ лʼеђа; она вришти, не смије да уђе да узме дијете, а не смије да га остави; неко 

тера стоку, неко нешто да носи; она носи здравицу; да уграби здравицу да однесе девојки да попије; 

девојка кумује деци; који уграби она крс носи; држе долʼе кућу (Лу); нико се не озува; ради код 

приватника; иде па тамо се окреће; види се једна фарма на оно брдо; право наниже се иде, силази се 

с брда; милʼиција долази ту нон-стоп; ту аутобус долази; да дође да те узме; да те доведе; нит се косе 

нит ко што ради; по један дан ради, по један не ради; жуља, алʼ ко те пита; коњ наиђе на ријеку и 

пукне она лʼед и он пободе главом; избацује, тамо-овамо, мучи се; добро нарот живи, ко не зна оно 

ранијашње; мора још да се додадне; оно се поцепа; одма се одваја, познае се; стави да се суши, суши 

се онамо; да се она разбој не помера; жица ђе се протиње; нахлади се, није могло да се спречи; да 

лʼечи се та болес; болʼес ка ово сат што се јавља; човека туга уфати; радно место укида му се и он 

ћути; и он унишћава; како да тражи од наше државе човек; она сађе с бандере; ко не плаћа струју 

а троши је; судија према њези и диктира, она пише; она све плаче, не може од плача да каже; нас 

и не пита судија; само дектира тамо и она пише (Не); код нас се чува; он се пробије; да ме издржава 

кат се наједе, гађа пиштољом у ону питу и исцијепа ти тепсију; да напане тебе неко; нико не живи; 

сунце грије, киша пада; ова ми син однесе млʼијеко те растури долʼе у Пазар; ради долʼе ко 

шњајдера; он ти узме па ти напише; нешто добије от ствари; не море да трпи комшилук, нарот, а не 

да трпи твоју децу; то се закоље во илʼи крава па се то осуши; обрне се горе; не води рачуна деци; 

не смије дијете да такне; оде да тужи; зове телʼефоном; ципцијелу ној преде, ништа не ради осим 

то; жени сина, он спреми људе да те проси код мене; не зна ни да збори ни ништа; нешто да пише; 

никат не узме динар; има горе навр Бара зове се Царина; каже дошо цар са војском; нарот је осто 

лʼеба да нема, празнује неки дан; ваља сукно; он ћео ту да се сакрије; не може он ту да се савије; 

каже хоћу; заступа ове жене; оно се заравна (Нет); заболʼи та стамак; да се то поправи; књижицу 

не може да извади; све више натијече; да се пензионише на пролʼеће; ако га он још не смува те га 

не слаже; реко му да му плати; језик учи; то му се не свиђа да напушћа; Миса не море да постигне; 

са нама се ту граничи; да ми каже како се зове; послʼе иде се право; прича Драгица; свуј стигне; 

догура стоку, мучи се, догна зими ту, има вода и штала, а лʼети тера и ту на пашу; донесе, остане 

ту ђубре, остане млʼијека; глʼеда навише; не може та бол више да претура; кад оде горе, оће да се 

убије од плача, па сад пати за мном; са мном да спава (Ос); та вода ни млого значи, иде у Љуцку 

ријеку, блʼизу Голʼије горе извире; она никне, порасте, сазрене, онда се пожње, повеже се у туцат 

и тури се у неки резервоар воде; он се ожени; доводи музику; изведе музику; он дође то веће и свира 

ту; пише у новине (Пож); не свиђа ми се; кат се проси; узме је и доведе је; оде десет жена; спрема 
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добро; не спава; колʼко долази; то се продае; не веља он; кад завије снијег; не море да се допреми 

дрво и камен; треба да има срце; нема времена да дође на ручак; доклʼе се то не испече, на смену 

ради се, неко допрема дрва, камен, неко ложи ту, пече; ка[д] се то испече, вади се, товари се у 

трактор, камионе, миче се одатлʼе; прсне све у комате; разједе га; ова пут како иде па сусретне горе 

до ријеке; не сије, нити ти ко ради; покоси, неко не покоси; кат се запослʼи, не опослʼи ништа, ка она 

што ради, ка она што не ради; динара једнога нема; живи от Немачке, оде нема ништа; један само 

ради, илʼи ради илʼи не ради, и даде ти сто и педесет и двеста еура; да се смилује да ти даде неку 

пару; нико ти се ни не стара о томе; па се напљачка (Рај); плаћа ми вала један унук струју; слабо 

се и коси; кат се испроси, зовне девојке; невеста се обукује у хаљине; џумбуси се, пева се, игра се; 

родбина тражи злата; то се првиче зове; једе се, спрема се јело; свекар да те узме; не веља, каже, 

конопац да прескаче; не смије да диже тешко да не побаци, да не прескаче конопце; детету остане 

флʼека на обрас (С. Ћуп); друго нам не треба; њему остане друга раса горе; кружи та раса, има све 

своје; лʼегне човек овако, лʼегне и уфати ко да га дигне; ово се оструже косом; то се пободе један 

колац; тера хи посен; она се конопац савија; он трчи све док дође до стожера; он окрене назат; иде 

опет на обратно; он развије скрос; тако умеље жито; зрно пада ис класа (Пож); зове на телʼефон; 

носи и да пере тамо; гори шпорет; смета ми кафа; има оде пет-шес кућа; кат се деси нешто; Милан 

јој се отац зове; данас цео дан ради; неће нико да стрви; викалʼи су му да иде; да бежи; неће да 

изађе; пита за мог оца; он лʼежи на кревет; ова син донесе понеку гранчицу; све спрема да се једе, 

спрема све; долази и увек пита како је баба; не може; има мужа; мозак јој се мути нешто; понекад 

наврати; седи сама; нико да ти дође, да ти врата отвори (Шав); ту се наспе; то се све изнесе; да им 

банка одобри кредит (Бољ); копни снијег; све стоји снијег до марта, па онда груне одједном; не 

може да га откачи, не смије да се пусти; не може да га открпи; прича Граде; да се спаси од кише; 

да га удави; не лаже; да иде даље; чува овце долʼе (Бу); нема држава пара; све се попије (Врс); учи 

за докторку; муж ми погине; узимље све боловање (Гр); ово се зове Врујчанско језеро ово нити 

извире, нити увире, увек овако постојава, не панти нико да је прекапило; ко верује своју, верује и 

моју; све иде како треба; добро се не заборавља; дође оде понекад, ада, не види те; одма иде; пада 

снијег; деси се; падне снијек по метар; ако подржи до новембра (Др); унука ми дође; момак не 

долази; прстенује, дође, зна се девер, улʼегне три човека; она хи услужи; невеста донесе, дарује 

кошулʼицу, среже; двори невеста; зове се ћеза; оно граду да се не осурља, па посе оно подвије, да се 

тке у нити то да те одмијени; продае то имање (Дуј); може, само не море колʼима, не море колʼима; 

слана то убије; ако има пластенике, може; то се храни стока; комбај је умеље, уситни га исто ко 

пљеву; ту посен баци жито; купи се оно па се свеже; неће д[а] успева оде кукурус; чини ми се (За); 

сат пензију не море слабо ко ни да дочека; бок да помогне овом народу; овако се направи; у очи те 

удара колʼко је бијела; он салʼ шкрипи от пепела; ко масан долази та веш (Це); бог све одређује и 
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завршава; ако те бок штити; мало се ради, нема ко да ради; двадес оваца има (Гло); почне лʼис да 

пада; то се зове лʼисник; сат се већ сије; коња кат упрегне; Јарут се зове ова планина, она закачиње 

предео от Конича; може човек да се овако посагне и да уђе; ту има разних натписа; та јорган сат 

седи; мора одмор да направи; ту се говори српски језик; кат хим узме Турчина, ко да узме не знам 

кога (Гу); доклʼен се не задријема поноћи; прави се торта, прави се баклава; те се она шећер растопи, 

е посен море да се растањи оно да се не лʼијепи за руке; млого да се ујапти па послʼе неће да уђе у 

дудове она шербет; провре се па ври доста вала, један дан цио дан ври; неко је мијеси ка питу, а дуго 

се пеће, пошто не море да свуд да је уфати одма ватра; ова младеш умијеси гурабију; да лʼ се лʼијепи 

за руке; да се коси, да се жње; пане жито; ћини ми се тако; кат се ожени; не море да музе краву (Де); 

оно што треба да се преде; оно сиђе и дође то бијело ко снијек; не веља да се брише; само чарака; 

полазник дође, он пане, е послʼер он гржа то и тако; само једна нема деце; само обија по селу; волʼи 

да ганта, да прича; виче оће де у Тутин да живи; ко да прими њу; не може с оном женом ни двије; 

стално иде код лʼекара; не може да је трпи па то; то што прима, све даје у банку; иде преко банке и 

као оће да купи стан; има купатило ту; долʼе та баба јој живи; кад никне трава; чува овце илʼи говеда; 

не може ни да ради кад не види; нема ко да ми пооре (До); уведе је зава те двори испред људи; она 

ту двори; улази се у собу а на ходник понеко улази овамо; море да се намери; иде те ради; неко се 

ожени, неко умре; то неко не трага; и радос и жалос се чуе; море ту да ограише, море да помери 

памет; не веља никако; све остада некошено (Дол); два три пут га окрене; сађе с коња и одведе је 

тамо ђе треба да се сведе; оде у ординацију; прича послʼе тамо са женама; има девер; има девер те 

јој води коња; ниђе да преговори док не сађе; има она марамче и кат пређе воду, баци оно марамче; 

неко потрчи да га узме; џумбуси се и тамо и тамо; треба да бежи; да му поклони; глʼеда мало овако 

углʼедне; мало да утиче на њега; умије да приђе; треба седам кила шећера; испекција ко дође; нема 

ми покриће; сам живи; има вашар; ту нема шуме; има ту једна вода, никат не престане, има ту ис 

камена излʼива; ко ти му га зна; Грачански крш се зове; она служи за испомоћ струје; има кључ ту; 

треба да има; сад се бави пољопривредом; сије се лук; не ради на грађевину; треба да се ради (Ђер); 

долази послʼен с лʼијеве стране; све га прегази; јечма однесе тамо; дође изјутра у три сата устане; 

отац те само даде; има камен у жучну кесу; нико не смије да хи пусти; данас не веља да се ради; он 

коси долʼе; спакује то туне; он заузме ту јуртину; пушћа се стока; нема у Тутин лʼепши момак; да 

остане и без деце; зна нема кут, ни ђе да ради, ни ђе да заради (Ер); позове на свадбу; она фалʼи ту 

моју жену, фалʼи; оде тамо иште је; тражи је; не виђа ни он ту девојку, он се тамо забије у другу 

собу; да провери кака сам ја, све то ту да види; твој отац познае ове Садиковиће; дође да види како 

живи, како борави, враћа се, прође још једно месец дана; бежи и тамо и тамо; пошто ве интересује 

прошлос; да донесе слатко; она зијева долʼе по Србији, ова зијева ту; сила бога не молʼи (Жу); дође 

до школʼе; да те изеде и да те офрндуши и ништа; једе бијелʼи лʼеп; не море да живи, помага држава; 
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син ми има четворо деце, он прима додатак на једну ћер; прода телʼе, прода сир (Ке); неће да се 

отањи; па се она добро угрије; обаруша кат се кати; ка се испече; то не може да се упореди; има 

пчелʼе; па оде мало долʼе, па донесе компир; не да ми да идем; на пут да му тури (Бот); она мене 

виче (Тр).  

 

 II.2.2.9. У 1. л. мн. презента наставак је -мо: 

 

ми мислимо; чему се ми надамо (Бал); што рекнемо шлогиро се; ми јој се никат одужит не 

можемо (Боб); сви се враћамо њему; знамо сигурно да хоће да се умре; Амко га ми зовемо; терамо 

одоздољ; баш толʼико имања ни немамо; оно кажемо ми (Бот); једно телʼе држимо, закољемо; више 

не моремо ни да радимо (Брђ); помало дођемо; упалʼимо трактор; отидемо баш да сечемо мало тамо 

ту шуму; ми зовемо горе; ми сиђемо у Јошаницу; имамо пилʼиће товне; купимо краву; купимо краву; 

латимо га ми (В. Лок); дођемо на кафу; скокнемо зачас долʼе шта треба да купимо; сечемо три 

бадњака оде; донесемо воде у тестије; вичемо; колач да му ставимо на рогове; ту наиђемо; денемо 

навиљке; да вратимо дугове (Из); идемо кат умре неко њима; да идемо да је отмемо; моремо само 

да се чудимо (Ју); сад не можемо да завршимо; немамо аутобус, све плаћамо таксисту; укиселʼимо 

да једемо (Ка); славимо славу Мратиндан; имамо ту воденицу; унесемо бадњакове; па се окрећемо 

около; направимо лопту од крпа па гађамо се; ми се кријемо по шуми, послʼе узмемо коприве 

пељамо нарот, пецамо и копривам; ми сакријемо ону коприву; тамо оставимо; накршимо врбовине, 

дреновине и закитимо кућу и све, шталʼе закитимо; узмемо кoприва, пецамо се; једва чекамо да 

одемо да ни нешто понесемо да једемо, и једемо, понесемо сира, понесемо сланине; терамо кући; и 

одосмо да се прошетамо; овамо се вратимо; да одемо нас двоје а да оставимо њега самог (Коз); да 

живимо како треба; скувамо млʼеко; масни једемо и тако; оћемо да баталʼимо (Леч); Чукара је 

зовемо; дођемо с радње; имамо ми и сад ође оман; ми ти га за ништа не користимо; сат то радимо; 

пијемо, веселʼимо се; да се оквасимо; ми не зовемо вала (Лу); што примимо њима; дамо и за лʼекове; 

три кравице држимо, не моремо да држимо ништа више; што ћемо да ткемо; сви славимо славу 

(Не); треба да разговарамо љуцки; држимо четири краве; опријатељимо се; седимо један дан ка у 

своју кућу (Нет); залʼивамо имања, имамо ту воду; ми немамо такога ћовека више, немамо, ове ми 

воде немамо; товаримо с камионом (Пож); чистимо ове плотове (Рај); воду не плаћамо; имамо ми 

тамо својти, идемо некат на свадбу; кат се помиримо (С. Ћуп); имамо пензије и само се хопамо, 

седимо, једемо имамо да једемо и да пијемо и зимус идемо долʼе; разговарамо алʼи не моремо да 

отворимо неки разговор велʼики, не познајемо се (Трн); ми имамо то; крешемо лозу око куће; не 

смијемо млого ни да пијемо; отидемо ми пешке; имамо горе једну рођаку; ајде да га узмемо (Шав); 

седимо ми (Бољ); глʼедамо с прозора (Бу); боримо се за живот; догонимо бадњаке (Врс); имамо воду 
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унутра, имамо своју воду; стигнемо (Гр); купуемо дрва; идемо и с тракторима; мало да поседимо; 

ми комшијамо с Брњичанима оде; ми морамо оде да сарађујемо; углавно слажемо се доста (Др); 

држимо, имамо пе[т]-шес крава, имамо пет јуница, правимо сат и силажу исто правимо и от грашка; 

имамо комбаје, и покосимо; све редом тако бацамо и газимо; тако радимо; одма потуримо фолʼију, 

са стране фолʼију и прекријемо; касно почнемо да оремо; слабо идемо у шуму него хи купујемо; 

немамо ми нашу шуму; имамо угља; узмемо по три тоне угља (За); ми кажемо мухур; немамо ђе 

(Це); отерамо; да га проведемо како треба и да помогнемо некога сиромаха (Бл); имамо ми мапу; 

дрљаче ове што дрљамо жито; ми идемо код њи (Бо); то желʼимо највише; смијемо се да с[е] купамо 

на Ђурђевдан; да јој поведемо лʼијепога; кат је туримо, тамо сведемо, знамо шта ћемо; поденемо у 

стогове; направимо гувно и оно снопље поредимо направимо метлʼе от брезе, вилама ускрајњемо 

сламу и обришемо гувно, те покупимо оно жито на куп и лопатама издижемо оно жито и вијемо и 

онда сипамо у вреће, дижемо на таван, умијешамо, понесемо у воденице те умељемо; ту 

преконачимо; ми већ стари полако опадамо; немамо излас тој стоки; да лажемо да укријемо мало 

стоке; ми отидемо и понесемо по кацу, двије; понесемо вуне да продамо, понесемо; понесемо меда; 

те своје не узимамо; те ни не познајемо више никако; туримо ту крушковачу те пијемо то; имамо 

лʼипе кот куће (Бр); по цио дан играмо с момцима; ми се вратимо без младе (Вру); мусафир ми 

кажемо; терамо за Пазар; да турамо дрва; имамо плац у Пазар (Гл); ништа немамо; да сврнемо оде 

кот чика Милʼивојеве куће да видимо снашу; да видимо пећину, води не, деда, да прођемо крос 

пећину (Го); правимо сир, правимо крављи сир па у канте турамо за зиму; ми у Србију добро 

живимо, слободе имамо добро (Гло); обилазимо се (Гу); не задржавамо се; да косимо жита; не 

можемо ми да ти градимо вољу; ја и жена покупимо се, одемо за Турску; не моремо; немамо ништа, 

купујемо смок, купујемо све (Де); имамо тија Албанки доста (До); ми проведемо шехаде ко то знамо 

(Дол); ми кажемо девер; приводимо крају, и ноћимо тамо; ево имамо ми оде (Ђер); вратимо га, 

поново преврнемо, трехнемо оно; умељемо та јечам (Ер); ми родитељи жалʼимо; дарујемо невесту; 

рекнимо; да распитамо да видимо ђе е како је; ми разговарамо; ми то хала што имамо, срећамо; 

једемо, ручамо, послʼе се ми врћемо; идемо са невестом; отидемо тамо; послʼе идемо ми да е узмемо 

(Жу); тикву имамо долʼе, врт, имамо (Брђ).  

 

 II.2.2.10. Наставак 2. л. мн. је -те: 

 
немо да идете; једну кућу разминете (Баг); морете л да постигнете да се борите? (Боб); 

каку кафу пијете?; је лʼ пушите?; ко знате ђе Плакаоница (В. Лок); да извинете (Из); да идете за 

Азију (Ју); ви знате како се живело; ви то знате (Ју); у које место живите?; да се насмијете (Ка); 

што не уђете унутра? (Леч); како презиме носите? (Лу); испод спомена продужавате; као што 
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видите (Не); што кренете ође од бунара тамо; како силазите право; кад изађете преко моста (Ос); 

асвалт имате ис Тутина до Сенице (Пож); не морате ни да станете; волʼите лʼ више у хлат илʼи 

на сунце? (Рај); ово што ви турате лак (С. Ћуп); кад неђе дођете, па да ми дођете; ја би волʼео да 

дођете; не знате ви шта е мука, не знате, не знате (Др); одаклʼе долазите?; једино морете кат сте 

билʼи у Баре па преко Бара; код оне ријеке скрећете, идете, овај, десно овако; горе морете д[а] 

одете свуд редом; код ријеке скрећете десно (За); немо да се стидите, шта има да се стидите; 

можете, идете овијем путом до хајрата онамо; хајрат знате шта је?; можете и лʼијево да скренете 

порет овија гаража и да питате ђе је Рељина кућа, а можете и даље да одете тамо порет гробља 

асвалтом; прет кућу да се паркирате (Бо); само да потрошите (Гл); пушите лʼ ви? (Го).  

 

 II.2.2.11. Код глагола VII и VIII Белићеве врсте забележена су два наставка – -е и 

новије -у, настало у резултату аналогије према другим глаголима са овим наставком. 

Поремећени однос наставака -е/-у карактерише целу територију испитиваног арала. Грађа 

не пружа могућност уочавања правилности у њиховом избору. У сваком од пунктова 

бележени су примери са обама наставцима, а информатори их напоредо употребљавају. 

Примећено је, међутим, да у свим тачкама испитиваног простора форме са -у превладавају, 

као и то да су облици са -е нешто чешће бележени код православног становништва.  

 

II.2.2.12. Примери 3. л. мн. са наставком -е:  

 
производе; масовно беже; мало се људи упусте у алкохол и оне неће да трпе те тероре; 

сналазе се људи (Баг); долазе, пролазе тудије; држе доста оваца; кот обуће живе; кат ораси оно роде; 

одлазе; дођу да испросе; лʼијепо живе долʼе (В. Лок); ту муслʼимани живе; живе тамо; баце и сито 

на кров; сви да се прекрсте и да пољубе бадњак; па се ударе греде, појасови; да држе; не држе 

краву; ти крајеви се тијем баве (Из); млади одлазе; слабо долазе (Ка); обадвојица живе у граду; с 

једне стран држе га; па се зајоване; преломе тамо бадњачицу; сви је волʼе; они обадвоје раде у 

болʼници; све жалʼе да је до лʼекара (Коз); држе овце, имање; да се мазе (Леч); они виде да ту има 

нечије; долазе и ми идемо код њи; веселʼе се; и сад носе; и по Србији носе; држе ту стоку; телат доје 

краве (Лу); богато живе; шта раде; да врате ту релʼигију; врате се тамо послʼе; добро они живе; 

како да исплате кад нема; добро се боре; има који злоупотребе; неће да плате струју; него долазе 

принудно (Не); испрже; то прже (Гр); шта раде од онога језера; неће да се жене (Др); сеобе билʼе 

ка и сад што постоје (Бо); да раде; кога осете; избаце га напоље; омрче га; боле ме кости; што ме 

сад боле и ноге и руке; сад се још поносе са стомацима (Вру); налазе ми бајаги неки дук тамо; те 
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нете да ми овере књижицу; мене и њему треба да овере књижицу; зими се и не раскраве у ону ладну 

воду; треба да се донесе да се напоји; паметна човека не волʼе (Го); сви они теже да задрже оно 

своје (Гу); раде ово по Немаћкој (Де); свуд не праве а понегде праве; да се пoслʼе посете 

пријетељски; помире, помире; одма ухапсе (Ђер); долазе из града (Брђ); па се опуте опанци, 

пријечњаци (Из); стари још се боре помало (Ка); они живе са снахом (Леч); заките пешкирима (Не); 

све ону циглу развалʼе (Шав); они бар туре злата (Го); да се помире, да су пријетељи (Жу). 

 

II.2.2.13. Наставак -у бележен је у примерима: 

 

они је пушћу горе на извор (Баг); болу руке, болу леђа, болу ноге у колена (Бал); питају како 

живу; испросу је; сами се договору; испросу је, уговору свадбу; исто долазу у првиче и оставу младу; 

злато што купу; ставу на табљу паре; они улазу; они хим јаву; тражу девојке; сви да јој дозволʼу па 

да иде; они други тражу; оне се пореду; да се такмичу која је најљепша; бору се (Боб); партизани 

носу петокраке оне; мајстори да граду; они дођи отуд да виду ђе се удаје девојка; заволʼу се; тражу 

млого злата; да виду оне жене у ону махалу (Бот); они на село живу; они раду; најуру га; раду; возила 

пролазу изедна (Брђ); долʼе излазу вагони са рудом; погубу се оно па урлају; ено виду се куће; мало 

да почисту оно; па се направу каналʼи; раду кот кројача; ту излазу, лʼетно ђе пролазу; што мрак, они 

почну да раду; држу неке продавнице; да промијену прстен, обилʼеже; замену прстене; веру се и 

тако то; тражу злата, тражу неке огрлʼице, неке доколʼице (В. Лок); снае не волу да га слушају 

(Из); године чину све; бежу људи са села, из брда; не доносу људи но вакат; измлату онога газду, 

измлату га; који купу појене; у петак опет људи се купу; испросу је, одведу је; то тврду људи да су 

дошлʼи ис Крушевца; кат су мене кћелʼи да жену; па ми се жаљу ови пчелари горе; праву људи 

солʼитере по седам-осам спратова (Ју); они бежу (Коз); са[д] долазу му унучићи и тако понеко; 

заљубу се (Леч); да му мијесу питу; људи растуру фамилʼију збок те жене; и о тога се праву; одаљу 

ти га; двије даске саставу се (Нет); толʼико ме сва деца волу; то ми доносу; да нарану свиње; да 

нарану кокошку; да отрчу (Ос); да се створу ти скупови (Пож); оду, испросу и доведу; жене спрему; 

баву се са тијем; не граду се куће; гасу ту та креч; нагасу тога креча; сви раду; сви тако раду (Рај); 

они не баву се с тим; шта зараду; провиру на врата; ноге ме болʼу, слаба сам; купу се девојке; колʼко 

се договору; да не бацу жене за њом (С. Ћуп); кружу; раду у Немачку; трчу наоколо, трчу, трчу 

(Трн); деца све доносу; долазу; и оне раду; код овија Ступљана да сврату (Шав); радници око куће 

праву (Врс); неће да се жену; трчу све; завршу школу; кат завршу школу (Др); куће што граду; држу 

велʼку стоку; двору заедно; све то тако раду; моралʼе су да у Сеницу живу, оне тамо живу; двије у 

Сеницу живу; они се изљубу с нама; живу у Краљево (Дуј); тражу (Це); овде ми нешто ови раду; 

долазу из Београда; да жену и да удају ћерку; да оставу ту цуру неки дан код њи (Бо); долазу људи 
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за два три дана; улазу; тапут износу ту конопљу ис тога мочила и осушу; па је трлʼу у трлʼице; алʼ 

нек они раду; осету неку девојку добру; долазу чак отут (Бр); излазу биљези по детету (Вру); оду 

просу девојку; да се то виду; поклону; купу шта хим треба; не могу да се дружу; нијесу ималʼи 

времена ни да се дружу; чеко двије године да купу; покупу по четрес каца сира; порану и тражу; 

наставу даље; то тражу (Гл); само долазу (Гло); и сат постоју; стублʼине се раду от шупљок дрвета; 

оне се поставу (Гу); ноге ме доста хабу; бежу девојке; испросу се и побегну; пите се мијесу; дудови 

се праву; граду; хоте да се жену; живу лʼијепо с народом; ове снае оне не вољу ове старе (Де); па 

посе нете да јој се помиру; они нете да јој се помиру (Дет); ноге ме болʼу; долазиљи мене да просу; 

воду је заве; кат хоте да се кафу; тражу и остаљају те девојке; они се припрему; уводу је, опрему је 

лʼијепо; излазу те змије; оне мене се љуту; хоте да се забраду; има ти нихни што се покупу ту; нека 

они виду и нек процену (Дол); кот приетеља да седу; испросу; праву свадбу; долазу да виду одиву; 

они мислу не верује им; а кат је испросу; помиру се; они држу нешто кафе онде (Ђер); оне блʼеју 

тунаке; удаву та два пса; удаву та два пса; они се лʼети прату и[з] села (Ер); долазу, долазу; раду му 

деца; доносу поклон ко шта то има; седу, ноћу; долазу, тражу је у гости; људи не приму човека у 

своју кућу (Жу); има доста што тешко живу (Ке); долазу ови добри људи; не могу да се одвоју от 

тога; него мило хим то да виду (Брђ); све уграбу (Тр); иди у друга села да двору; оставу младу (Боб); 

извозу (В. Лок); пусту се по ономе стрну; ове жене усиру (Леч); оно сватови јађу; носу она крс уз 

град и низ град (Лу); држу стоку велʼку (Трн); натомршту се (Жу); ноге ме долʼе служу (Рај).  

 

II.2.2.14. Морфолошка варијантност облика 3. л. мн. карактерише велики број 

штокавских говора. Шаренило облика, како наводи С. Реметић, „резултат је фонетског 

развитка у прасловенској епоси, када су се остали облици презента, уједначени, нашли на 

једној, док је облик трећег лица једнине остао сасвим усамљен на другој страни. На тај 

начин остао је широк простор и велики избор могућности и путева за каснија аналошка 

уједначавања и прекрајањаˮ (Реметић 1985: 301). Када је о зони централне Шумадије реч, 

аутор уочава два ареала: североисточни (космајски), где доминира -у и југозападни 

(колубарски), са основним наставком -е (Реметић 1985: 305). Наводећи податке из 

литературе о приликама у другим дијалектима, аутор закључује да уједначене прилике 

карактеришу С-В дијалектат, где је на највећем делу територије стабилисано аналошко -у. 

У Ш-В дијалекту стање се одликује знатнијом варијантношћу, а тако је и на простору К-Р 

дијалекта; у источнохерцеговачким говорима по правилу се среће -е, уз врло ретка 

одступања (детаљније о приликама у наведеним дијалектима в. Реметић 1985: 305–308).  
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Ситуација у зетско-сјеничком дијалекту у Црној Гори различита је у појединим 

говорима. Староцрногорски говори добро чувају наслеђени однос наставака (Пешикан 

1965: 174). Такође, у говору Црмнице, примери са -у чују се само изузетно (Милетић 1940: 

473), а тако је и у Васојевићима, где се на највећем делу територије чува старији наставак -

е, а финално -у присутно је на свега неколико тачака територије (првасходно у пограничном 

делу говора према Плаву) (Стијовић 2007: 1671). С друге стране, у Зети је уопштен наставак 

-у (Ћупић 1977а: 280), а тако је и у Враки (Петровић 1973: 213). Прилике на нашем терену 

показују да аналошко -у превладава, али не у потпуности, што не одговара тврдњи о његовој 

апсолутној превласти коју наводи Д. Барјактаревић (Барјактаревић 1966: 100). Тиме се 

говори тутинско-новопазарско-сјеничке зоне слажу са стањем у говору Мрковића (Вујовић 

1969: 257) и Ибарског Колашина (Божовић 2002: 87). Облици са аналошким наставком 

чешће се срећу код говорника муслиманске вероисповести, и то говор Тутина, Новог Пазара 

и Сјенице приближава осталим идиомима са говорницима различитих конфесија. У 

Ибарском Колашину, на пример, облици са -у бележени су у говору муслиманског живља 

(Божовић 2002: 87). У подгоричком муслиманском говору редовно је -у (Чиргић 2007: 114). 

У србијанском Полимљу присутна су оба наставка, с тим да је њихова репартиција 

конфесионално – одлика су говора муслиманског становништва – и територијално 

условљена – овај наставак присутан је у рубним пределима (на граници са Сјеницом, на 

пример) (Николић 1991: 456–460).  
 

II.2.2.15. Етимолошко -у имају глаголи:  

 

стружу онај камен; што кажу; дођу само мало; они узму оно, оне лʼистове све беру, беру, 

беру; на све дођу; шверцују ту робу (Баг); они дођу да је просу, кажу добро; дођу, увечер дођу 

канаџије, донесу за младу поклон; одведу је; у првиче иду, иду у првиче с даром; послʼен је доведу 

ови ис рода; одведу је; ни кад је доведу могу да доведу кога било; прстенују младу; они је дарују 

послʼен на ону; не мичу је; узму младу да игра са момком; они не узму; они дођу сви наоружати; 

двојица крију; сви кажују; демек да напредују, да расту; и иду кот хоџе; пишу, иду од Бајрама и тако; 

оне туфице се вежу; не иду ниђе; поред воденице шејтани и у воденицу шејтани се приказују; а сат 

узму биљегу от детета (Боб); што кажу ко свом детету; шаљу се људи (Бот); у Пазар иду; одекане 

стоке помало лʼети узму; изађу; у зиму иду; кажу; они га зову да се врати у Крагујевац (Брђ); станују; 

сију кромпире; машине изађу; дођу у јесен тамо, алʼи слабо; оне иду на редове; понекат изађу помало; 
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закажу; послʼе иду у школу (В. Лок); поведу вола тога; рију кртови земљу; једни кажу овако, једни 

кажу онако; по томе кажу да добило село Избице (Из); генерације присташињу друге; иду 

партизани озгор; све кољу живо; дођу џандари увече; убију га; дарују снашу; дођу провођаче; остану; 

кажу да су ис Крушевца; што рекну бабе; за време турскога кажу; да поједу људи; изађу плʼијехови 

и по ногама; пију долʼе; све лажу; пшенице се не сију; долʼе и оде дођу (Ју); по цијелу ноћ иду 

камиони; стари умиру, нема (Ка); у кућу доведу, послʼен дођу сутрадан опет на кафу; пођу; понесу 

ракије, мезе; исечу бадњакове; седну тамо; посе дођу оде; само седну онако; горе је окрену; девојке 

пођу оталʼе ка кући; деца иду тамо; одврну Лʼешевићи тамо у баште; кад не одврћу Лʼешевићи; кад 

одврну у баште, нема, а кад не одврну, има; поноћи подбацују; закољу брава; боље да иду горе код 

њега; кад одрасту (Коз); нападну деца; бога ми, што вичу, све си под војничком командом и тако 

(Леч); за њом пијучу пилат; оће да га узму; пођу у град на пијац долʼе; ови млади иду; они зову на 

свадбе; кад стигну за девојку; с моста скачу у Рашку; послʼен оне уведу; у те се пресвучу; угрију; све 

по сменам иду; што треба млʼека они понесу (Лу); обрађују земљу; иду с колʼима, с камионима, иду 

долʼе за Косово; иду њи двојица; долʼе отиду; привежу шнолом она пешкир (Не); они га узму у дом; 

вежу се оне малʼе везице; оду сватови (Нет); што вичу ово; не знам како се зову; мене сва деца дођу 

ту; не једу је; да постигну (Ос); момци иду на та ђумбус, неко од рођака они њему кажу (Пож); то 

рукавице ти не помажу; они тапут батаљују; прикажују је; њу једну прикажују (Рај); кад дођу; што 

рекну; бамбон донесу нојзи најприје; дођу оно уморни; ни не уђу у собу; дођу сватови поведу је; 

седну; покрију те чаткијом; посе одовут отиду; поведу мене у рот (С. Ћуп); зими сиђу на Доховиће 

(Трн); поноћи иду; оне кат дођу; претресу, све, све; кат попију; зову га Црни; што кажу, судбина му 

така била; не смију да уиђу у ту кафану; Немци дођу; може да покажу пуно понешто (Шав); дођу ти 

ујаци, дођу пријетељи (Врс); беру; кажу да је здраво (Гр); све ми снае купују (Гр); сваке године дођу 

ту код мене те ме обиђу; не треба да остану (Др); јенђе се то зову; улʼегну деверови; донесу нихно 

рухо; изнесу ти конче; изнесу сито, пшеницу; дођу сватови; они сат дођу (Дуј); рано слане пану (За); 

шаљу на мир; отиду два човека (Це); не знам ови старији да лʼ шта разумију; отиду; чују они (Бо); 

што рекну; да ми кажују; и они се шаљу; да расту деца; да пребацују варнику от њихнија крава 

својијем кравама; моралʼи поноћи да га жњу жене; ка[д] се забрањују лʼиваде; дођу те не обиђу 

понекат; отиду да је просу; па ко се бегенишу (Бр); то сат не смију; дошли да ме краду; јашу голе на 

вратило; изведу је (Вру); да се бигинишу; салʼ оду с колʼима и узму је и доведу је; узму они по сто 

комата; дођу оде те пију (Гл); и не музу се; ниђе се не смирују; она су морала да сврну (Го); узимљу 

врнику (Гло); зову га Илʼиндан, а код муслʼимана зову га Алʼиндан; овамо купују и станове; 

Санџаклʼије се зову долʼе (Гу); прекажују; зарађују те паре; како хи зарађују ко зна (Де); кућани 

гржају помало; купују (До); кат се деца оно пелцују; уведу је (Дол); оду сватови; доведу је; на коња 

дођу тамо жене; код ње да је дарују: алʼ кад је на коња те и овамо ђе узму џумбуси; код нас тако 
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кажу; оду људи; сеју помало жита (Ђер); дођу два вука; све хи покољу; изађу (Ер); дођу нојзин рот; 

кад не бегенишу зета (Жу); дођу ту те тога човека узму (Брђ); не мору да га продадну (Ка); све до 

један сат, до два, док мору (Коз); они можу књижице да изваду (Ос); они не мору да помену (Трн). 

 

II.2.2.16. Глаголи VI Белићеве врсте у највећем броју случајева чувају наставак -ају: 

 

остављају то, остављају; каке изворе имају (Баг); имају доста стоке, говеди, оваца, коза; не 

мијешају се људи; нема да играју зедно ка сат, посебно играју људи, посебно жене; враћају младу у 

рот; коју имају; ту се окупљају и млади и стари; играју сви зедно; чувају хи да не побегну; играју се 

клʼиса, играју; ништа не вељају; имају једне траве посебно (Боб); па послʼен то жене турају у 

мочваре; неће да дирају; то ућосају (Брђ); терају дрва; имају бараке неке; плаћају неки порес; 

продају неком Бугарину; преко стотину оваца имају; поноћи урлају; продају по осам, десет еура; 

комарци одек имају; понешто људи протерају с Косова робе неке за Пазар; да робу не протерају 

бес царина бес папира (В. Лок); опанци трају; опанци се брзо цијепају; пасуљају се шљиве; имају 

двије приче (Из); мењају се; времена се мењају за генерацијама; бушкачи кои бушкају; који 

завађавају нарот; жене да спремају ручкове толʼике; отерају школу у Грубетиће; девојку да удају; 

сат кола сви имају; сад налʼетавају те; алʼи не дају; продају директори фабрике, продају ово, продају 

оно (Ју); узимају и деца; говеда да се обадају; она се обадају; пренемагају се жене онденаке (Ка); 

причају му, причају шта се десило; људи спавају цијелу ноћ на сламу; на свако брдо па певају; да се 

купају понекат; тамо имају баште; планинке се та дан мењају; онамо имају; свирају, играју, певају; 

студирају у Београт (Коз); она ме цијелу испрскају; спремају се; слушају ме и све добро; децу немају; 

ћерке имају; она тврди продају (Леч); певају, свирају; двије жене ту имају старе; јабуку да пуцају; 

певају, пуцају; певају (Лу); оно што нађу, отерају, к Пазару; куд га терају, не знам; мало покушавају; 

причају са њом; они даривају пешкире; кућу у Пазару имају; имају долʼе велʼику кућу; под кирију 

дају; имају сви запошљење (Не); и да му је попрскају медом; ако ишибају јако дијете; керови терају; 

ови досељеници не знају те људе (Нет); не дирају; питају за најстаријег човека на Рогозну; то причају 

и преко радија; сат имају па зидају то, сазидају да не би то градио сваки час; скупље продају; ово се 

старају ко је на влас (Рај); ова деца је глʼедају; иду да се туширају; играју невесте (С. Ћуп); сат 

зидају му ту кућу; они причају; развијају она конопац (Трн); оће да се свађају; отерају долʼе на 

Дојевиће; терају циглу; имају кућу своју; треба да јој снимају на она скенер (Шав); они обећавају 

па нема; догнају наши стари (Врс); лʼепо ме снае слушају (Гр); камиони догнају; не знају ти та пишта; 

неће да се удају; падају снегови (Др); јенђе опремају је; кад венчавају; посипају бомбонима; оне ме 

глʼедају млого те девојке; имање велʼко имају ту; продају га (Дуј); они причају о мојој женидби; сад 

и не питају родитеље; женске посебно свадбују а људи посебно (Бо); да купају децу; они мене 
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питају; они не заборављају нас; растерају и пашчат (Бр); тамо га дочекају напоље; аминају кад 

приђу близу куће (Вру); Лазови залʼивају из ријеке (Го); имају неке сорте; узимају се, избегавају; ни 

са њима се не узимају (Гу); тамо предузимавају куће кот приватника (Де); ове друге имају (До); 

терају за Косово да и продају; даровавају невесту; постаљају да се доручкује; не спавају; једне још 

једва чекају; дрва се плаћају (Дол); даривају; имају степенице (Ђер); прокопају оздољ тарабе (Ер); 

ово јело што продају (Брђ); тамо узимају неке бабе (Тр). 

 

II.2.2.17. У мањем боју примера јавља се наставак -ау / -у:  
 

у Пазару бацау, и ове године (Лу); све му се више задебљавау ови каналʼи; немау земљу; 

што немау земљу; богат посао имау, кућу имау, децу, све, све имау и оно за на море оне бродиће; ту 

дођу и играу се; добра су деца, добро слушау; то ми тепау; то ме слушау (Ос);  

сат се враћу, осељавалʼи па се сат враћу (Брђ); повраћу (Дол); венчу се за њи (Тр). 

 

Највећи број забележених примера из наше грађе јесте из новопазарске зоне, те се 

присуство ових облика тумачимо утицајем говора косовско-ресавског типа.  

Мали број потврда са -ају > -ау на синхроном плану у тутинско-новопазарско-

сјеничкој зони не одговара тврдњи о знатној раширености овога наставка на терену зетско-

сјеничког дијалекта (уп. Ивић 2001: 218), иако и Д. Барјактаревић наводи да се глаголи овога 

типа употребљавају редовно без -ј- (Барјактаревић 1965: 100). У описано стање не уклапа 

се ни говор Васојевића, где глаголи редовно имају -ају (Стијовић 2007: 1671). Примери са -

ау потпуно су непознати и говору подгоричких муслимана (Чиргић 2007: 115). Стога, није 

неочекивано ни то што се у прелазном полимском говору редовно бележи наставак -ају 

(само једном је засведочено -ау) (Николић 1991: 476), на основу чега аутор изводи закључак 

да се ови говори слажу са говорима источнохерцеговачког типа (Николић 1991: 476). 

Описано стање, међутим, у потпуности одговара и приликама у нашој зони (где спада и 

сјеничка, која се наслања на територију поменутих говора), са делимичним изузетком 

новопазарског дела, где је забележено нешто више потврда са новијим наставцима. Најзад, 

у староцрногорским говорима присутна су оба наставка са неједнаком фреквентношћу на 

појединим тачкама испитиваног ареала (Пешикан 1965: 174).  

Тумачећи наведену појаву, М. Пешикан истиче да се њен узрок не може објаснити 

фонетским разлозима, јер се ј испред вокала задњег реда добро чува; угледање на облике 
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имперфекта такође је мало вероватно јер  је тешко пронаћи разлоге уједначавања ових двају 

облика. Чињеница да се наставак -ау среће само у једној групи глагола, док промена увек 

изостаје код типа: лају, кају, продају и сл. наводи на закључак да се код глагола типа ћерау, 

ћера- заправо схвата као основа, на коју се додаје -у (Пешикан 1965: 175). Исто тумачење 

даје и Б. Милетић (Милетић 1940: 116–117). Наведено објашњење у потпуности одговара 

приликама у ареалу који је предмет наше анализе.  

 

II.2.2.18. Глагол ткат има редовно облике: оне ћилʼиме што тку жене (Лу); ово што тку 

(Бр). 

 

II.2.2.19. Глаголи са основом на велар у 3. л. мн. имају облике:  

 
негде сечу два (Из); садек сечу (Др); обучу је; хоће нихно да обучу (Дуј); оне вучу оно млʼијеко 

от туђија крава (Бр); да могу јаче да повучу (Гу); обучују је; обучу је; ка[д] се сечу нокти (Дол); тучу 

га коњи са ногама (Трн); пресечу (Бот).  

 

У говору Васојевића присутни су и облици са неизмењеном основом (Стијовић 2007: 

169), док се у Зети јављају само форме са аналошки успостављеним измењеним 

сугласником (Ћупић 1977а: 280).  

 

II.2.2.20. Облике 3. л. мн. за завршетком -ду у испитиваној зону имају једино глаголи 

(-)дат и (-)знат:  

 

морају да је даду; ако јој не даду; сат даду парама а исприје нијесу (Боб); хоће да је даду, 

неће да је даду (Бот); даду јој оно дијете (Жу); даду јој понешто (Ту); свашта јој даду (По); сира јој 

даду (Ке): мораће да се продаду (Не); чим тако продаду (Лу); предаду је ђеверу (Вру); а сад не даду 

ти ова деца (Лу); они мени не даду ништа да радим (Шав); не даду они да се узимају (Бр);  

знаду те жене да врачају (Ко); оне нешто знаду; знаду како да се то отклони (Пе); свашта 

знаду (По), ако је не познаду (Ле).  

  

Паралелно су у употреби и облици са -ају: 
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ђе има туђине не дају (Боб); не дају да прође (В. Лок) прво јој дају јабуку (Из); не дају школу 

ту (Ју); дају ти шербет (С. Ћуп); да ни дају кајмака боље (Бр); ка[д] дају девојку; (Го); да не дају; они 

дају мараму (Жу); продају смок (Трн);  

да се не знају; и они знају одма да нешто јес; старије што знају (Боб); знају људи број (Ју); 

ни не знају; они знају (Рај); не знају родитељи (Жу); не знају (Бал); њојзини не знају (Ђер).  

 

Једино се код глагола (-)дат елеменат -д- јавља и у осталим лицима:  

 
ја ћу да јој дадем (По); садаку дадеш неком; мораш нешто барем ис куће да јој дадеш (Бр); 

не смије да јој даднеш ватру одма (Де); даднеш му то повесмо (До); кат се удадеш акобогда (Жу); 

да се удадеш (Ђер); има она књига мусаф, даде ти (С. Ћуп); дадне другу (Боб); ђе ће да се удаде 

(Из); кат издаде снага (Пож); 

 

поред: 

 

само могу да вам дам отпус (Ју); ја му дам сто еура (Рај); ја му дам крпу (Бл); ја сам решио 

ту да те дам; хај да ти ја дам добар пешкир (Бр); све продам кот куће (Ка); дај шта даш (Брђ); пратиш 

је без ништа да јој нешто не даш (Бр); једну садаку да даш; (Бр); и он дода оне прашине (Баг); не 

пита те родитељ ђе ће да те да (Гло); ка[д] да обелʼеже (Ђер). 

 

Глагол знат има облике знам, знаш, зна, знамо, знате, знају (знају) / знаду (знаду). 

Елемента -д- изван 3. л. мн. у облицима правог презента нема. Форме знад(н)ем, знад(н)еш... 

јављају се на читавом терену али искључиво у служби футура II.  

 

II.2.2.21. У служби футура II чести су презентски ликови и других глагола, при чему 

форме са -д- функционишу паралелно са онима у којима се јавља и елеменат -н, пореклом 

из треће глаголске врсте: 

 

ако могадем да дођем; ако не могнем да се запослʼим (Нет); како што знадем; ко знадем то 

да јој покажем (Бот); ко што знадем; ко знадем то; ко што знадем да ти кажем (Боб); ко знаднем 

(Жи); ако плаћаднем (Ту); ко шта причаднем (По); ко сазнадем ја тачно (Гу); што имаднем даћу ти 

онако (Бал); ако куповаднем то (Ту); што умедем (Жи); кад имадеш неђе викенд, да дођеш оде (Др); 

ако имадеш; ко шта дознадеш (Ту); море да се деси да опет имаде сиротиње ко кат је било некат оно 
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(Рај); ат још се имаде евлат, ка[д] се оброди човек (Др); ко нешто фаљадне (Туз); ако случајно неко 

затражадне (В. Лок); само ако рададне (Ту); ако ви требаде касније (На); неће да имадне ни један 

(До); ко гот хтеде (Ли); да настави ту школу ко шћеде (Брђ); видећу код Вере да ми замијени ове 

таблʼете ко шћеде; да јој се замолʼим, ако шћеде. (Го); да настави ту школу ко шћеде (Де); нек донесе 

ко шћедне; ако шћедне да учини (Ке); ако чујаднемо шта (По); доклʼе немаду децу (Ли); ако шта 

требаду (По). 

 

 II.2.2.22. Најзад, у упитним облицима неретко се упитна речца ли умеће испред 

глаголског облика и личног наставка, и то најчешће у 2. л. мн., а некада и у 1. л. мн. презента: 

 

 има лʼ мо пара?; има лʼ мо времена (Ту); 

пуши лʼ те?; ради лʼ те?; има лʼ те млʼијека? (Ту); има лʼ те штагој од стоке? (Тр).носи лʼ 

те то код њега? носи лʼ те њему то? (Ли).  

 

Овакви облици настали су аналогијом према упитним формама у 3. л. јд. (пуши лʼ?, 

има лʼ? и сл.).  

 

 

  

II.2.3. Имперфекат 

 

II.2.3.1. Глаголи II, IVб, VI и VIII Белићеве врсте, који имперфекат граде од пуне 

инфинитивне основе у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице у 1. лицу једнине имају 

наставак -а(х):  

 

ја разговарах с Мишком кад она дође (Нет); ја тад држах свиње (Пе); вала спавах (Бо); ја 

овако како љежах (Би); чувах краве (С. До); неко брашно добио па истоварах (Жи); ја чувах овце 

(Жи); вала, кувах ручак овијема из Београда (По); помагах нека дрва Сафету (Пе); бриса ово мало 

авл’ије (Не); гљеда тељевизор (Бо); ја овако како лʼежа, поглʼеда је (Жи); ја чува офце, он ме видо, 

бигинисо (Жи); глʼеда у ову кућу оде, Авда овога, празна је ту, да се није обесила (Жи);  
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II.2.3.2. Глаголи III, IVa и VII врсте, који имперфекат граде од окрњене презентске 

основе, у 1. лицу имају наставак -а(х):  

 
пијах ја тапут (Ли); ја како не чујах добро (По); седах прет кућу; радах нешто дол’е (Тр); не 

видах по мраку (По); ај д[а] идем, радах нешто долʼе (Пр). 

 

II.2.3.3. За разлику од аориста, где се финално -х у 1. лицу једнине готово редовно 

губи (дођо, видо, ради, пева), крајње -х у облицима имперфекта очувано је у највећем броју 

примера (свега је неколико забележених са ишчезлим консонантом: вида, мога).  

Судбина крајњег сугласника у осталим говорима зетско-сјеничког дијалекта 

различита је. Условљена је стабилношћу овог консонанта у гласовном систему уопште. 

Међу примерима које бележи Митар Пешикан у староцрногорским говорима налазе се или 

они са -х: једах, иђах, или они са -г/-к на месту овога гласа: кољаг, мељаг / берак, перак 

(Пешикан 1965: 176–177). У мрковићком говору забележено је плећах, али је више примера 

са -к: носјак, топјаок, ћак (Вујовић 1969: 263–264); -к је редовно у врачанском говору 

(Петровић 1973: 214). У говору Бјелопавлића -х најчешће изостаје: воза, игра, чита (Ћупић 

1977: 94), тако је и у говору Васојевића (Стијовић 2007: 174). Сви примери фиксирани у 

поибарским и говорима Студенице су са ишчезлим веларом: беа, спавадија, жњадија 

(Божовић 2008: 84–85); ћађа (Драгин 2006: 449).  

 

II.2.3.4. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору наставак имперфекта у 2. и 3. 

лицу једнине је -аше:  

  
ти се држаше с њом за руку (Бал); пл’еташе онда неке чарапе; ти л’ијепо певаше (Ту); овако 

како ти оно седаше; причаше л’ ти оно саш њим? (Жу); Ти овако спаваше у кревет (По); 

Мина л’ежаше (Би); писаше; баш писаше једна (Гл); један млого каснаше (На); како оно 

писаше не знам; ова ми снаха она те пијаше; викаше Владе; ка[д] сте ви биље маље па она ве 

миловаше; и дијете посен шеташе, у кољица и шеташе онуда; ову моју малу миловаше; није било 

окићено, тапут се не киташе; оно викаше ова (Го); оне основе што она причаше; једна сестрица што 

радаше с доктором (Го); викаше шта јој је он реко то су јој и у Београт рекљи (Кон); ту се сијаше 

пиринач (Ме); тамо се продаваше невеста (На); ми се ћини сад да не становаше ту нико (Рам); 

спаваше кот куће; она познаваше наш нарот; она продаваше сир долʼе; не чујаше она ништа (Ту); то 
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ми запираше у гркљен (Кон); то вељаше за притисак (Бр); што викаше Злата, ис пиџаме на посо, с 

посла у пиџаму; она познаваше наш нарот боље него ми по Тутину ту (Ши); то радаше Мака, а ја 

нијесам (Ру); само један бокал носаше, зар у бокал нешто имала (Св); ја послʼе ослужи ту војску, 

дођо, по двије године се то служаше (Пр); он радаше у Немачку (Па); кад би баш мој отац отишо, 

не знам ђе оно идаше (Ер); имамо ми мапу, па беше на мапу, писаше Намга (Бо); оно седаше она 

рупа ђе је ударио крај њега метак и на брвна остао та метак; три метра стојаше костур, глава, кости, 

као да је јућер укопан (Уг); колʼико мирисаше елʼ хућмуљила (Се); не знам оно које године се идаше; 

кат то писаше, ја био сам доста у годинама (Со); не знам ко водаше коло (Коз); тамо беше стварно, 

и радаше се; он неђе на Доховиће, ђе становаше? (Брђ); не знам ко оно викаше, до бога је, каже, 

грешно; што викаше ономат Желе; ова познаваше муслиман доле; што викаше она у Избице; 

Љубинко викаше оћу и ја, каже, да идем одавде (Бал); бога ми оно помагаше (Рач); ту писаше све 

(Гл). 

 

II.2.3.5. Наставак 1. лица множине редовно је -асмо:  

 
куповасмо тад те мараме у Позар (Па); пластасмо ми у лʼиваду кат он дође (Ру); певасмо 

док уводише невесту (Го); бежасмо преко тија брда (С. До); пијасмо кот казана ракију кад он наиђе 

(Вру); копасмо тамо у Источни Мојстир; ми копасмо ова пут, није имало пута (Ке); могасмо вала 

овамо и у собу (Бал).  

 

У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице као ни у осталим говорима зетско-

сјеничког дијалекта, није бележен наставак -(х)мо. Стабилност наставка -смо одликује и 

севернометохијске говоре, у којима је он знатно фреквентнији од -мо (Букумирић 2003: 

262). Иста особина наставља се и у метохијским и косовским говорима призренско-

јужноморавског типа (в. Реметић 1996: 505; Младеновић 2004: 460; Младеновић 2013: 344; 

Младеновић 2013а: 175). Ареал који је предмет нашег испитивања, стога, овом својом 

особином уклапа се у шири простор који карактерише остварена стабилизација -смо у 1. 

лицу множине имперфекта.  

 

II.2.3.6. Иако малобројни, забележени примери показују да је наставак 2. лица 

множине -асте:  
причасте л’ малоприје ви саш њим? (Д. Дуб); певасте л’ ви на саборе оне црногорске песме? 

(Жи); ви у Попе излазасте на гробље суботом (До).  
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II.2.3.7. Највећи број глагола у 3. лицу множине има наставак -аху: 

 
ту праваху људи гусље; добро живаху; држаху доста стоке; не могаху да погоду; то прићаху 

да е имало раније (Бо); ови што причаху су ис Крагујевца (Вру); тераху Немце, тераху Божа Бељицу; 

они дигоше панику да нијесу добри партизани па бежаху (Гло); никат то ни не трагаху; викаху оће 

да кољибу неку направи (Ер); јунат узимаху (Жу); ти не вељаху; пофалʼеваху га (Ле) то плаћаху они 

(Ме); они викаху оте још да праву; викаху да оте (На); кат оно славаху не знам (Ли); тако хи узимаху; 

ови пластаху сад оне лʼиваде долʼе; питаху л’ шта за њу кад иде тамо? (По); викаху да су пронашљи; 

три дећака трћаху (На); викаху да су пронашлʼи некаки белʼи медведови да су ту (См); узо она 

филʼџан, тако хи узимаху, напои те и узме филʼџан; они ме искаху на друго место, и она ме не даде 

(Пл); слʼике њихове имаху (Гл); седаху они кости оволʼики, а жути стојаху ко да је јучер укопан; 

како ту седаху; мераху људи; а знаш како им седаху здрави зуби, а велʼики (Уг); седаху јучер троица; 

они се, чини ми се, презиваху Хамидовићи; кад оду неђе, каже питу једаху, значи то је било нешто 

(Тр); ми оде кукамо на ћетнике а долʼе кукаху исто на ћетнике, кат сам био у Гућу (Рај); ја не знам 

како се они презиваху (Ос); то радаху, уопште се не зна ко је шта – раду, имаху (Брђ); једно сто еура 

викаху да јес (В. Лок).  

 

У нашој грађи само је један забележени пример са ишчезлим -х- у наставку, 

забележен у Сјеници: ја сам иг одвео на то гробље, они имадијау неке скице (Че).  

У говорима у Црној Гори стање је различито. Сви забележени примери у 

бјелопавлићкој и мрковићкој зони су без -х- (у бјелопавлићкој и са -г- на месту -х-): 

стрижау, мњавау, пецијагу, сечијагу (Ћупић 1977: 94); носјау, долазау, плећау (Вујовић 

1969: 263–264). У поибарским говорима је само кћау (поред чешћих форми: кћадију, 

једадију) (Божовић 2008: 85). Тако је и у говору Врачана у Црној Гори (Петровић 1973: 214). 

Устароцрногорским говорима присутно је: -аху, -ау и -агу (Пешикан 1965: 178). У 

Васојевићима наставак 3. лица множине је -ају, ређе -ау (Стијовић 2007: 175). Наставак -ају, 

према грађи изложеној у студији Д. Барјактаревића, врло често се среће у 3. лицу множине, 

како у новопазарској и сјеничкој, тако и у тутинској зони. Аутор напомиње и то да се код 

муслимана увек чује „аспиратна вредност место гласа х, односно новоразвијеног ј, у 3. лицу 

множине: ћавахуˮ (Барјактаревић 1966: 103). Грађа којом располажемо, а која садржи 
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релативно велики број примера, међутим, не потврђује постојање наставка -ају, те можемо 

тврдити да он није одлика овог говора.  

 

II.2.3.8. На основу до сада изложених одлика стање у тутинско-новопазарско-

сјеничком говору слаже се са ситуацијом у већем делу српских говора. У једном делу 

примера, међутим, уочавају се особине које су, у већој или мањој мери, диференцијалне у 

односу на друге говоре зетско-сјеничког дијалекта. Неуједначеност се уочава и у поређењу 

са осталим српским говорима. Реч је, наиме, о специфичностима које се тичу најпре 

имперфекатских наставака, потом основа појединих глагола, те појаве укрштања облика 

унутар парадигме (у шта се убраја употреба облика резервисаног за једно глаголско лице у 

функцији означавања радње која се приписује неком другом лицу).  

Глаголи I врсте, који имперфекат најчешће граде додавањем дужих наставка: -ијах, 

-ијаше, -ијаше, -ијасмо... на окрњену основу презента, као алтернативне, могу имати и краће 

наставке, нпр. тресах : тресијах. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору, међутим, 

присутни су једино краћи имперфекатски наставци: тресах ова ћебад (Ту); плʼетах шал (Бал); 

код њи расташе пшеница д[o] оде; тресаху неке шљиве доље (Жи). 

Превладавање једног наставка, односно изостанак форми типа плетијах, тресијах... 

у тутинско-новопазарско-сјеничком говору резултат је аналогије према другим глаголима, 

пре свега онима који имперфекат, као и наведени, граде од презентске основе и краћих 

наставака.  

Ситуација у Тутину, Новом Пазару и Сјеници тиме се само делимично слаже са 

стањем у говорима Црне Горе. У староцрногорским говорима неакцентовани наставак -ијах 

имају глаголи са секундарним -д- у основи: дадијаг, знадијаг; глаголи I врсте са акцентом 

на наставку презента редовно имају у имперфекту наставак -ијаг: пецијаг, тресијаг; исти 

наставак имају и глаголи VII и VIII врсте кад су истог акценатског типа. Ова варијанта 

наставка одлучно преовлађује у VII врсти, а у VIII се напоредо јавља -ијаг и -аг: летијаше, 

држијаше/држаше и сл. (Пешикан 1965: 176). У говору Бјелопавлића редовно је: 

тресија/тресијаше/тресијасмо, предија/предијасмо/предијаше (Ћупић 1977: 94). У говору 

Васојевића, Зете и Врачана, међутим, као и у Тутину, превладавају краћи наставци 

(Стијовић 2007: 176; Ћупић 1977а: 280; Петровић 1973: 214). У новопазарско-сјеничкој зони 
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у целини, како наводи Д. Барјактаревић, такође су у превласти краћи наставци 

(Барјактаревић 1966: 102).  

Код неколико глагола, међутим, у тутинско-новопазарско-сјеничком говору 

забележен је наставак -ијах (-ијаше...):  
имадијах нешто пара (Пр); не могадија да дођем јуче  

(Ту); волʼи краве, телад не воледијаше (Кн); знадијаше доста да прича она жена (Жи); имадијаше 

двоје деце; општиња је узела мало више ал’и опет мало побоље но што ћадију да узму (Пе); они што 

седадију доле (Рач); да није било партизана на Рашку, ћадију (Прћ).  

 

Нема облика знађа, имађа и сл.  

 Појаву елемента -д- у основи могуће је објаснити уколико се има у виду да глаголи 

имат, знат, моћ / мој и хтет у тутинско-новопазарско-сјеничком говору имају двојаке 

облике како презента: имам/имад(н)ем, имају/имад(н)у... знам/знад(н)ем, знају/знад(н)у... 

могнем/ могад(н)ем... хтед(н)ем... тако и императива: знај/знади, знајте/знадите... 

имај/имад(н)и, имајте/имад(н)ите и сл. Стога се елемент -д- може тумачити управо 

продором из наведених облика. Свега је један забележени пример који одступа од овог 

модела: они што седадију долʼе (Рач). 

Поменути облици са основом на -д- у имперфекту ретко се јављају (ограничени су 

на свега неколико примера). Много чешће су форме које имперфекат граде као и остали 

глаголи одговарајуће глаголске врсте (имах, имаху... могах, могаху... и сл):  

 
имаше на једно место (Ру); типут имах ћетрнесторо параунућади (Ле); ја имах пара 

понајвише; имах богме повише пара; имаше млого, дваес (Пр); имаше оде девојака (Тр); она ћерку 

једну имаше (Ме); долʼе имаше гомила; тога имаше ја не знам колʼико, пуна гомила (Из); кога имаше 

Реља код њега (Че); имаше један сто и двије године (Бу); колʼко имаше до Сенице? (Со); имаше 

сламе, сијена (См); имаше лʼ још једна старија удата?; тамо имаше једна земљорадничка задруга 

(Гл); он имаше доста деце (Гл); имаше лʼ који гој по својој вољи? (Го); у фирму један имаше Лукач 

(Ер); имаше осморо деце; ништа друго немаше (Пру); имаше једну краву; он имаше једну сестру 

неудату (Жи); имаше шћери удате ка[д] сам ја дошла (Ле); богме ђутуре имаше; на утобуску имаше 

кафана; нико немаше (Ле); то оде и немаше (Ли); немаше ни бијела брашна онда; била сам и код 

Беска па немаше (Жи); онда немаше сл’ика (Го); тапут немаше кола; па немаше сољи; немаше ни 

капље једне (Пр); алʼи немаше ни бијела брашна онда (Бо); ја идо ал немаше нико (Го); оно немаше 
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овога готовога да се купи (Со); немаше нико; сљике њихове имаху (Гл); сви имаху пекаре, ти Бугари 

тамо у Македонију (Трн); код њих имаху другачији обичаји (На); 

не могах да трпим (Жи); не мога да се померим с тел’ефона (Го); не мога ја; не мога да ходим 

(Ту); како се зваше она што не мога да се сетиш? (Бал); не мога да иде на аперацију (Кл); могасте 

лʼ погодит кућу? (Па); 

кћа да одем до Рибарића (Па); ја кћа д[а] одем, ал’ не стиго (По); ја ћа него ме она збуни 

(Ке); не шћа даље да тражим него ту (Стр); ево још нешто ћа да ти рекнем и заборави (Боб); он 

послʼе шћаше да се бије са мном (Из); он ћаше оде на село да прави (Го); ми не шћасмо никако да 

попушћимо, кат шћаху да дођу; ми смо поћупалʼи послʼен кат шћаху да дођу испекција (Пру);  

 Нису бележени облици хоћаху, хоћаше... 
знаше л’ шта д[а] исприча? (Ост); та стара све знаше о обичајима; у та хотел ђе смо билʼи, 

нит се знаше ко је директор, ни ко је шеф (Брђ); не знасмо шта не је снашло; они знаху и ђе се ко 

родио (Ту). 

 

Бележени су и облици знаваше, знаваху...: не знавах ништа ко дијете (Ду); мене беше то 

чудо, ја не знава шта је то (Боб); све она зна ко е подиго кредит у Тутин, све знаваше (Го); знаваше 

силу песама (Жи); знаваху уз гусље (Бо). 

 

Тип знадијаше/имадијаше у новопазарском и делимично сјеничком делу територије 

јавља се од нешто већег броја глагола. Осим поменутих, познатих и тутинском говору, 

присутни су и имперфекти: вељадијаше л’ то шта? (Бал); вол’едијаше да долази код нас (Ос); он 

је долазио сад, више познадијаше околʼину него иједан. Све познадијаше (Бољ); вол’едијасте да 

једете то ка[д] сте бил’е мал’е (Бал); вељадију лʼ шта јабуке? (Тр); Глаголи волет, ваљат/вељат 

такође имају двојаке облике презента и императива (ваља/ваљаде/ваљади; 

воли/воледе/воледи).  

Оно што, међутим, новопазарски говор додатно диференцира од говора Тутина и 

Сјенице јесте присуство елемента -д-, односно -ад- и у другим глаголима, који иначе немају 

двојаке облике презента и императива. Продор поменутог елемента, међутим, није захватио 

читаву парадигму, већ само прво лице једнине и треће лице множине. Тако глагол причат, 

на пример, има следеће облике: причадијо/причадија (ум. причах), причаше, причаше, 

причасмо, причасте, причадију (ум. причаху).  

Форме са -адија/-адијо и -адију у новопазарском ареалу у потпуности су потиснуле 

облике са -аху у трећем лицу множине (чујаху, причаху и сл.). Редовно је: правадију неке 
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колаче дол’е; ћујадију се неки људи (Шав); причадију да није имао нико; рададију око куће, носадију 

нешто у кесе; денадију сијено долʼе (Бал); правадију кокошар; беадију пошлʼи за Пазар (Ка); одаклʼе 

долазадију; причадију оде супер село (Коз). 

Присуство овог елемента може се објаснити аналошким продором из облика глагола 

типа знат, имат, односно могуће је да је -адију само додато као готов наставак уместо -аху. 

Имајући у виду да су на обликовање облика презента и императива типа знадем/знади, 

имадем/имади... утицали глаголи типа дати (дам/ дадем), јести (једем), може се узети у 

обзир и посредни утицај ових глагола на формирање поменутих имперфекатских форми.  

У 1. лицу једнине у неколико примера овога типа у новопазарском говору забележен 

је наставак -а: ја беадија отишла, мисадија да дођем (Бал); Међутим, много су чешћи облици 

са -о на крају: ја беадијо трудна са млађом ћерком; да л имадијо ја онамо још једну гајбу? (Бал); ја 

мисадијо да купим нешто; чујадијо је да виче (Ос); седадијо долʼе, рададијо нешто (Бал); беадијо 

отишла, ја викадијо да купим (Ос); денадијо сијено, прављадијо нешто (Шав).  

У литератури нисмо пронашли потврде о присуству оваквих облика имперфекта. 

Постојање сличних форми у другим српским говорима, међутим, води ка претпоставци да 

је овде дошло до продора аориског наставка у облике имперфекта24, будући да су оба облика 

                                                 
24 Појаву обличког укрштања имперфекта и аориста уочио је Александар Белић на терену источне и 

јужне Србије. У овим говорима, наиме, један тип имперфекта гради се додавањем аориских наставака. 

Наставци аориста почели су се преносити на имперфекат најпре подстицајем који је дошао од глагола који 

имају исти фонетски лик у оба глаголска времена (брах, брах акценатски углавном сведени у овим говорима 

на један облик брах (са експираторним акцентом)). Према мишљењу Александра Белића, „та једнакост облика, 

а сем тога и једнакост наставака за 1. л. једн. и 1. и 2. мн, учинила је и да се почну наставци аориста за лица 

преносити на имперфекатˮ (Белић 1905: 547).  

Каснија истраживања показала су да на српском етнојезичком простору постоји релативно широк 

ареал говора у којима долази до укрштања аористних и имперфекатских наставака, у корист једног или другог 

времена (о чему ће бити речи и на другим местима у раду). За разумевање наведене ситуације у новопазарској 

зони од значаја је податак да је у гатњанском говору такође примећен процес продора аористног -о у 1. л. јд. 

имперфекта, са ширењем елемента -ш-. Такво приближавање двају претерита у овом говору дало је наставак 

-шо у 1. л. јд. имперфекта (Младеновић 2013: 341). Притом, у гатњанском говору „подстицај за настанак 

облика типа звашо стигао је из више праваца: имперфекат гл. прве врсте (плето, тресо); приближавање 

облика множине аориста и имперфекта у корист аориста; слабљење семантичког потенцијала имперфекта, у 

чију зону употребе предире перфекат свршених глагола, што је довело до слабљења његовог морфолошког 

идентитетаˮ (Младеновић 2013: 342). 
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у живој употреби (аорист и од свршених и од несвршених глагола). Притом, краткоћа 

финалног вокала у облицима типа беадијо, мисадијо, а присуство дужине у беадија, 

мисадија може бити доказ да је посреди аористно -о.  

Примери типа рададија/рададијо/рададију нису својствени тутинској и сјеничкој 

зони. Њихово присуство, стога, новопазарски говор диференцира од остатка територије, али 

га повезује са севернијим говорима зетско-сјеничког дијалекта, у којима овакви облици 

нису необични. Гордана Драгин у студеничким говорима бележи форме: звадију, знадију и 

рађадију, али само у 3. л. мн. (Драгин 2006: 449). У говорима са леве стране Ибра, који 

припадају зетско-сјеничком дијалекту, присутне су форме: спавадија, иградија, тресадија, 

кћадија, носадија, кћадијаше, спавадијасмо, иградију, умедија; а јављају се и у поибарским 

говорима косовско-ресавског типа. Присутно је и двојство облика: жњадија и жњаше; 

знадија и знаше, знаваше, имадија и имаше, смедија и смеше (Божовић 2008: 84–85)25. 

Имперфекти овог типа обични су и у косовско-ресавским говорима. У трстеничком: како се 

звадијаше, беадија, ћадија (има и примера са проширењем -ђа-: немађадијасмо, 

држађадијамо и сл.) (Јовић 1968: 144–145); у левачком говору чести су примери са 

секвенцом -ађа-: како се звађаше, немађамо, носађаше брадицу (Симић 1972: 396). Ова 

појава севернометохијске говоре захватила је само делимично. Присутнија је у источном 

делу територије (Букумирић 2003: 262).  

Слични примери (али само за прво лице једнине) бележени су у говору Пиве и 

Дробњака: смљедијак, шћадијак, познадијак (Вуковић 1940: 71). Модел имадијах врло је 

                                                 
Ипак, треба имати у виду да је у новопазарском, а посебно у тутинском и сјеничком ареалу, поменута 

морфолошка неутрализација ових претериталних облика присутна у знатно мањем обиму у односу на 

поменуте говоре. Разлог томе налазимо у чињеници да морфолошко приближавање аориста и имперфекта у 

гатњанском говору, на пример, „не доводи до хомонимије пошто је употреба једног или другог облика строго 

раздвојена глаголским видомˮ (Младеновић 2013: 341). У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони глаголски 

вид није диференцијална категорија, будући да је аорист веома чест и од несвршених глагола. Стога је мањи 

број примера укрштања ових двају глаголских облика.  
25 Глагол ктети у зетско-сјеничким поибарским говорима има имперфекат: ћаше или ћа, кћаше или 

кћа; ћадија, ћадије; у множини: ћамо, кћамо; ћасте, кћасте; ћау или кћау; ћадијасмо, ћадију или кћадију 

(Божовић 2008: 84). Са леве стране Ибра, у косовско-ресавској зони је: кћадија, кћадију, кћа, кћаше, кћасмо, 

кћау (Божовић 2008: 85). 
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продуктиван у говорима србијанског Полимља (бележен у примерима: дадијаhу, знадијак, 

могадијаше, сједијаше и сл.) (Николић 1991: 498).  

Да су овакви облици одлика севернијих говора, односно обележје које те говоре 

зетско-сјеничког дијалекта повезује, пре свега, са косовско-ресавским, сведочи и њихово 

спорадично присуство у говорима Црне Горе. У мрковићком и врачанском говору, потом 

говору Зете, Паштровића и Васојевића их нема (в. Вујовић 1969: 263–264; Петровић 1973: 

214; Ћупић 1977а: 280; Јовановић 2005: 390–392; Стијовић 2007: 174–177). М. Пешикан 

наводи да у староцрногорским говорима нема облика шћадијак (Пешикан 1965: 171), а 

једино глагол знат/знам има двојаке форме: знаваг/знадијаг (Пешикан 165: 172).  

 

II.2.3.9. У испитиваном говору код глагола III и VII врсте у целој парадигми редовно 

изостаје јотовање финалног сугласника основе (нису забележени облици ношах, виђах, 

рађах и сл.):  
седах прет кућу (Ме); радах нешто дол’е (Жи); не вида добро; носах типут мараму; носах му 

нешто да једе (По); идаше л’ ти који пут код њи?; видаше се она планина (Вру); Славко носаше то у 

џеп (По); не знам кол’ко оно седаше;, то радаше Мака (Ру); он радаше у Немачку; она волаше да 

једе ту погачу (Па); не видасмо ништа по ноћи; излазасте на гробље; ту праваху људи гусље; добро 

живаху (Бо); жене типут носаху пече што им покривају л’ице; само им се очи видаху (Ле); славаху 

три дана; вадаху нешто (Ми); купаху неке јабуке (Ту).  

Један је само забележени пример из народне песме: има она: „Сејдефу мајка буђаше, 

устани шћери Сејдефо...ˮ и тако (Кл). 

 

Једино глагол мислит има двојаке форме – мислах, мислаше... и мишљах, 

мишљаше...: ја мишља да свратим мало, мислах да јој купим нешто, ка да мислаше да украде нешто.  

 

Крајњи сугласник не јотује се ни код глагола I врсте, па изостаје тип јеђах, иђах: једах 

нешто, вала ништа не радим (Жу); једах, идах у школу типут; не знам ђе оно идаше (Ке); кад оно 

идаху за сватове не знам (Че); само идаху ти пут у Позар на пијоц (Бл).  

 

На ширем терену зетско-сјеничког дијалекта прилике су неуједначене. У 

староцрногорским говорима у VII врсти стање је као и у књижевном језику, изузев код 

основа на -с и -з, код којих нема рефлекса јотовања у имперфекту: косасмо, квасах, просаху, 
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носау. Измењен сугласник (тј. рефлекс јотовања) у овим говорима јавља се у I и III врсти, 

али недоследно, па је: јеђах, иђах, али и једијах, једах. Нема облика знађах (нормално је 

знадијаг/знаваг, изузетно знадивасмо) (Пешикан 1965: 177). У говору Бјелопавлића 

присутно је двојство форми: износа/изноша, воза/вожа, носа/ноша (Ћупић 1977: 94). У 

мрковићком говору код глагола VII врсте не јотују се сугласници с и з у основи: росаше, 

долазау, пазаоше. Међутим, судећи по изложеној грађи, редовно је: плећау, пађау, иђау 

(Вујовић 1969: 263– 264).  

У севернијим говорима (студенички и поибарски) јотовање је доследно: ђе рађаше 

отац, мене телевон не рађаше, коју славу слављаше наша црква, он сеђаше, она иђаше 

(Драгин 2006: 448); пређасмо, ношаше, вожаше, вожаше, јеђадију и једадију, јеђаше; 

вољадија, виђадија и виђаше, рађадију и рађаше (Божовић 2008: 84–85). 

Од глагола са основом на велар (пећ, сећ, врћ) у тутинском говору забележени су 

једино облици са основом на ч, ж, ш и краћим наставцима, као и код осталих глагола прве 

врсте: печах, печаше... вршах, вршаше...: ја вршах неко жито (По); сечах нека дрва; вршасмо 

пшеницу (Рај); печаху неке хељдовне љебове (Ша).  

У староцрногорским говорима нема облика типа печах. Присутни су ликови са 

рефелксом прве палатализације и аналошким рефлексом друге палатализације: пецијах и 

печијах (Пешикан 1965: 177). У Бјелопавлићима је печијау/пецијагу/печасмо/пецијаше 

(Ћупић 1977: 94). У поибарском говорима у употреби су форме: печадија, стрижадију 

(Божовић 2008: 84). 

 

II.2.3.10. Глаголи са различитим превојним ступњем у основи (брат, зват (се), драт 

и сл.) у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице граде се и од презентске и од инфинитивне 

основе. Највише је забележених примера од глагола зват (се): 

 

зоваше му се жена Хамида (Жи); како се зоваше они ђаволʼи, опуте (Ме); уз једну ријеку, 

зоваше се Моравица (См); како се зоваше она планина горе; не знам како се зоваше; ја не знам како 

се зоваше (Ме); ова трава што е, како се зоваше (Бр); како се зоваше она што је боијо? (Кон); како 

се зоваху то раније? (Жу); како га зоваху, лампир; имао је неке, како се зоваху, црепуље (Бо); у Орље 

„кљијетˮ зоваху, не знам како се зоваху (Де); 

Милановић, како се зваше (Бот); како се зваше, она у Босну како се зваше? (Ту); како се ти 

зваше? (Го); она планина, како се зваше? (Вру); како се зваше она други? (Ос); како се зваше, 
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Грабовица (Баг); један филм наш, како се зваше (Рај); кога зваше ти оно малопријен?; звасмо л’ ми 

њи на свадбу?; они се зваху торбеши (Ме); не знам како се зваху (Бо); не знам како се зваху, не знам 

како зваху ове Марковиће (Ми); пијем ја и за крв ово увече, како се зваху; и ја по пола пијем оне за 

срце, ја не знам како се зваху (Гр).  

 

Забележени су и имперфекти глагола брат са двојаком основом: брасмо јабуке кад 

удари грат (Ост); за Ђурђевдан то се бераху оне јагљике (Би). 

 

Глагол клет има само облике: кунах, кунаше.  

 

Имајући у виду стање у вези са поменутим глаголима у староцрногорским говорима, 

М. Пешикан наводи: „У Цу сасвим преовлађује презентска основа: беријаг, перијаг и сл.; 

једино се поред зовијаг чује и зва-: како се зваше и сл. Ово вреди и уопште за глаголе са 

различитим кореном у презентској и инфинитивној основи: жњијевијаг, плијевијаг, кунијаг, 

кољаг, мељаг, деријаг итд. У За се чешће употребљава инфинитивна основа него у Цу: 

зовијах/звах, перијах/прах, беријах/брах. У Љп сам забележио и необичнији облик зовашеˮ. 

(Пешикан 1965: 176). У мрковићком говору имперфекат глагола зват редовно се твори од 

основе презента: зоваше, зовау (Вујовић 1969: 263). У Васојевићима преовлађују облици од 

презентске основе (Стијовић 2007: 176). У говорима са леве стране Ибра само је: прадија, 

брадија (Божовић 2008: 85).  

 

II.2.3.11. Посебну пажњу захтевају облици глагола бит у тутинском говору. Овај 

глагол у имперфекту у има следеће облике: 

Једнина  Множина 

1. Ја бех/беха  1. Ми бесмо/ бехосмо 

2. Ти беше  2. Ви бесте/ бехосте 

3. Он беше  3. Они беху/ бехоше 

  

Испитиваном говору нису својствени облици беја(х), бејаше... Забележено је свега 

неколико примера, али без -ј-.  
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За прво лице једнине забележени су примери: бех заборавио (Бр); ја богами бех млађи 

(Ке); бех малолʼетна, петнес година више нијесам имала (Жи); односно: беха малољетна (Ле); ја 

беха млада (Рач); ја ту беха заложила (Бал). 

 

Облик бех познат је и суседним говорима (са разликама у погледу рефлекса кратког 

јата и финалног -х). У староцрногорским „имперфекат се прави само од старе аориске 

основе: бјег-бјеше итд., слично и у другим племенимаˮ (Пешикан 1965: 171), с тим да се на 

малом делу терена јавља и бијаг/бијак, а облик типа бјах изостаје (Пешикан 1965: 171). У 

Бјелопавлићима је бје/бље (Ћупић 1977: 94). Исти облици (поред бија, бијаше...) присутни 

су и у Васојевићима (Стијовић 2007: 177). У Паштровићима су у употреби једино облици 

бех, беше... односно бје(х), бјеше, бје(х)у... (изостаје бејах, бејаше...) (Јовановић 2005: 390). 

У говорима са обе стране Ибра бележен је облик бе: бе у војске, бе у Рашке (Божовић 2008: 

83–84). Облик бе својствен је говорима Левча (Симић 1972: 394). У севернометохијским 

говорима је такође бе (Букумирић 2003: 285). Наведено одговара тутинском бех. 

Што се облика беха тиче, у литератури нисмо пронашли потврде о његовом 

постојању у другим говорима зетско-сјеничког дијалекта. У поибарским говорима, 

међутим, бележена је форма беа, поред поменуте бе: беа на регрутације, беа ја тад млада, 

беа у шуме та пут ја (Божовић 2008: 83–84). Гордана Драгин бележи исту форму у 

студеничким говорима, и то у употреби за сва лица једнине (Драгин 2006: 448–449), а иста 

ситуација је и у трстеничком говору (Јовић 1968: 145). На основу наведених потврда 

можемо претпоставити да је глас -х- у форми беха у тутинском говору секундарног порекла 

(беја(х) > беа(х) > беха). Може се претпоставити и да је дошло до контаминације већ 

присутног бех и ранијег беа(х) < беја(х). У том случају, настанак облика могао је бити 

потпомогнут и аналогијом према другим глаголима са -а на крају (посебно након испадања 

-х) ( беха : рада, мога, носа, ћа).  

 

У другом и трећем лицу једнине у употреби је једино облик беше: 

 

беше л’ ти ту? (Вру); ти беше отишла у Позар (Бал); ти не беше ту; момак ти беше (Го); не 

беше ти дошла оде; тапут ти беше неудата (Ду); он беше виђен; велʼик толʼико беше (Пл); он ту 

беше с овцама (Па); по седам недеља да лʼ беше; само беше на пети део (Пе); беше укусна; могу ти 

рећ лʼијепа беше (На); беше умро оде један комшија; беше у Макдонију; то беше обићај (Ме); беше 
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паметна (Жу); она беше у школу; то прва плата беше; то беше лоше; на неку стражу беше; она чесма 

беше суха; колʼко беше, не знам; беше једна кула велʼика (Пр); беше једну шесет треће (Де); момак 

беше (Ђер); не знам кат беше ова пут се почео радит; овај Суљо се беше родио (Бл); беше на мапу; 

лʼијепо беше (Бо); један беше посто; ђе беше не знам (На); млого беше постарала, што беше лʼична 

карта твоја код мене оде у двориште?; то беше обићај, зима још не беше изашла, човек јој беше ту; 

Радица беше ту; како му беше име, ево на врх језика ми; лани беше; беше Рамазан; то причо један 

човек беше; како јој беше оно име сину?; она беше мала (Го); не беше им добар Тито; Зечевић један 

првоборац беше; беше једну шесет треће; Марко беше слап (Гло); лʼијеп беше и он; тапут беше 

неудата; отац ми беше бон; стара ми беше свекрва; човек ми беше на посо, не беше ту, а мајка му 

беше умрла од жучне кесе; зар јој беше она своја (Жи); беше ту у једну, ка шума, ка нека јаловина, 

не знам ни шта беше, углавно одвео не беше баш ко[д] Ћаћка; Ћаслаф се зво, како му беше презиме; 

једна беше турила; како му беше име ономе Шиптару? Свекар ми не беше ту, беше га погодио приш 

у прс, да љ беше она узела Мица?; он беше спасио, не беше нико погинуо, а што га беше спушћио 

на писту, испало му једно крило беше, не беше нико погинуо (Ле); ту беше та Мелница; беше лʼетно 

поломљено (В. Лок); тако беше и Драго (Бал); шљиве родилʼе и то се беше до земље савило, ту мало 

нешто беше ка, како да ти објaсним, ка у неку долʼину, и ту ваљда није закачило, ту беше остало.; 

стварно беше далʼеко (Брђ); беше нестабилно, систем не беше у Турску (Пож); грдна беше суха, 

нема салʼ ка перушка; он беше у Италʼију, заробљен, претерат у Италʼију, беше рањен (Трн); баш 

прије неку ној беше једна девојка (Рај); довео га Мико беше у Краљево (Кн); беше тебе Тода своја? 

(Шав); беше му умро отац; сестра му беше удата у Рашку ми се чини; а беше им занимљиво (Уг); 

како беше му син?; како беше Душан Шапоња? (Че); не знам како му беше оно име дављенику, како 

му беше оно име; беше л скоро је умро; мало беше; лијепо беше у Суви До (Вру); чија беше Рукија? 

(Гл); недоступна беше (Ши); била напустила и сад је вратио беше; како беше име оној деци 

Смајовој?; беше Радослав сазидо кућу (Св). 

 

У сва три лица множине присутно је двојство, односно тројство форми.  

Облици: бесмо, бесте, беху, присутни у тутинском говору, својствени су и 

стандардном језику. У Бјелопавлићима је редовно: бљесмо, бљесте, бљеу (Ћупић 1977: 94), 

тако је и у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 171). У поибарским говорима су 

осим облика: беу ту и они; бесмо уплашене, јављају се и дужи, са групом -еа < еја: кад 

беасмо у Митровицу, као и плуралске форме: беадијамо, беадијасте, беадију (Божовић 

2008: 83–84). У говору Студенице у 1. л. мн. је бесмо и бејасмо, а у 3. л. мн: беу или беађу. 

(Драгин 2006: 448–449). Левачки говори знају за форме: беу, беасмо (Симић 1972: 396). У 
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трстеничком говору је беамо, беасте, беау, односно беадијамо, беадијасте, беадију или 

беађау тј. беађију (Јовић 1968: 145). У севернометохијским говорима је бемо/бесмо, беу 

(Букумирић 2003: 286).  

 Плуралски облици: бехосмо, бехосте, бехоше подједнако су фреквентни у говору 

Тутина, Новог Пазара и Сјенице. Поставља се, међутим, питање порекла вокала -о- у 

наставку, уместо очекиваног имперфекатског -а-. Претпостављамо да је и овде дошло до 

укрштања аористних и имперфекатских наставака, односно да је -о- продрло из облика 

аориста. О томе сведочи и краткоћа вокала -о- (бехосмо), односно присуство дужине када 

је вокал а у наставку (не беасмо дошљи). Тако створени наставци или су додавани на пуни 

облик првог лица једнине (бех), или је х у њима секундарно (као у беха). Облик бехоше 

уместо очекиваног имперфекатског беху за 3. л. мн. (или беаху < бејаху) такође је пореклом 

из аориста.  

Као потврду претходно наведеној тврдњи о пореклу -ше, односно вокала -о- у 

наставку, наводимо податак да је исти наставак у у облицима 3. л. мн. глагола бити у 

употреби и у јужнокосовском ареалу (бешоше) (Младеновић 2013: 348), с тим да је овде 

процес једначења аористних и имперфекатских наставака у корист аориста обухватио и 

остале глаголе26 (Младеновић 2013: 346). Иначе, преобликовање имперфекатских форми 

под утицајем аористних облика у јужнокосовским говорима (гатњански говор) захватило је 

читаву парадигму глагола бити. Облици овог глагола у поменутом ареалу гласе: 

беше/бешо, беше, бешосмо, бешосте, бешоше (Младеновић 2013: 346), при чему 

множински облици одговарају тутинском бехосмо, бехосте, бехоше.  

Форме бејах (беа(х)), бејасмо (беасмо), бејасте (беасте) готово су непознате су 

тутинском говору, забележена су само два примера: беаху и љијепе, не беасмо дошљи. 

Облике беадијасмо, беадију у Тутину нисмо бележили. У новопазарској зони, међутим, 

облици са секвенцом -диј- превладавају у 1. лицу једнине и 3. лицу множине: беадију 

пошл’и за Пазар, не беадијо отишла, беадију тамо они људи, не беадију дошл’и. Јављају се 

и облици беа, беаше, односно бесте, бесмо. 

 

                                                 
26 Стање, међутим, није уједначено, па је „уопштавање -ше доследније у јужнијем делу јужног Косова, 

док је – како се иде према северу – број потврда са -у у 3. л. мн. имперфекта све већиˮ (Младеновић 2013: 345).  
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Примери за прво лице множине:  

 

бесмо деца мала (Ме); ми бесмо отишљи; бесмо ми у стан долʼе у Тутин (Ми); 

сиротиња типут бехосмо (Де); тат тек бехосмо купиљи ово оде (Го); у свађу нешто бехосмо, 

уфатиљи бехосмо неке зечеве (Не). 

 

Друго лице множине: 

 

бесте л’ ви оно код ње? (Ту); ви бесте у продавницу; ви бесте дошлʼи (На); не бесте ви ту 

(Го); 

бехосте љ ви купиљи оно од њега? (Пр). 

 

Треће лице множине: 

 

тек типут, беху изишлʼе, сине, ове браде, ватра хи сагорела (Ле); беху га пензионисалʼи тамо 

у Аустрију (Ши) колʼики ти људи беху (Уг) оне беху болʼничарке, докторице (Цв); беху добри; лоши 

беху, беху у тешку ситуацију (Пож); кат су се вратилʼи озгор, беху оставилʼи кило вуне (Нет); двије 

беху (Бо);има неки муљ, како беху реклʼи (Рач); шљиве му се беху савилʼе (Пру); оне већ беху 

престалʼе те воде (Ост); двије беху; они беху ту скоро све живо заставиљи доље (Гл); оне једне 

мараме беху жућкасте; купил’и ми беху неко ланче (Го); тамо беху неке мазге; беху три Циганке; то 

беху торбеши неки, не знам ни која је вера (Ме); опет пратиљи нам беху кахву (Пл); 

бехоше дошљи људи (Ту); они бехоше у Позар; бехоше сиротиња (Ост); то бехоше неки људи 

(Уг);  

  беаху и лʼијепе (Ме).  

II.2.3.12. Мешање облика имперфекта, односно употреба форми једног лица за 

саопштавање радњи које врши неко друго лице, није особина која се често среће у 

испитиваном говору. Тутинско-новопазарско-сјеничком типу није позната појава 

уопштавања једне форме за сва лица једнине или множине, која се јавља у неким другим 

говорима (в. Драгин 2006: 448). Забележена су само два примера употребе форме 3. лица 

једнине уместо облика за 3. лице множине: праташе хи бољницка кола (уместо пратаху) и 

дариваше хи неки људи (уместо дариваху). У оба примера дошло је до продора аористног 

наставка -ше у облике имперфекта. Притом, продор аористног наставка у првом примеру 
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није довео до хомонимије облика, будући да је очувано имперфекатско -а- (аорист гласи 

пратише). Облици аориста и имперфекта глагола дариват, након изједначавања наставака, 

разликују се само на плану прозодије (дариваше и дариваше).  

 За поменуту појаву, која је на испитиваном ареалу ограничена на свега неколико 

примера, знају и други српски говори. У староцрногорским говорима забележени су 

примери продора имперфекатског наставка у аорист типа дођоху, рекоху (Пешикан 1965: 

179). У говору Студенице забележена су два облика имперфекта са аористним наставком у 

3. л. мн.: умедоше и умедоше (Драгин 2006: 449). Иста тенденција уочена је и у трстеничком 

говору: почеу петлови да певау (Јовић 1968: 143). Зачетак процеса мешања аориста и 

имперфекта карактерише и левачке говоре, где је бележено: Он боравише гор к-твое колибе 

(Симић 1972: 396).27 У јужнокосовском говору, даље, „у 3. л. мн. оба проста претерита 

практично је уопштен аористни наставак -шеˮ, и то доследније у јужнијем делу јужног 

Косова. Морфолошка диференцијација у овде опстаје јер се „нови наставак аористног 

порекла у јужнокосовском говору комбинује у сложени наставак -шоше (имашоше), 

односно -аше (имадаше), уз везивање аориста за свршени глаголски вид, имперфекта за 

несвршениˮ (Младеновић 2013: 345). Притом, „брисање морфолошке разлике између 3. л. 

мн. аориста и 3. л. мн. имперфекта подстакнуто је приближавањем и подударношћу 

наставака 1. л. мн. и 2. л. мн. ова два претеритаˮ (Младеновић 2013: 347). Иста тенденција, 

с тим да се једначење врши углавном у корист имперфекта (потврђена су оба наставка, -у и 

-ше, са разликама у обиму присутности на нивоу појединачних говора), присутна је у 

јужнометохијским говорима (в. Младеновић 2013: 347; Младеновић 2013а: 177). У 

централном Косову у 3. л. мн. имперфекта стабилизовано је -ше (Младеновић 2013а: 176). 

За мешање облика аориста и имперфекта зна и призренски говор (Реметић 1996: 506). 

                                                 
27 Облици глагола имати које аутор наводи као примере мешања аориста и имперфекта (Немаде куд; 

Чека’мо да дођу рањеници, ал немаде млого и сл. (Симић 1972: 396)) широко су присутни и у тутинско-

новопазарско-сјеничком говору. Овде, међутим, наведене форме у истим контекстима имају искључиво 

аористно значење, уз семантику целовитости (довршености) радње. Уколико би се употребио имперфекат, 

облик би гласио немаше (Она имаше / немаше пара (= имперфекат): Она имаде / немаде пара (= аорист); тако 

и код других глагола, нпр. Она шћаше да дође : Она хтеде да дође). Дакле, дистинкција између аориста и 

имперфекта овде је добро очувана. 
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II.2.3.13. Прикупљена грађа показује да је фреквентност облика који се 

употребљавају у појединачним лицима једнине и множине различита. Најбројнији су 

облици имперфекта за 3. лице једнине и множине. Нешто мање је форми 1. лица једнине и 

множине, док је сасвим мало примера за 2. лице оба броја. Слична ситуација карактерише 

и друге говоре, о којима је у раду било речи. Различита фреквентност, односно превласт 

једног дела облика, није последица, како се код појединих аутора може прочитати, губљења 

имперфекта (в. Драгин 2006: 449), јер не постоје лингвистички разлози из којих би се 

имперфекатски облици губили у 1. и 2. л. мн а не у 3., на пример. Овакво стање последица 

је комуникативних, односно синтаксичких околности.  

Наиме, будући да информатори најчешће саопштавају доживљену прошлост чији су 

актери били, разумљиво је да се саопштење обликује у 1. односно 3. лицу оба броја. С друге 

стране, ретке су ситуације, а условљавају их ванјезичке околности, у којима информатор 

прича доживљену прошлост чији су актери била и лица са којима (најчешће први пут) у том 

тренутку разговара. 

 Нешто мања фреквентност облика за 1. лице у односу на оне за 3. лице оба броја 

условљена је разлозима синтаксичке природе, односно семантиком овог глаголског 

времена. Ту пре свега мислимо на случајеве употребе имперфекта за саопштавање радњи 

из блиске прошлости. Када се за саопштавање таквих радњи употреби импрерфекат: 

малопре људи кошаху у ливади, говорно лице заправо саопштава уочену радњу која се у 

моменту опажања вршила, а која се можда и даље, у тренутку говорења, врши, само то 

говорно лице не може са сигурношћу тврдити (Вуковић 1967: 112). Из тога јасно произилази 

да се овај тип саопштења не може обликовати у имперфекту у првом лицу оба броја, имајући 

у виду да говорно лице јасно перципира (не)завршеност радње чије је само вршилац. У 

оваквим ситуацијама употребио би се аорист несвршених глагола (малопре косих доле у 

ливади), којим се јасно наглашава целина, односно довршеност радње. Отуда нешто мањи 

број облика за прво лице у односу на оне за треће.  
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II.2.4. Аорист 

 

Аорист је у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице жива категорија. То се очитује 

како у његовој високој фреквентности, и то од глагола оба вида, тако и у знатној 

стабилности грађења облика.  

За разлику од стања на већем делу штокавског терена, у зетско-сјеничком дијалекту 

очуван је аорист несвршених глагола. Наведено важи за староцрногорске говоре, говор 

Врачана, Бјелопавлића, те поибарске говоре (Пешикан 1965: 171–174; Петровић 1973: 214; 

Ћупић 1977: 170; Божовић 2008: 81–83). У студеничким говорима пак аорист несвршених 

глагола сведен је тек на појединачне примере (Драгин 2006: 449–454).  

II.2.4.1. У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице облици аориста од 

имперфективних глагола готово подједнако су чести као и облици од глагола свршенога 

вида:  

дођо, уђо у кућу (Жу); наложи форуну; наврх године роди ту чору (Жи); кад ја један пут га 

уфати (Го); ја се сети (Ми); ја се уфати за оне ракљеве (Ме); ја се диго (Го); он издржа једанес и 

по година; дође с робије (Бл); сестра от те ми стрине приђе оде; кобајаги ме даде (Вру); па ме заболʼе 

рука; набаца је пуну (Ми); њему се она син разведе; дође те гађа гром; оно сави (Ер); он се насмија 

колʼико море, прође то (Ле); он каза, дође грдна Станимирка; та ми зет умрије; ова мала истроши 

неке трошице; она друга умрије; смрачи се (Го); он ми се свиде (Бр); дође ту; она ти узе једне чарапе 

(Го); повуче промаја одовут; бога ми мене прође; тамо поче да се гради; он купи оно; одвоисмо се; 

договорисмо да ми је да (Жи); ноћисмо; и помирисмо се (Жи); узесмо се ту; дадоше ме, навр хефту 

дана дођоше; узеше ме (Бр); запустише је у Пазар; дођоше они у петак (Го);  

ја коси лʼиваду (Ер); ја им ја један дан комиша; тај Пуниша што прича (Ми); носи црвену 

мараму (Го); објашњава; ја јој прича; та Уља што ви ja прича (Ле); она ме пита; ови муслʼимани 

затискаше; зваше не на свадбу; ова што оде седе; јутрос разговара са мном (Го); ту прет кућу на 

коња пи (Вру); ова што ради у школу; па се народ купи у Делʼимеђе; ова чора усисава (Го); сија се 

она духан (Бр); до друге године иде, не иде јој нешто школа; он долази, долази оно са села; она се 

други двапут жени; он се пита; она његова жена онде пита се са нама (Го); богами живе деведесет 

и нешто година (Го); један се не скида с коња; проводисмо разговоре (Вру); ми је не дирасмо (Го); 

говорисмо (Вру); богами носисмо паре, носисмо, давасмо у Београт (На). 
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II.2.4.2. У испитиваном говору аорист се гради од инфинитивне основе и две групе 

наставака. Глаголи са основом на самогласник у аористу имају наставке: -ø/-х, -ø, -ø, -смо, 

-сте, -ше, док се глаголи са инфинитивном основом на сугласник творе додавањем 

наставака: -о/-ох, -е, -е, -осмо, -осте, -оше. Наведено важи за највећи број глагола.  

II.2.4.3. Иако се систем тутинско-новопазарско-сјеничког говора одликује добром 

очуваношћу гласа х, у облицима аориста финални велар из наставка 1. лица једнине 

елиминисан је у највећем делу примера28. Забележен је мали број потврда са наставцима -х 

и -ох: 

убих те, бре, не убих те (Де); пових је (Жи); причах ти (Жу); за њу полудех (Ме); убедих је да 

ми купи опанке (Са); досадих ви ја ту; ја богме насмијах се (Пл); обрнух ти хрбат (Ост); рекох се 

(Па); тамо добих извештај (Прћ); нагнах га (Па); бих се саш њима па маф би (Пр).  

Сви остали примери у првом лицу једнине имају наставак -о или -ø: 

сат дођо; што реко то (Пр); диго се; ја доклʼе приђо телʼефону; дођо ту (Го); ја идо (Рач); ја 

послʼе пођо (Ђер); прођо овамо (Жи); кад ја видо (Ле); ја је касно видо (С. До); испеко лʼебове; ја не 

покушава да вадим пасош (Жи); ја дођо за н’ом (Д. Дуб); ја стиго; лʼего на оно (Пр); 

не исприча ви; глʼеда у ову кућу (Жи); закука; ја се искида жива (Ле); купи оде педесет 

мил’иона ово (Д. Дуб); послʼе купи један мотор; ја му каза; ја показа (Ле); испрља чарапе; тамо 

осети; ја спушти ону слушалицу; ја не диза ова кревет; сок јој спреми по онијема (Го); ја му цука 

(Па); ево ово што ради; опра патос; то те узе, узе лʼекова (Се); ја се озноји; цука то; пи то (Жи); ја 

скоћи (Ле); што не испрића (Ме); прашкове пи, пи; намешћи горњу вилʼицу; дотера (Жи); то ти 

заборави рећ; помага нека дрва Сафету (См); ја се наљути; ја је диза (Пл); чу да се Слава љути; сад 

се сети (Го); ја дођо на ту кућу те Белʼе; погледа (Ост).  

Примери са гласовима -к или -г на месту ишчезлог -х, присутни у другим зетско-

сјеничким говорима (в. Пешикан 1965: 178–179; Петровић 1973: 214; Ћупић 1977: 93), нису 

бележени. Исто стање одлика је и студеничких говора (Драгин 2006: 450).  

Код аориста вишесложних глагола примећена је појава двојаких акценатских ликова, 

па се поред: ја се оптерети (Го); иштети; озноји се (Жи); бегениса девојку (Бр); ја болова (Ке); и 

                                                 
28 У облицима имперфекта, међутим, стање је обрнуто – превладавају примери су са очуваним 

веларом (в. т. II.2.3.3.).  
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сл., који су обичнији, јављају и форме са акцентом на слогу испред: оптерети се, иштети, 

озноји се, бегениса, болова. Примери друге групе настали су највероватније у резултату 

акценатског уједначавања унутар парадигме (према акценту 2. и 3. лица једнине). Двојаке 

облике, даље, имају и глаголи типа почет, насут: поче, ја поче, насу му, насу, потом глаголи 

типа испећ, помоћ, одвућ: испеко лʼебове (По) : једва и[х] испеко (Жи); помога јој да дође (Бу) : 

помога јој нешто (Ми); одвуко она дрва (Ту) : једва се одвуко до тамо (На).  

II.2.4.4. У другом и трећем лицу једнине бележени су наставци -е и -ø: 

како раније не дође (Бр); ђе ме нађе баш сат (До); шта јој рече ти?; испече лʼ лʼебове? (Ту); 

нађе лʼ је? (Го); ђе дође данас; како прође? (Бал); ти поче да причаш (Го); виде л краву ђе? (Бал); то 

ка да узе метлу да хи бришеш (Пож); ђе га нађе (Пе); 

добро баш што ни каза; тако ни не каза (Бр); што не скува те кафе (Вру); што је уби? (Го); ти 

готово на краву погоди (Жо); ти прича о конопљи (Пе); што се смија тамо (Пл); ти спусти (Боб); 

тури л дрва ти оде? (Бал); не знам запанти лʼ ти Вехба?; запанти лʼ ти Синана? (Трн); ти скапа 

гладна (Гр); не тури ти кафу? (Тр); што ми не снима ову шталу? (Уг); хеј шта се ти намучи (Го); ти 

ми загради (Ост); 

дође он навр петнаес дана; она ми рече (Бр); дође за казанску; узе; Ралов син узе муслиманку 

(Вру); ти нађе овако лʼијепу девојку; не прође три дана; дође она саш њим (Го); оде та облак; не 

прође три четири дана, један испектор дође; умрије она дечко; разведе се тамо; оде (Ђер); умрије јој 

даиџа, он умрије; виде ме; он ме поведе; богами проједе (Дол); те ме изведе код њи; све живо изгоре 

(Го); жена му умрије (Баг); она дође; дође те узе; однесе; посен она други дође (Бал); Мимица дође 

да ме зове (Боб); чета партизана наиђе овде горе; доведе дијете код мене (Бот); оно не прође два-три 

месеца (В. Лок); она се полʼете; послʼе мало одрасте (Лу); не прође хефта, он дође (Нет); узе његову 

књижицу; умрије и она; он умрије сирома; покраде прошлʼе године (Ос); дође време; она дође (Пож); 

све то ђаво поједе (Рај); одведе ме (Се); неко време таје, таје, таје (Трн); он прође (Шв); те га 

одведе долʼе (Бу); изгоре кућа (Дуј); дође јој те жене шћер; он је доведе; поведе ме; нађе жена (Кл); 

он приђе (Тр); дође свадба (Туз); приђе (Уг); послʼен дође; одведе га за Немаћку (Шар); Момир ме 

одведе (Го); поведе је доље (До); не знам да лʼ се разведе (Ђер); узе је мој један полубрат; доведе ме 

оде (Жи); један младић дође (Ке); прође један младић; поведе не он (Ле); он дође (Ме); иде двије 

године; узе синовца (Па); изведе ме Нахот; Рифа узе једнога доброга човека (Пл); она прође оде 

поред куће; разболʼе се (См); Немац се повуче ис Пазара (Прћ); он узе она диномит (Тр); 

она ти фикну прет Жељка (Вру); како Тито искочи; мајка ме прати у гости (До); он набави 

прашак; он упрти уз брдо (Вру); она одма скочи; искочи ми нофчаник; он извади нофчаник; уби грат 

ове године (Жер); он направи; свекрва ми пови то дијете; те је превари (Го); мајка ми тури оне 
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конопље; она ме нагна (Ду); кад ме сподби један брат; отац ми вика; добро се ожени Радован; како 

та Радан веселʼи дозволʼи тако (Го); растури се то све (Баг); неки парадајс обра; она исприча за 

Ивана; охлади ти се то; један човек прича (Бал); угаси нас сат; нека несрећа га потрефи (Брђ); бок 

га њега казни; те га он пребаци до Пазара (В. Лок); па Југославију залʼивади, па упропасти Србију, 

направи државе; упропасти све (Ју); што ми не каза; исприча ми како је било (Коз); кат ти се он 

помолʼи (Ле); он ме довати за раме; само пружи руку; он размину; прегази време; направи кућу (Не); 

вика ми један муслʼиман (Нет); ова девојчица салʼ отрча; завика ми ова друг; једама покуша; 

напусти нешто; бори се и бори, бори, до треће године (Ос); ка да хи покупи; она промети; не 

запамти рат; ослободи се земља (Пож); горе ова крај се некако одбрани; пропусти сву влас томе 

Аћифу; послʼе се мало смири; те га он сподби (Прћ); нака тоња уби (Се); посенаке ожени се (Со); 

ћухну ме; готово ме обалʼи (С. Ћуп); одвоји му се син; ожени се и одвоји се; преузе га приватник; 

запуши шпорет (Трн); што не прича она њојзин супрук?; извади макасе (Цв); погоди га нека мука; 

млого народа покупи; упропасти се нарот; све живо покупи (Шав); Тутин се изгради; он скочи ис 

кола (Бу); он се запослʼи; та болница се затвори; прати он мене у коло; па ти завика; удари ме 

шамаром (Гр); мене погоди вријеме; село навалʼи (Дуј); сломи му бик ногу оде; уби жену; напуни се 

пуна соба; он је наговори; удари је један син; она извади педесет марака (Кл); шећер ме обори 

велʼики (Кн); рани се овудије; она је болʼес потрефи; уби она стут (Тр); то се послʼен измијеша 

(Туз); па се и он задржа; охлади ти се; престави се он (Уг); он ми каза (Че); уписа факултет; она се 

откани (Шар); све ми измаза; глʼеда шта уради (Го); он пребаци децу доље (До); прескочи ти 

кокошка (Дол); гради ми је она Насер; то се послʼен растури; ожени тога брата; он се опет ожени; 

она остави пет чора (Жи); поломи ноге; прескочи (Жу); сат се то изгуби (Ке); она ме момак иска 

(Кон); заплака се; он се насмија; он ме поглʼеда; намешћи за двадес минута; дође па је псова (Ле); 

осуши ми се онамо; отера ме (Ме); док се не зарати (Ми); он је превари; петоро деце остави (Па); 

све се зашуми (Пе); доби да иде једна; упери ми лампу; она се не врати; отац је испроси (Пл); нешто 

га нагрди тако; њега то погоди (Пр); попи крава; готово лʼипса та крава (Пру); она ми је уклʼепа; 

хамикалʼија потрова нарот (См).  

Глаголи са краткосилазним акцентом у облицима инфинитива (скочит, оженит се, 

скуват, убит и други) у 2. и 3. лицу једнине аориста тај акценат задржавају, с напоменом да 

су бележени и у ликовима са послеакценатском дужином и без ње. Примери другог типа су 

бројнији:  

он доније и то (Вру); Стоја грдна не мога да дочека ни пензију; и то ме богами удари једно 

двапут; она што уби ону жену; он ти се залʼете; па ме пољуби а загрлʼи; желудац се напуни онија 

лʼијекова; он се ожени; она је Ћунова чора нашминка; отрова не она; прати ми она; како се он оно 
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изигра са њом (Го); хеј шта се ти намучи; она погна отуд; направи ми шербет (С. До); тури ми, он 

чита, чита; уфати не мрак; она посе остави ми ту децу (Ђер); он ми то преви; девојку уби; она се 

замери онда са њима; доби упалу жучне кесе; то ми се ужари све овуда (Го); једама мој буразер 

растера (Ми); мене је жо што се ово сат распетља (Гло); та је испроси; она и она напусти; превари 

се (Жи); 

она пијетао крилима ту, ту, ту – запева (Вру); он уфати да бежи; пушти не учитељ ис 

школʼе; пропи се; она га напусти и оде; један оде ме печи; навади се и она да пуши; Јула изгуби сина; 

молʼи се један ис иностранства (Го); те ме намехћи, па намехћи; он посе прати ту чору (До); он 

извади Службени гласник ис ташње; потрефи је други удар (Ђер). 

Исти глаголи најчешће се јављају се у оба акценатска лика: звони ми на врата (По); и: 

данас звони телʼефон (Го); истера га с посла (Ке); и: што га истера (Ост) и сл. 

Глаголи са дугоузлазним акцентом у инфинитиву бележени су без дужине на 

финалном вокалу:  

алʼ то се подруче расформира (Гло); послʼе се баталʼи; исприча исто оно (Ђер); баталʼи 

тамо (Го); те годину дана живе (Ђер); сравни све то; све поравни; гађа му у један плас; запалʼи га; 

опет загрме (Ер); исприча он (Гу); ужуте ка восак; те ми преписа неке таблʼете (Жи); разговара 

(Жу); ова исприча лʼ ви шта горе? (Ост); кат он спреми оне синове (Пр); он јој дава неке лʼекове 

(Ђер); заврши се, намири се (Жу); огради се пут; он купи ту имање; настани се ту крет добро (Д. 

Дуб); најури ми та син жену (Жи); поручи му (Пл); то навалʼи нарот (Ке); не знам ту скоро ко прича 

(Жи). 

II.2.4.5. У 1. лицу множине редовно се јавља новији наставак -смо, односно -осмо: 

ми га пробудисмо; задржасмо вас (Бо); вечерасмо; ми поменусмо оне жене (Вру); једва 

погодисмо пут; испратисмо ону малу (Го); одвоисмо се (Жи), доручковасмо; док и испратисмо (Па); 

погоресмо (Го); убисмо му тринес другова (Гло); спремисмо; пољубисмо се (Ле); не турисмо овамо 

да се грије; доле се задржасмо (Боб); уфатисмо га онде; богами га пустисмо, мало га оно 

изударасмо (В. Лок); ми искочисмо горе (Ка); разговарасмо (Коз); снијег ни не осетисмо; ми двије 

немасмо; узесмо (Лу); те се питасмо; наућисмо неки говор са њима; ми му не прихватисмо; ми 

одбацисмо све то; натерасмо га (Пож); решисмо; откуписмо земљу за гробље, решисмо; ми се 

борисмо и најзат потерасмо (Прћ); ми тамо помахнитасмо у собу (Трн); па се ми вратисмо четрес 

треће (Шав); Хуска оженисмо (Дуј); ми навалʼисмо (Кн); куписмо кућу у Сеницу; децу тамо 

школовасмо (Шар); у једно време се договорисмо; једва спасисмо жену (Ле); ми се написмо (Ме); 
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угушисмо се (На); завршисмо то гађање (Пр); јопе се помирисмо; испродавасмо (Рач); куписмо (Стр); 

посласмо (Ши); 

прођосмо (Пл); отидосмо (Пр); ми посен дођосмо (Го); једосмо и све; стигосмо на суфур; 

те дођосмо (Ле); седосмо ту, он за Тутин га поведосмо (На); идосмо на сут (В. Лок); отосмо онамо; 

изиђосмо онде код моје куће (Коз); ми побегосмо горе; те га довукосмо (Прћ); ми рекосмо да нисмо 

(Кн); одведосмо је у болʼницу (Пл); тако прођосмо (Пр). 

 

Старији наставак -(х)мо, присутан у највећем делу косовско-ресавског, смедеревско-

вршачког и призренско-тимочког терена (в. Бошњаковић и Радовановић 2011: 185), као ни 

наставак -шмо, који се јавља у западнијим говорима шумадијско-војвођанског дијалекта 

(Бошњаковић и Радовановић 2011: 187), тутинско-новопазарско-сјеничком говору нису 

познати. Ова особина наш идиом приближава говорима зетско-сјеничког типа у Црној Гори, 

у којима је редовно -смо (Пешикан 1965: 171–173, Петровић 1973: 214, Ћупић 1977: 93). 

Присутво наставка -(х)мо, међутим, одлика је севернијих говора зетско-сјеничког дијалекта, 

какви су поибарски и студенички (Божовић 2008: 81; Драгин 2006: 452).  

Као и у првом лицу једнине, и овде се код неких глагола срећу двојаки акценатски 

ликови: отидосмо за несвесту : тамо кад отидосмо; пребацисмо се колʼима : пребацисмо се. 

Ликови отидосмо и пребацисмо највероватније су резултат аналогије према акценту 

непрефиксираних глагола (идосмо, бацисмо). 

Такође, бележени су и ликови са кратким (као обичнији): жена ми и ја се пензионисасмо 

(Ке); испратисмо је јучер (Го); и са дугим финалним основинским вокалом: образовасмо ја и 

буразер; позавађасмо се (Вру). Поменуто је одлика превасходно свршених глагола, док се 

несвршени јављају без дужине: ми куцасмо, куцасмо, ти не чујеш (Жи); копасмо ово врта (Го), 

највероватнје са циљем избегавања мешања са имперфекатским формама, које се (када су у 

питању глаголи овога типа) од аористних разликују само по присуству ненаглашене 

дужине. 

II.2.4.6. Друго лице множине има редовно -сте, -осте: 

он рече: „Фала, обрас ни догнасте.ˮ (Жу); што не шћесте кахву? (Гл); шта причасте оно 

саш њима? (Ту); вала се ви ишетасте данас (По); писте л кафу ви? (Боб); попричасте лʼ ви Живку 

(Ка);  
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како ни наиђосте крос село (Ли); не седосте мало; нађосте лʼ Љуцу горе? (Ме); без ништа 

отосте (Ост); реко му развукосте га ка опуту (Го); видим дођосте овамо код нас (Де); ја пита: „Да 

лʼ би ова наша девојка толʼико добра што чак тамо дођосте, те је узесте?ˮ (Ђер); видим ви изађосте 

гoре (Жи); како прођосте први дан тамо? (Бу); Драшкова кафана знадосте лʼ ђе је? (Ос). 

 

II.2.4.7. Наставак трећег лица множине је -ше, -оше:  

џумбусише; викнуше (Пл); осудише се; затарабише то (Пр); они се насмијаше сви (См); 

преглʼедаше га; богами га спасише у Београт; аперисаваше га; не правише (На); па убише (Пр); 

упутише је за Позар, искаше ме у Рибариће (Пл); поломише се оне чаше (Бо); сколише га; завикаше 

(Прћ); затворише ни воду посве; они ми зборише; уговорише да дођу; после купише црвену мараму; 

овој потурише трупину да се убарабаре; те ми превише оде ово; више га не осудише; покупише паре; 

ону тетку пуштише; кад је изнијеше; осташе на једно дијете; истераше га с посла; све се усрећише; 

она му се деца не оженише (Го); дођоше једни ис Краљева; тако наредише (Гло); викнуше овоме 

(Дол); умријеше јој (Ђер); забрадише ме; обукоше ме; па ме ноге заболʼеше (Жи); поручише нек дође 

отац ми; напудише је (Жи); позваше у милʼицију, ови запријетише (Ке); вала доклʼе помријеше; 

упутише је долʼе; преписаше ми два маста (Ле); узеше; одијелʼише се (Ми); прођоше три дећака; 

oвудијен прођоше (На); полудеше (Гло); они га враћаше опет; они је искаше два-три пут; oни се 

исмијаше (Жи); зваше ме у Рибариће, погодише се (Ме); како ми се не подавише оде у Рашку (Баг); 

сагореше ми ноге (Боб); покупише се (Бот); убише овога, па убише онога (Ју); па ме послʼе 

прекомандоваше; направише кућу (Коз); отераше овде; поцркаше радући (Леч); пустише она 

јагњад; набише се у једну собу; послʼе поседаше тамо (Лу); запалʼише је; покупише оне машине; 

опљачкаше државу; ови не бомбардоваше; фалʼише добар пут (Не); све испомераше да кречу; што 

ми се навраћаше, навраћаше (Ос); све помријеше; завадише се нације; ту неке убише Немце; они 

уфатише седам њи те убише; комунисти кат дођоше; показаше се добро и поћеше да хи доводу од 

Лʼесковца; направише па се они сретну; изгубише рат; дођоше неки људи; оставише куће, оставише 

имање; направише спорску халу; фабрике ни уништише, ни једну не оставише (Пож); поженише 

се; они не попалʼише; до Алуловића попалʼише; одбранише се; у Драмиће побише; запалʼише село; 

побише неке Србе; убише неког Вељка; убише једнога; попалʼише нас; алʼи попалʼише не; ка[д] се 

вратише; Немци се вратише; ови наши оступише; четнике одбацише; ово што направише; одузеше 

(Прћ); опљачкаше државу; људи направише; оћоравише (Рај); дугачко се не помирише (С. Ћуп); 

сложише се (Трн); направише у Трнаву кућу (Цв); опет не отераше (Шав); скочише жене; готово га 

убише (Бољ); долʼе га запослʼише (Гр); они ме не питаше (Кл); кад ме нагланцаше; купише тракторе; 

послʼе оступише (Кн); оне се двије вратише (Тр); узеше жену (Де); па ме ноге заболʼеше (Жи); што 
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не одраше ове жене (Ме); сколʼише је (Ми); школу завршише (На); они умријеше (Ост); испросише; 

тако ме ставише у један буџак; одбише; оставише не зедно; нит ме питаше (Пл); простираше мало 

(Пр); послагаше оне таљиге (Ши); 

богами ме одведоше сватови (Пл); не дадоше ни мене ни брату; деца и она отоше (Пр); 

једоше сад (Ост); коњи дођоше; доведоше ме; не поведоше јој рачуна раније; те ме поведоше за 

Рожае; извукоше га (Го); сва отидоше; све четири тамо отидоше; крадоше хи (Го); ис Србије дођоше 

ови главни (Де); обукоше ме; сведоше ме; они доходише; нађоше је; сат кат идоше за Турску (Жи); 

па му одвукоше ђевојку (Ке); што се одвојише републʼике (Гло); Ивана доведоше ту (Боб); доведоше 

онок (В. Лок); помузоше оне овце (Лу); то повукоше (Ос); четници се долʼе повукоше (Прћ); 

доведоше је (Гр); доведоше је; наговорише је (Кл); пођоше (Тр); приведоше Јеремију (Че); идоше по 

томе Београду (Шар); уведоше је они у собу, уведоше е у буђал (Ле); деду не доведоше (Ме); дођоше 

да ме ишту; одведоше ме нис једну нанижицу (Пл); двојица дођоше и намештише (Пр); ка[д] 

стигоше (Пру); дођоше кот Фатиме; нешто се разведоше; што лʼегоше (См). 

Двојаки акценатски ликови забележени су од глагола отић/отис и укопат: отидоше за 

девојку : у Немачку отидоше; бога ми хи укопаше : укопаше га сутрадан.  

Поред чешћих облика са кратким вокалом основе, јављају се примери са дужином: 

отераше ме у болницу; оне журке образоваше (Вру); те ме оставише ту, те ме оставише у 

Позар (Гло); они осетише (Пр); присуствоваше (Де); растурише Југославију (Гло); па хи истераше; 

но ме оставише (Пл); оставише мајку (На);  

послʼен отераше ме у болницу тамо (Пе); вала га једва уфатише (Ке); онда га опљачкаше (Го); 

дотераше ме; те хи отимаше; бегенисаше га (Ке). 

II.2.4.8. Стање у погледу аористних наставака на читавој територији углавном је 

уједначено.  

Једино се код глагола моћ/мој уочава колебање, имајући у виду његову двојаку 

парадигму, односно присуство оба типа аористних наставака: мого(х), мога, мога, могосмо, 

могосте; и: мога(х), мога, мога, могасмо/могасмо, могасте/могасте, могаше/могаше:  

ја не мого, не мого да дођем (Жи); не мого да се одморим (Трн); не могосмо да видимо (Лу); 

не могосмо да идемо (Не); ништа не могосмо учинет (Пр); не могосмо да држимо (Ми); не могоше 

да је нађу (Пл); ништа не могоше да му учину (На); не могоше да га спасе (Не); 

ја сам била хорна сад да одем па не мога (Па); не мога више; не мога да се згријем (Боб); не 

мога сама да је дигнем (Пл); мога лʼ да потрефиш? (Ке); не мога више (Ли); не мога он ништа да 
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исприча (Па); не мога Јагода; она не мога да издржи све; не мога (Ос); не мога да је трпи (До); па не 

мога (Ме);не могасмо га нај ни мртва ни жива (Врс); ништа не могасмо учинет (Жи); не могаше да 

га откаче от пласта (Бу). 

Претпостављамо да су примери другог типа имперфекатског порекла, с тим да се 

мешање са облицима имперфекта у првом лицу једнине и множине и другом лицу множине 

искључује, будући да су облици изоморфни на морфолошком али не и на прозодијском 

плану (аорист: мога, могасмо/могасмо, могасте/могасте; имперфекат: могах, могасмо, 

могасте).  

У употреби је и помого и помога.  

 

Најзад, облици трећег лица бележени су као: тек Бог помога (По); посен ми помога једна 

жена; помога један колʼега; та човек и[з] Жирча помога (Пл); ништа јој не поможе; овој девојки 

ништа не помогосмо (Рај); Руси ни помогоше (Кн).  

 

Глагол моћ/мој има и облике са елементом -д-, као, уосталом, и неки други глаголи. 

II.2.4.9. Глагол видет у аористу гласи: видо(х), виде, виде, видосмо, видосте, видоше. 

Нема облика видех, видесмо, видесте: 

први дан је видо (Го); ја видо нема ми пара (Ђер); ја видо (Нет); видо му хаира сахи (Се); ја 

је видо (Жу); видо кола (Жи); кад ја видо (Ле); како је ја не видо (С. До); ја га и ја видо; виде лʼ снаху? 

(Жу); како виде (Врс); она тога момка виде; видосмо да има мерак (Жи); видосмо кад одосте горе 

(Тр); не видосмо хи (Де); муку што видосмо са њом (Ле); љуту муку што видосте са њом (Ту); 

видосте дрљачу? (За).  

Развој облика видо(х) (уместо виде(х)) могао је бити подстакнут потребом да се, услед 

изоморфизма насталог испадањем -х, прво лице једнине морфолошки диференцира од 

другог и трећег, или пак аналогијом према другим глаголима са истом основом.  

Облици овог глагола са -о- јављају се у говору Пиве и Дробњака, студеничком говору 

и у поибарским говорима (Вуковић 1940: 71; Драгин 2006: 452; Божовић 2008: 82;). Облик 

видо, са наставком -о(х), који се додаје на општи део, поред забележеног виде, присутан је и 

у горанском говору. Његовор присуство објашњава се као резултат аналогије према 

глаголима са основом на сугласник (Младеновић 2001: 422). Двојство форми карактерише 
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и говор Бјелопавлића (Ћупић 1977: 93). У трстеничком говору забележено је само ја виде 

(Јовић 1968: 141).  

II.2.4.10. У само једном примеру забележен је облих узо уместо узе у 1. лицу једнине: 
узо она фиљџан (Пл). 

II.2.4.11. Имајући у виду да је замена лица у аористу (пре свега мислимо на употребу 

трећег лица једнине и множине уместо осталих) својство говора у којима је аорист у 

повлачењу (Бошњаковић и Радовановић 2011: 191), што није случај са говором Тутина, 

Новог Пазара и Сјенице, таквих потврда у грађи има мало. Свега је неколико забележених 

примера употребе трећег лица уместо првог: оде ја тамо (Ду); дође ја (Пр); ја једаман пође; ја 

приђе (Ђер). 

 Ретка појава мешања лица одлика је и других говора зетско-сјеничког дијалекта. 

Нема је у говору Бјелопавлића (Ћупић 1977: 93), као ни у врачанском говору (Петровић 

1973: 214–215). У говору Зете Д. Ћупић забележио је само два примера од глагола отис: Ја 

оде и оде ја, немоте ме чекат (Ћупић 1977а: 280). М. Пешикан наводи једино појаву продора 

имперфекатског наставка -ху у 3. л. мн. аориста (Пешикан 1965: 179). У студеничким 

говорима, с друге стране, продор облика 2. и 3. лица у 1. лице једнине аориста уобичајена 

је појава (Драгин 2006: 452). Морфолошко уједначавање облика аориста у једнини познаје 

трстенички говор (Јовић 1968: 141), исто стање одликује и говор шарпланинске жупе Гора, 

где се „уочава факултативни продор наставка -е из 2. и 3. л. јд. У 1. л. јд., чак и онда када је 

сачувано -х (порастех)ˮ (Младеновић 2001: 422). С друге стране, у северношарпланинским 

и јужнометохијским говорима дистинкција се добро чува (Младеновић 2013а: 454). 

II.2.4.12. У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице је, с друге стране, нешто чешћа 

појава акценатског уједначавања облика једнине унутар парадигми појединих глагола. 

Наиме, након испадања финалног -х из облика једнине аориста, форме за сва три лица 

морфолошки се уједначавају. Таква ситуација подстакла је тежњу да се осим на 

морфолошком, облици аориста почну уједначавати и на прозодијском плану. Ту пре свега 

мислимо на примере када се акценат из облика другог и трећег лица једнине преноси и на 

прво лице (поче ум. поче, остави(х) ум. остави(х), направи(х) ум. направи(х)): 

ја јој поче причат (Го); ја изгуби (: изгуби) (Ђер); ја се насмија (: насмија) (Ле); ја показа (: 

показа) (Пр); ја испрића то (Ме); ја му вала копира (Ми); ја извади (См); па је обори ја; замало ти ја 
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ту погину; готово укапи на место; ја је пољуби у руку; хтела опет да наставим па нешто не настави; 

ја остави један пут сир (Го); ја заборави (Ме); док доби несвесу (Ост); узе једнога горе код Берана; 

ту умочи прсте; ја ве преглуши (Пл). 

Ређе се прозодијско уједначавање јавља када се морфолошки облици разликују: ја 

посенке изађо; отидо (Ле). 

Процес прозодијског уједначавања акценатских типова у једини забележио је Душан 

Јовић у трстеничком говору. Замена односа ја запева, ти запева, он запева односом ја запева, 

ти запева, он запева подстакнута је, према мишљењу аутора, губљењем финалног -х, које је 

узроковало уједначавање форми трију лица у једнини (Јовић 1968: 142), а то је узроковало 

и прозодијско унифицирање. Ово, међутим, није одлика свих говора косовско-ресавског 

дијалекта. Тако је, на пример, у говору Левча присутна „семантичка и обличка 

разграниченост појединих лица оба бројаˮ, те се тако, и након испадања -х из 1. лица једнине 

запажа „велика конзервативност у погледу изједначавања овог облика са облицима 2s и 3s, 

јер се, на једној страни, у 1s акценат жилаво држи непренесен чак и на ултими, док у 2s и 

3s, на другој страни, запажамо тежњу учвршћивања акцента на првом слогуˮ (Симић 1972: 

386). Исто важи и за говоре северне Метохије, где се 1. лице од 2. и 3. разликује по акценту 

код већине глагола (Букумирић 2003: 258). Исти акценат у свим лицима једнине аориста 

јавља се у банатским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта (Ивић и др. 1997: 180). 

Ова појава захватила је подримски говор, с тим да је бележен мањи борј примера (ја му 

донесо, па ја отидо) (Младеновић 2013а: 454). У описима говора зетско-сјеничког дијалекта 

нисмо наишли на помене ове појаве (Пешикан 1965: 178–179; Петровић 1973: 214; Ћупић 

1977: 93–94; Ћупић 1977а: 80; Драгин 2006: 451–453; Божовић 2008: 81–83; Стијовић 2007: 

177–180).  

Ваља истаћи да су поменутим процесом у испитиваном говору обухваћени пре свега 

свршени глаголи. У случају несвршених дошло би до изједначавања са имперфектом, па је 

зато: ја се спрема (спрема би био имперфекат), ти се спрема..., односно: ја веза (: веза у 

имперфекту).  

 Што се осталих примера мешања тиче, забележен је још само један са употребом 

наставка трећег лица множине уместо трећег лица једнине аориста: убише му ова војска друга 

(Гло). У подлози промене је, међутим, највероватније утицај природног броја именице 

војска, те је стога дошло до појаве множинске форме.  
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 Варијантност акценатских ликова аориста у свим лицима једнине и множине, која је, 

као што је показано, присутна у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу, позната је и 

другим говорима. У говору јужнокосовског села Гатње, на пример, у коме место акцента 

има дистинктивну функцију, присуство различитих акценатских ликова у аористу јавља се 

једино када је другим језичким сретствима отклоњена могућност појаве хомонимије са 

другим глаголским облицима. Тако на пример, место акцента није релевантно у 1. и 2. л. 

мн., имајући у виду да хомонимију онемогућава комбинација свршеног вида и наставака -

смо/ -осмо, те су стога присутни различити акценатски ликови (Младеновић 2013: 338). С 

друге стране, код глагола VII и појединих глагола IV Белићеве врсте акценат на крају основе 

обележје је аориста (укисели млеко), док се пенултимски акценат избегава, пошто је код 

ових глагола пенултима акцентована у презенту и императиву (Младеновић 2013: 336). У 

трстеничком говору већи број глагола у 1. лицу једнине има двојак акценат: плето : плето, 

насу : насу, запева : запева, обрну : обрну и др. (Јовић 1968: 142). 

II.2.4.13. Анализом грађе уочена је упадљиво мања фреквенција облика за друго лице 

оба броја у односу на остала лица. Несразмера у употреби облика условљена је самом 

семантиком овог глаголског времена. Имајући у виду да се аористом саопштавају прошле 

доживљене радње, ретке су стуације у којима ће у разговору бити употребљени облици који 

значе уочене/доживљене радње лица са којима се говорници најчешће први пут сусрећу. 

Дакле, услед самог карактера дијалекатског записа, односно семантичких особености 

аориста, готово сви облици за друго лице једнине или множине представљају примере 

аориста којима се саопштавају непосредно уочене радње, (из)вршене пред самим моментом 

говора (Ви малоприје, чини ми се, прођосте), потом модалног аориста (Пази, поцијепа 

пантолʼе), или пак или уобличеног у форми питања (Шта рече ти оно малоприје?). Такође, 

један део облика ексцерпиран је и из ситуација преношења туђег говора од стране говорног 

лица (Пита га она један дан: „Што не отера жену кад ти не веља?ˮ). Слично је и са облицима 

имперфекта, с тим да се код имперфекта наведеним придружују још неки други фактори 

синтаксичко-семантичке природе.  

 

 II.2.4.14. Експанзија форманта -ну- из глагола III Белићеве врсте неједнако је 

присутна како у појединим глаголским облицима, тако и у оквирима глаголских врста које 

учествују у њиховом грађењу.  
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 Глаголи типа рећ/реј, дић/диј, па(д)нут облике аориста у говору Тутина, Новог Пазара 

и Сјенице најчешће граде по I Белићевој врсти: 

 ја јој помога (По); ја у себе пуко о[д] смијеха (Пл); изјутра се диго (Жи); ја подиго нека дрва; 

ту седо (Го); само се диже један облак (Ер); колко крвова паде (Пр); рече лʼ ти из Буковице си?; 

брат јој маче шамију (Па); он ми је маче (Пл); подиже ми се од страха притисак (Го); он потеже 

(Ке); побеже за другога; пуче она равњача преко хрбата (Пр); бивша Југославија пропаде (Д. Дуб); 

стиже он (Ли); паде ми малак нешто; те маче то, маће ону шамију; стиже Јусо, он стиже; седе до 

нас (Ле); оде једна побеже (Ке); оде ми душа пуче (Ме); не знаш откут ти пуче; а она се диже (Го); 

побеже Нуска (Ђер); лʼегосмо ту, рекосте ми нешто; стигосмо једну воду; очи ми испадоше 

гледајући (На); макоше га ис школʼе; стиже једна стара жена (Пр); они дигоше панику; рекоше ови 

Тутинци; побегоше; макоше тија радника млого (Жи); стигоше ти ови; затекоше ноге (Ме); браћа 

стигоше (Ми); не макоше му бубрек (На); испадоше ту горе, сретоше ме (Ост). 

 Ширење форманта -ну- из облика глагола III врсте у облике аориста наведених 

глагола није присутна у великој мери: 

 ја испану на врата (Ша); макну је ти (Ост); сад ми пану н[а] ом; срце ми препукну (Дол); 

седнусмо мало; што не лʼегнусте раније? (На); улʼегнуше на врата; потекнуше воде (Ер); док је 

макнуше; дигнуше кров на кућу (Св); потекнуше воде (Ков). 

 Двојство форми у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице најприсутније је у 

облицима инфинитива дигнут, станут, рекнут, помогнут (: дић/диј, стат, рећ/реј, помоћ/помој), 

где готово сваки глагол осим по првој врсти има облике и по трећој. Даље, за разлику од 

аориста, продор форма -н(у)- знатно се чешће јавља у облицима који се творе од презентске 

основе – императиву и трпном глаголском придеву (и то код глагола I врсте који ТГП граде 

од презентске основе), што упућује на чињеницу да је продор поменутог форманта у овим 

случајевима вероватно подржан и облицима презента (потекнем, седнем, помогнем и сл.). 

Тако се јављају императивни облици: потекни (: потеци), седни (: седи), помогни (: помози), 

рекни (: реци); потом у ТГП: (по)дигнут (: (по)дижен), стегнут (: стежен), макнут (: мачен).  

 Иако глаголи V врсте типа дат, удат, знат, ваљат, имат и сл. имају презентске, 

некада и инфинитивне форме по III врсти (дад(н)ем : даднут, удад(н)ем, знад(н)ем, ваљад(н)ем), 

нису бележени примери типа: *дадну(х), *имаднусмо, *удаднуше је и сл. Редовно је: 
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 знаде лʼ у шољу да глʼедаш? (Ли); смеде лʼ проћ овудијер од кучета? (До); даде ми шећер 

(Д. Дуб); умеде да ти исприча?; познаде га; дадоше је (Жи); дадоше адвокату; не дадоше даље (Пе); 

заве се удадоше (Го); пензију ни дадоше (Ке); имадоше двије чоре; удадоше је за онога гроба (Ту). 

 Неки глаголи III врсте имају двојаке облике аориста, са формантом -ну-, који се јавља 

и у инфинитиву, и без њега. Такви су глаголи киснут, скинут, прекинут и сл.: 

 једва прогута; што не скиде то чизама? (Го); скиде се са онога пласта; eне ђе се попе (Ме); 

надедосмо јој име по баби; послʼе прекидоше посо; прекидоше посо (Бл); искисоше она сијена; 

попеше ме на једнога коња (Пл); замрзоше воде (Ост). 

 ис оне воде ја три пут прогуну; не скину ову мараму (Бал); скину се та фереџа (Бо); она ми 

замрзну; она се пропну (С. До); прекинуше сваки разговор, вала јој наденуше (Жи). 

 Глагол погинут има два низа облика: погину, погину, погину, погинусмо, погинусте, 

погинуше; и: погибо, погибе, погибе, погибосмо, погибосте и погибоше: погибе у собраћај (С. До); 

готово погину (Ле); изгибоше коњи пријетељски (Дол); изгибосмо живи од врућине (Ту); погину 

(Ме); син ми погину, погинуше замало, један погину (Би). 

 Неки од ових глагола могу имати само облике по трећој врсти: вала се кренуше офце 

(Го); кренуше да бежу (Пож); покрену се све ово; покрену ми се камен у бубрек (По); искрену оно да 

проспе; искренуше се на стран (Ту) (нема облика -крете, -кретоше); ја га притисну; притиснуше 

је да прода ово (нема притисох, притисоше) (Ков); а ја стрекну (Жи); ја му махну (Ле); они га 

рухнуше (Жи); он ме обрну (Жи); она угну раменима; затну овако за сукњу оде (Па); ђе он помену 

то (Ју).  

 Глаголи типа почет : почнем редовно имају облике: поће ти прићат (Ме); поче киша да 

пада; она једна ка поче помало; он поче да прича; поче он да збори (Го); он посе поће (Ле); почеше 

само овако; почеше да ме маму (Кон). 

Поред двојаких облика инфинитива и презента глагола свратит и вратит (сврнут : 

свратит; сврнем : свратим; врнут : вратит; врнем : вратим), присутно је и двојство аористних 

ликова: они ме врнуше; врну им он паре (Пе); сврнуше тунаке (Ост); не сврну код ње (Ту) : вратише 

је одма њезинијема (Дол); свратише мало, она се не врати.  

 II.2.4.15. У вези са присутношћу елемента -ду- у тутинско-новопазарско-сјеничком 

говору однос је различит у појединим групама глагола, с тим се у највећем броју случајева 

срећу дублетне форме. Тиме се тутински говор уклапа у стање које карактерише штокавски 
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дијалекат у целини, имајући у виду да се на целој територији срећу како караћи облици, 

тако и форме са аналошким проширењем (Бошњаковић и Радовановић 2011: 192).  

Глаголи II, V и VI Белићеве врсте углавном имају двојаке облике аориста, дуже, са 

елементом -д- и краће, без њега, с тим да су дужи облици обичнији:  

пошто се ја удадо; ја се удадо; морадо да трпим (Бр); ја остадо ту сам (В. Лок); ја остадо да 

чувам офце (Жи); ја молʼедо да ми нарумени дијете (Ле); разумеде лʼ ме? (Жу); што му остаде?; он 

ме упознаде доље у кахву; Зенифа удаде се; она заволʼеде мене; па заволʼеде ми ову девојчицу (Го); 

добро се удаде (На); даде им бок једно дијете (Го); она се удаде у Позар (Жи); одма познаде 

поријекло (Бо); те га продаде (Па); она се удаде; упознаде ме; она не највише упознаде (Го); он 

продаде једно парче земље; не удаде се; послʼе мораде да плаћа лʼечење (Го); остаде и дан данас 

ту; остаде дваес двије године; остаде сама (Го); ђе стадосмо? (До); у Митровицу не продадосмо 

(Вру); ми мислʼедосмо куће мало да направимо (Го); ми миследосмо друго је (Ши); у Исток не 

продадосмо (Вру); вала остадосмо му дужни (Ле); па остадоше петоро деце; нестадоше нам воде 

(Ост); то земље продадоше (Пр); оне ме завољедоше (Го). 

ти се молʼи; како се молʼ и (Ле); толʼико ми је оста нешто жао (Го); кахва оста; а та ми 

сестра оста (Го); он оста тамо да зијева (Ђер); он је позна (Ме); док моја стара не изволʼе ону вуну 

да тура (Гл); молʼи се она (Го); он молʼи се да га доведу овамо (Жи); толʼико ми ту Стоју оста жао 

(Го); и ми се ту познасмо (Гу); удасмо је одма; све продасмо; ми остасмо сиромаси (Ми); осташе 

на једно дијете; четворо деце осташе; док ми се ћоре не разудаше (Д. Дуб).  

Двојаке форме глагола дат, знат, смет, а потом и умет бележене су само у 

множини: 

дадосмо јој нешто пара; ништа не знадосмо; испричасмо како знадосмо; не дадосмо му ни 

прић; дадосмо и оно наше (Ме); дадосмо је њему; што дадосте њу? (Жи); не дадоше хим; да ми 

дадоше д[а] одем (Пл); ово што ми дадоше (Го); не дадоше ми да продам земл’у (Д. Дуб); воде ми 

дадоше; како смедоше тако да ураде?; не смедоше ни прић (Пр).  

значи дасмо му девојку (Жу); ништа јој не дасмо; ми ни не знасмо што је она дошла (По); не 

смесмо вала; тако ти и знасмо (До); не умесмо ни отић тамо; даше ми је; не даше ми да преговорим 

(Рач). 

У једнини су у употреби једино облици са -д-, и то највероватније са циљем 

избегавања свођења глагола на једносложну форму: 
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ја не смедо више да идем (Бр); не умедо да ви испричам (Ђер); не умедо да се померим с 

телʼефона (Го); ја колʼико знадо; што дадо три оне кутије (Го); послʼен је ја дадо баш томе сину 

(Ме); ја не смедо; знаде лʼ ти онога Мица? (Ле); ти добро знаде; смеде лʼ се провућ овудијер от 

кучета?; како смеде то да кажеш? (Ков); знаде лʼ ти онога Карла? (Го); он хим даде чоколадно оно 

(Го); он даде упут за Београт (На); даде ми шипке добре; она даде; не даде ми мајка да одем (Го); 

даде Бок (Че); мене даде ова стриц у Жичу (Вру); он ми даде пет напаљона тија пара (Ђер); не даде 

ми (Ке); он ме даде (Кон); нешто жуто ситно ми даде (Жи); не даде (Ми). 

Глагол хтет/шћет има два низа облика: 

ја ћедо јучер да дођем (Па); ја то не кћедо да трпим (На); та снаха не кћеде да ми седи (Д. 

Дуб); шта му шћеде то да ради; не шћедосмо (Ли). 

ја не шће ту ништа да рекнем (Го); шта ти кће за вашке да причаш? (Вру); што не шће сок 

(Го); она не кће да седи оде; не кће да седи (Д. Дуб); ова не шће да узме (Го); шта он не шће; не ћше 

(Ли); не шће ни да ради у кахву (Го); он не кће (Жи); алʼи не кће да је узме (Жу); што не шћесте 

кахву? (Бо); они послʼе не шћеше без мене (Ле); они не шћеше да ме узму (Ши).  

 

 Од глагола имат забележено је само неколико примера без форманта -д-: 

 

жена има удар (Ђер); та син ми има два сина (Гло); имасмо пара тад (Ши). 

немадо га ђе (Па); имадо млʼијека кисела (Го); имаде лʼ момака? (Го); имаде двије ћерке 

(Па); имаде удес у мозак (Пл); сат овога Бајрама га немаде (Го); имаде жену тамо; имаде дијете тамо 

(Ђер); немаде шта (Ли); како имадоше душу тако (Ми). 

 

Галагол моћ/мој има такође двојаке форме: не могаде да бидне (Де); не мога да оставим 

(Жи). 

  

II.2.4.16. Напоредна употреба облика са основама старог сигматског и новог 

сигматског аориста бележена је у примерима:  

 

она изнесе судове (Го); донесе паре (Ке); то ми донесе (Ли); не понесосмо, понесоше му 

понуде (Бо); 
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изније му (Го); ништа не доније; поније тамо (Вру); па јој доније укосница (Го); он доније и 

то; доније ми једна женска (Ле); он доније да јој даде; изније га одонут (Пл); ми га пренијесмо; кад 

је изнијеше (Дуј); донијеше ми метраже (Жи); пронијеше звук; донијеше ми мет (Пл).  

  

II.2.4.17. Што се односа основа код осталих глагола тиче, ваља поменути да глагол 

отић/отис, када значи ʼнапустити неко место, удаљити се, уклонити се, доћи, доспетиʼ и сл. 

има у аористу облике: одоше/отоше и отидоше...: 

 

одо ја тамо (Пож); oде за Русију (Не); она оде, све оде (Го); он оде (Пож); он оде у војску; 

послʼе оде доље (До); оде за Швецку; не оде на дијалʼизу (На); аутобус оде; оде долʼе (Ле).  

ми отосмо овамо; кат отосмо долʼе (Пр); отосмо; отосмо за девојку (Жи); без ништа 

отосте (Ост); послен отоше за Банат (Пру); те отоше те је дадоше (Ке); oтоше за Љескову (Ле). 

отидо само мало код ње (По); отидо тамо (В. Лок); један отиде у Тузиње; она отиде, 

отидосмо до куће (Пл); деца отидоше; све четири тамо отидоше (Пож). 

У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице нема облика отиђо, отиђосмо.  

 

Када се казују радње које се тек намеравају вршити, најчешће облицима првог лица, 

у употеби је облик одо (не отидо): 

 

одо с човеком да видим сад; одо кахву да турим (Го); сад одо да се убијем (Ту); бога ми, 

сутра одо одавде; одо да донесем нешто слатко да се послужите (По); ништа га сутра не тражи, оде 

он (Ле). 

 

 Исти је случај када глагол отић/отис не значи кретање, промену места, и остало 

претходно наведено, већ се употребљава у значењима ʼпропасти, нестати, изгубити (се), 

потрошити (се)ʼ и сл.: 

 
 млого ми брашна оде; убише га – оде топђија за пијетла (Бо); те ми оде један бубрек (На); 

оде ми притисак на двеста (Ке); дијете оде на очи; млого пара оде на невесту (Ђер); оде на она свијет; 

све оде у ђавола све паре ми одоше на то (Бал). 

II.2.4.18. Двојаке основе неких глагола присутне у инфинитиву и презенту, јављају 

се и у аористу. 
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Такви су глаголи изаћ/изић, ућ/уић/уис: 

 

одоздо изађо (Де); изађе ова Душан; доста ми ракије изађе (По); изађе она прашак; сат у 

Тутин то изађе (На); посен изађе му (См); изађе ова лијек (В. Лок); изађосмо ис Краљева, изађосмо 

ис Ћаћка (Ле); неке паре нове изађоше (Стр); 

изиђе Милʼева грдна (Го); видим ви изиђосте гoре; изиђоше овце горе (С. До); изиђоше ми 

неке красте (По);  

уђе она полако, на врата уђе, кат ти она уђе (Ме); уђе вала (Уг); уђосмо у Краљево; уђоше на 

врата (Ле); 

куд ја уиђо, и она уиђе (Па); јучер уиђе у собу и пита (Вру); уиђе Драгица; мајка уиђе (Ле); 

уиђе у станицу, што не уиђосте овудијер? (Жи); уиђосмо у Ћаћак, уиђосмо (Ле). 

 

II.2.4.19. Варијантност инфинитинитивних ликова учинет, учињет и учинит, 

праћено је и различитим формама у аористу истог глагола: 

 

ја учини овако (Ме); учини ми се он добар, учинисмо му чаре (Ков);  

учине боље (Ке); ето ти шта учине од себе; њима се учине миран млого (Го); ето оваке ми 

ноге се ућинеше (Ме); 

ене шта учиње, шта учиње ово од мене? (Вру); учињеше млого зла (Ту). 

 

II.2.4.20. Најзад, глагол бит у аористу има облике: 

 

ја би једанпут у Краљево (Бо); цијелу ној туна би; мене би жао; да ми би да се то спасим (Го); 

нешто ме би срам; мене би срам; боље ми би, ја најмања нешто би (Пл); 

како ти не би грцко да пољубиш Милʼеву у руку?, како ти је не би жао? (Го); 

једно дијете ми слабо би (Бо); ова Други светски рат би (Гло); син ми би; прије Мирко туна 

би (Го); како би на сабор? (Го); кад би; моја мајка велʼи, да не би тога учитеља, ништа; шта би ово?, 

тако и би (Бр); куку мене шта би; не знам ове године кад би (Де); најзадње време кат би (Жи); би 

судбина (Жи); би лʼијепо; би једна млада докторка Емина (Ле); да л за Иљазом она би? (Пл); оно би 

она инфлација; шта би то; тамо би шес година, шта то би са тобом? (Баг); не знам шта му би ономе 

детету, богами тако би (Ли); 
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ми бисмо да нам она прича о томе; бисмо ми код ње (Ле); бисмо код ове нане (Жи); бисмо у 

сут (Ме); бисмо у хлат (На); 

  ратови бише (Д. Дуб); бише кише у пролʼеће (Ђер). 

 

Форме глагола бит у једнини, као што се из приложених примера очитује, могу 

имати двојак акценат (мене би жао : цијелу ној туна би и сл.).  

 

У аористу су у употреби и множински облици бехосмо, бехосте, бехоше: бехосмо код 

ње три године, ми бехосмо, бехосте лʼ ви код ње кад гој?, они бехоше мало оде. Исте форме, и то 

знатно чешће, могу имати и имперфекатско значење, што је последица укрштања аористних 

и имперфекатских облика, о чему је било речи у одељку о имперфекту (в. т. II.2.3.11.). 

 

II.2.4.21. Глагол рећ/реј, када значи ʼпомислити, наумитиʼ у аористу најчешће остаје 

без акцента:  

 

ја хтедо алʼ реко други пут ћу (Ме); ја реко да принесем нешто (Ке); баш реко да лʼ је ово 

Зорица (Го); jа реко она ће ве убит са онијем колима (С. До); реко од муке да нађем и та чај да пијем; 

купи ово реко спасиће ме (Жи); ја реко да видим да лʼ шта може помој (Го). 

 

Често је то случај и када се глагол нађе у дидаскалији, у случајевима пренесеног 

говора: 

„Е куку менеˮ, реко (Ле); реко: „Јеси лʼ ти, Рале, звао пријен пола сата?ˮ (Го); реко: „Извини, 

за шта је ова лʼинцура?ˮ (Бо); ја реко: „Везира, ја сам нешто болʼеснаˮ (Го); реко: „Причека малоˮ, 

„Какијаˮ, реко, „Дваес хиљада?ˮ (Жи); „Јес валаˮ, реко „од мукеˮ (Па); реко: „Тако и такоˮ (По); 

реко: „Да те само питам нештоˮ; реко: „Мак се хајде уђи у собуˮ (На); она му рече „Дођиˮ; она судија 

реће: „Преговори, имам још странакаˮ (Ме); 

Ја онда човеку реко: „Пода је нек идеˮ; ја му вала реко: „Ђе си био, Исо?ˮ (Жи); реко јој ја 

тачно: „Има момакаˮ (Го); „Паˮ, реко, „ја сам Укићˮ (Гу); полагајно реко: „Ћетрнеста, доктореˮ (Ле); 

он му реће: „Вересија је криминалˮ (Ђер); реће: „Што уби ћовека?ˮ (Бо).  
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II.2.5. Императив 

 

II.2.5.1. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору највећи број примера забележен 

је за 2. л. јд., имајући у виду да се те форме императива осим у модалној:  

 

стани кафу да попијемо (Бољ); само се богу замолʼи (Гр); почни ти њојзи от које године 

отприлʼике (Др); дођи овамо; еве ова сека, види; кажи како се најпре мучило (Бу); то запиши; 

запиши; наспи један ко ћене; слуша, дијете; наврати јопет (Гр); сине, чува лʼеп (Ки); ради сваки дан 

није ти срамота; пиши ти то; Медо, ја морам да идем на посо, ти ради шта ој; тето, изведи ме; само 

ти седи; остави то; глʼеда неђе, уда се, прво нађи карактер; ти глʼеда у мене, ја ћу глʼедат у тебе 

(Тр); скини ова прстен; слуша шта се ради по свијету; слуша куме (Туз); унеси дрва; поједи колʼко ти 

драго; оде сине отвори (Це); покажи јој ти; туне баци (Шт); почни ми нешто друго; Ринго, пуцај (Д. 

Пољ); слʼикај; ослободи га; кожом заштупи; опери ту јарину; Захире, стани да седимо; кумо, школуј 

децу, школуј децу (Уг); доведи ти њега да га видимо у кућу па ћемо да разговарамо; дади ми мухур; 

даруј цијелу фамилʼију (Це); сврати горе код куће и са бабом попричаш (Кн). 

 

употребљавају (и то знатно чешће) и у временској служби, где се глагол у императиву, без 

обзира у којем лицу је субјекат који врши радњу, јавља увек у истом облику: 

 

натовари на коња (Бољ); Џефко зађи овако довде (Бу); па га отера далʼеко; он донеси јопе; 

чупа говеди што се лʼињају у пролʼеће, чупа оне лозе, раскопава те једи; дођи поноћи, тах, те му га 

начпори, он лʼипши; они зађи па ђе нађи, покупи; напани на кућу, па одвалʼи врата па је узми; он 

стигни, па кат стигни, ону девојку под руку (Врс); то тако па извеша (Гр); све рукама узми и чупа; 

однеси, ископа јаругу; послʼе узми трлʼице; овако поби два коца па прокопа; згомила и наложи и 

запалʼи; дијете дигни на главу, отиди у Гиљеву; сложи веш па запари (Дуј); уради пршуту, стави у 

сушару, осуши, ови дођи, укради пршуту и напиши (К. Бун); закачи се за приколʼицу, за она камион 

се успењи, оно куд оно трехни, оно пани на асвалт и мртво; донеси по једну кофу воде, неко попи, 

неко се оми; спреми оно за суфур, јуфтар; наушља се ми, војска се наушља, па нема шта, скини ону 

кошуљу па тражи оно ђе су мравињаци, баци на она мравињак да мрави покупу оне вашке (Ки); 

пшенице помало поси људи за питу (Кн); снијег пани, направи соне, простри волове и по снијегу 

фуја се и тера; подбради се да се не види лʼице; тамо направи пекаре, загри ону пекару, по педесет 

шесет лʼебова убаци одједаман у ону пекару (Туз); донеси, умељи па мијеси; читаву је покри 

црвенијем, стави је на коња; седи двадес дана; понеси панталоне; оно једно узми, загради, па забоди 
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коље, па набаца ту конопљу и камења и вода је скрос прекри; осуши, па док се оциједи, па је донеси 

на хрбат код куће, све на лʼеђа, па је услони овако ус стреху; узми те га огребена, стави на гребене; 

стави на ону конопљу на оно; уби, па уби, па огребена; узми те ишчеља илʼи извади влас; заседни у 

собу па преди, преди, па оснуј, па изатки; пери у лубицу; тури сламе илʼи сијена; наби оно долʼе, 

наби, наби; послʼен се она веш сложи, па добро узми па овако наби, наби; тури та један пешкир; 

понеси воду те проври у котлʼиче; воду кључану трехни у ту лубицу; донеси те га разгрни; помогни 

како помогни, шта ће да ти помогне; дофати га из лавора, окупа га, баци га; кат се разболʼи, ја се 

дигни, из разбоја, кад ме прођи бол, ја дођи за разбој; трчи смири децу; пови га и трчи за разбој; 

изјутра се дигни; пухни снијег; узми метлу па избриши оно, па наложи ватру (Це).  

 

 Овде са морфолошког становишта анализирамо облике за 2. л. јд. узимајући у обзир 

све потврде независно од службе коју императив врши.29 

  

 II.2.5.2. У 2. л. јд. синтетички облици императива у испитиваном говору у 

потпуности се чувају. Забележене форме, међутим, показују варијантност како у погледу 

инфинитивних основа тако и по питању наставака за грађење овог глаголског облика. 

  

 II.2.5.3. Највећи број глагола твори императив додавањем настака -и на окрњену 

презентску основу (глаголи I , II, III, IV, VII, VIII врсте).  

 

II.2.5.4. Глаголи I врсте имају редовно овај наставак: 

 

нађи ђе је мравињак; док он дођи с рудника, кад он дођи с рудника; ис треће смене дођи; 

дођи, два сата оспава (Кн); дођи она њихан првиш (Бо); та јој доктор нађи посо (Го); дођи време да 

се коси (Де); дођи овамо око пола ноћи (Де); а то зађи ми за нокте; приђи подој га (Ле); он дођи 

нека[д] тамо (Брђ); групе наиђи; изиђи пред она кућер (Лу); кат девојка дођи кад није она момак 

(Пож); невести дођи дарови (Со); аааааа Ризо, аааа Хајро, дођи, завалʼила ми се кобила (Трн); он 

одозго из лʼивада сиђи (Бот); дођи (Ју); дођи, сад знаш ђе је горе; дођи код мене (Ка); викала ми је 

дођи, дођи (Леч); дођи други; преди (Цр); ти ову стоку поведи ми ка родитељима (Бр); па га упреди; 

послʼен ону сламу треси, претреси је по два три пута (Де); мети, мети, мети док се оно измети, 

кат се измети, оно изрући (Ле); опреди пређу (Баг); послʼен је преди (Боб); преди; и то преди и 

                                                 
 29 У одељку о синтаксичким особинама императива примери се посматрају одвојено (в.т. III.10.). 
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исплʼети џемпер, исплʼети капут, чарапе (Бот); једно преди на преду, то основа (На); кад је така 

ћорда, уведи га (Нет); они поведи овога лʼепшега (Пож); оно плʼети черапа; помузи стоку (Со); па 

уведи опе коње (Трн); помузи (Шав); па оплʼети пешке (Ју); поједи оно сухо (Гр); помузи (Жи).  

 

Глаголи I врсте са основом на велар имају такође наставак -и, с тим да они са основом 

на -к, -г, -х имају облике са аналошки успостављеним резултатима палатализације: 

 
            она повучи за те чарапе, ја повучи за те чарапе (Го); па га посен тучи (Жи); само вучи ону 

вуну (Бот); па печи (Леч); онда за час се свучи (Лу); и послʼе оно исечи (Ос); он завучи руку у 

рукавицу (Ос); обучи се невеста; некат вучи се за прс, повучи, па се вучи ко је јачи, омладина (С. 

Ћуп); осечи оно на помало (Бр); осечи ракљасто дрво; испечи она варовник камен (Гл); обући; пећи; 

овом сечи жито; сећи пруће по шумама (Де); ногу јој до кука осечи (Гр). 

 

 Глаголи типа рећ, помоћ, лећ имају облике инфинитива по I (ретко) и по III врсти: 

  

              ај боже помози (Пож); наоштриш косу и, што рекну, стари илʼи млади, боже помози (Цв); 

у боже помози, то толʼико сте дошлʼи (Шав); о боже господе, помози (Ост); само ти реци овој Влади 

(Коз); Томо, реци шта (Не); иди лʼежи са женом (Пл); лʼежи долʼе (Ке); 
ја лʼегни, а свекар отвори врата (Гр); лʼегни у топлу собу кад лʼегнеш да спаваш (Кн); помогни 

ако имаш кога те ти се неко загна, помогни, е то ти је вера (Кн); помогни нарот, помогни свој нарот 

(Ју); она му се рекни (Де); ти рекни рекла ми је; рекни рекла ми је Љиља; слободно рекни (Ле); рекни 

још је у памет алʼ није за никут (Ос); рекни им; рекни ти Виду; рекни ти Виду и мами; рекни ка Ризо 

љуљашку купи и хопа се (Трн); оде на клупу лʼегни (Ју); на срет пута лʼегни нико те пробудит неће 

(Не); она полʼегни, кад је слаба њива (Трн).  

  

 Глаголи типа дић, маћ, пас, стић, побећ, пућ и сл. имају императив само по III врсти: 

 
дигни се (Гр); дигни (Бо); ова се дигни (Из); дигни се рано (Со); грдна, подигни кауч (Ка); 

дигни се па окупа децу (Де); изјутра ка[д] се дигни (Гл); жена се грдна дигни (Лу); макни ти ова 

цибанлук (Гл); макни ти ту шамију; макни се ти од мене (Ле); они му измакни, он буп (Коз); падни 

мало кише (Кн); оно му пани (Со); испани у поље (Жи); упани у кућу (Ју); напани на кућу (Ђер); што 

стигни на пијац, нема пет минута, стигни муштерије (В. Лок); све стигни и није ни мучно (Со); оно 
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пристигни (Ков); побегни долʼе (Шт); побегни у родбину (Бр); она побегни (Бот); кат побегни (С. 

Ћуп); он му пукни (Боб); такни горе и пољуби прак (С. Ћуп).  

 

Глагол изаћ у императиву има облике изађи и изиђи: изађи тамо (Вру); она изађи (Де); 

она изађи неђе; на једна врата изађи (Дол); она изиђи (Гр); изиђи говеда (Ка). Глагол ућ: уђи сад оде 

у хлат (Нет); хајде уђи у собу (Ме); ова уиђи поново (Нет); уиђи (Бот). Глагол отић: и сат ја отиди 

тамо (Туз); отиди у Пазар (Це); отиди до у Позар види; отиди у Моравац (Бо); отиди горе посен 

навише (Го); отиди по ноћи (Из); они отиди долʼе (Ђер); отиди (Бот); ја отиди; свекар јој отиди 

(Бр); отиди у гости код рода, и све (С. Ћуп); па отидни у шуму (Туз); отидни (Де); отидни да 

мељемо у Ђерекаре с коњима (Бо)30.  

 

II.2.5.5. Глаголи III, V, VII и VIII врсте такође имају наставак -и:  

 

онда се попни на кошевину; оно се окрени око ноге (Кн); откини се пас (Бо); пљуни, пљуни. 

Пљуни онамо!; па се посагни оно; скрајни се доље једну годину дана (Вру); поглʼедни (Го); дваес 

посто хим угини успут; то прсни она чопор поноћи (Гу); стегни по едеан конац оздољ; па опет тако 

врни; оно притегни (Де); згрни да се суши; скини кајмак (Жи); преврни се (Ке); јавни ми (Кон); утни 

(Баг); откини, шта ће ми; откини (Бал); окрени хи страном (Боб); врни, дијете, паре; ја сркни оно 

(Ка); оне се све зовни на брдо (Коз); па се сагни; да му поменеш два-три пут (Леч); оне крстине здени; 

поглʼедни кака сам; она му измакни ону столʼицу он се преврни; огрни га чергом; доклʼе се самни 

(Лу); хај обрни (Нет); зовни породицу; кат се врни од рода; опет колаче врни у дом; протни чуњак; 

преврни (С. Ћуп); извини; махни према трави (Цв); имаш још, извини што те питам, деце? (Гр); 

одаклʼен си, извини? (Туз); гурни у шпорет (Шар); јавни ми се па ћемо се чут (Жу); протни чуњак 

кроз оно (С. Ћуп); 

напиши на папир шта треба (За); уздижи све овако у крук; збриши (Кн); отеши онога руја 

(Бр); горе свежи жицом (Вру); увежи; покажи ону зелʼену (Го); закажи те бабине; обриши ону 

земљу (Де); шта ти је, кажи ми (Ђер); јечам наслажи на лʼедину (Ер); бељојка прва сташи; оно 

сташи она друга (Жи); јако, пиши (Ке); завежи (Баг); рано хи дижи; па је свежи на врх; свежи 

црвенијем концом (Боб); повежи јој браћу и оца; овија повежи у собу; они га свежи ланчевима (Ју); 

свежи овамо пртњачу (Ка); пијучи около (Коз); вежи оно руковежђе; ми деца полʼијежи; тамо о ону 

сламу обриши ноге; оно повесмо свежи му за лʼеђа; ова му напиши изјаву; запиши и неко ће ти казат 

                                                 
30 Детаљније о односу основа у императиву види одељак о глаголима I врсте (в. т. II.1.1.). 
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(Нет); мичи тог ђавола (Ос); подвежи се; повежи у снопове; мичи стоку (Трн); слажи (Ли); посрчи, 

брчи; тура и брчи (Рач); ми деца полʼијежи (Гл); пресијечи (Вру); 

Неки глаголи V врсте у инфинитиву имају основе по VI: цио дан у котару оне овце 

полага (Нет); све наслага у то (Вру); послага у лубицу (До); слагај ту (Дол); све наслага (Вру); овешај 

месо и налагај (На); долʼе послʼе налага у ту рупу (Боб); оне овце полага (Лу); она квасац забрка 

(Бр); полʼијега деца (Гл); пресијецаj (Дол)31; 

намести вође; намести се ти ђе волʼиш; губи се (Гр); натовари по товар кукуруза; укрсти 

ноге (За); ондар закити штругљу цвијећем; мрава и тури у ту воду и тури у тор; стави је кот 

свекрве; обали па растури по том гувну па уфати коње; па устави; ради шта оћеш (Кн); па то се 

сломи (Туз); јави се овијем нашим Јелʼићима; они се двојица придружи; бијелʼи платно; одријеши 

ручке; замиси се ти (Цр); очисти га мало ради сликања; тури у тепсију, поклопи; па то угаји (Шар); 

промијени презиме; ја зафати; оно попари; ај сине, ради онде, ај ради онде (Шт); звони на звонце; 

смањи; натовари; обаљи оним коњом снијек; па растовари па јопет товари; тракторима закаћи и 

натрефи; напуни она ђак; оде се погоди са овијем старијем оде Шкријељом (Бо); пружи нешто; он 

некој жени потплати; па намешћи ка хамајлʼијице оно (Бр); опрости што реко; покупи; па покупи 

оно доле па уфати она камен; запали; порани изјутра, усири сир; тубошак тури у тањир; „Ој доле 

додоле, пушти кишу подолеˮ; спушти оно што носиш (Вру); залʼијепи; послʼен залʼијепи овако она 

папир; па се осуши; стави у ону трлʼицу; купи ко[д] Шућа у воденицу; купи пет кила брашна; отвори 

ложиону; подложи је; оне малʼе остави; у јесен осуши га и за зиму (Гл); води не, деда, да видимо 

пећину, води; оно се нешто разболʼи; врати се код браће; замислʼи се ти; горе носи, тамо носи; 

пролази; ти ради шта ћеш радит (Го); прави лʼисник; сложи око сулʼендара; удари хим вукови (Гу); 

пласти; е послʼе промијени обелʼеже; неко умијеси питу, неко умијеси дудове; и ми овамо исто тако 

спреми; па се уфати; па га растури; предвострући; бехар она сломи; тури деци метлу и конопац 

под ноге; растањи; тури унутра шта треба; на струју укљући оно; повлачи га; напуни оно; рашћисти 

мало траву; тури по земљи оно жито, па уфати по двое коња по трое (Де); он се прећути и прими 

је; двојицу тројицу рани; ови навалʼи, извалʼи врата; ти ми јави (Ђер); онија коприва надроби; свари; 

зареди; углади; ради; мучи се, коси, пласти, компир, врт, овамо, онамо; проциједи ону врнику и тури 

мају, усири; свари ону врнику, па е остави док се уфати добар кајмак; послʼен тури још помало оне 

неварене кат помузеш па усири (Жи); коншије навалʼи и превари је испрошену; заврши прво школу 

(Жу); стави у једно буре купус (Ков); остави конопљу; загрлʼи га; покупи кашиком ону метаницу, 

направи метаницу, растопи; стави сок; дофати оно брашно студено (Ле); користи; промијени 

31 Када прелазе у VI врсту, ови глаголи немају наставак -и већ -ј, као и одговарајући глаголи ове врсте. 

Позиција наставка нестабилна је исто као и код глагола VI врсте. 
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место, склони се (Баг); тури одавде воду за супу; носи, па шта ти гој драго; тури двоје ситнија; ово 

ти баци да покријемо то (Бал); покиселʼи у бару, па је извади па је суши; сва се деца пореди; запалʼи 

ламбу, сви се покупи, стави је ту; покупи се увечер, поседак; билʼежи траве; тури у воду; направи 

долʼе рупу; заврши; стави га у воду; оно се растопи креч и кречи; кречи (Боб); тури мало темеља 

камења; оно олʼијепи и уселʼи се; остави то мало кућице; види девојку; потрефи се да живи лʼијепо, 

а потрефи се посен па опет код родитеља; они спреми најбољега коња; они се покупи (Бот); данас 

га покоси (Брђ); он сат наговори џандаре; купи тепсија, па купи кашика па купи судова па за свадбу; 

покупи се њи тројица (Ју); он њу штити а нас децу пуди; тамо сломи ногу; натовари на обремачу; 

напрти га овако на лʼеђа; удроби у једно чанче овако; осуши та лʼеп добро, осуши; тури шећер на 

четири оно изломи; тамо га нарани; сам вади; одвоји; крпи како знаш; најави се (Ка); спусти оне 

бадњаке; они му тури столʼицу; направи; па се посвади; удари га по глави помислʼи још мало (Коз); 

покупи се па преље би ималʼи, ми девојке се покупи (Леч); положи им; покупи се нарот; доноси жита 

и они послʼе на коња натовари; издроби овцама и кравам посолʼи; увече кити кућу, кити шталу, 

кити пчелʼе, све што имаш кити; сламе напуни; она гуњ озгор привалʼи; стави му у торбу и сланине, 

меса; па само у она вир рипи; у ћоше се згучи; покупи се гостију; покупи се гостију по пуна соба; 

крсти; прикачи за оно; прикачи она кућер; она се човек разбуди изјутра (Лу); оне самаре стави на 

коња па натовари два џака; залʼеди ријека; стави неки обојак у опанак; носи тамо те је киселʼи; 

кисели; послʼе извади; стави да се суши; послʼе извади (Не); поздрави Владу (Ос); па се види са 

девојком; па је испроси; врати се (Пож); девојко, опрости; помезети и тако то; направи неко дрво 

(Рај); салʼ лʼијек ми тури (Се); насложи онога веша, насложи, насложи; па тури, па послʼе неку 

стару тепсију па натовари; свашта купи; те му се сломи (Со); сватови испроси те; рот помири ти се; 

купи ти добре хаљине, димије; умијеси колаче одовут; однеси га те га остави; ти овако навалʼи, 

отвори се нити (С. Ћуп); купи једну љуљашку и баталʼи више ту трку; опет понешто помени; стави 

ми та други џак на лʼеђа; замијеси лʼеп (Трн); стави им кафу; вади оно па суши и трлʼи; покиселʼи; 

стави крс; стави по једну коприву у ту флашу (Шав); и ја ћерку намири, коси до у тмушу; и ракијану 

облогу стави на стомак (Кн); па осолʼи (Туз); удави ис тог другог плʼемена (Бо); нешто заврши (Ков); 

по средини стави ова малʼи шодер, (Боб); затвори говеда (Ка); замиси ти по снијегу газит долʼе 

(Лу); суши, па суши се онамо (Не);  

бежи, то је мајмун, шејтан, бежи да не глʼедам (Др); најгоре су ти рите, бежи (Го); па бежи; 

ја бежи напоље (Ју); бежи, море (Нет); бежи бре, кака плаћа (Ос); трчи на свадбу опет (Со); трчи 

напоље (Ле). 

Глагол стојат / стојим у инфинитиву има облике стој и стоји: то стој у воду (Ша); 

стоји тамо цио дан (Ли). Глагол (-)појит има облике (-)пој / (-)поји. Глагол одвојит има и 

варијанту одвој: једна група се одвој овамо (Туз). 
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II.2.5.6. Један део глагола II врсте има наставак -и у императиву: 

 
опери (Кн); тки (Цр); ђе нађеш коприва бери, бери (Бо); поори ону њиву; но му је поори ми 

коншије (Д. Дуб); закашљи се (Коч); па чеши; ка[д] се овако чеши; и лијепо чеши (Вру); опери ту 

јарину (Уг); пери у лубицу (Це); дођи те га опери (Бал); опери руке (Кл); опери те шоље (Ка); зови 

на ручак (Дол); зови је (Че); ево пробери (Из); бери ону бељојку; побери ону бељојку (Не); ону 

конопљу побери (Ер); одери (Др); изатки то вел’ико (Д. Дуб); послʼе тки (Дол); изатки ћилʼиме; 

тки прње, тки ћерге (Трн); хај ти заспи (Ке); заспи сви (Ру); заспите туна (Че); протињи отуд (Не); 

опомињи (Кл); не помињи и (Уг); обрћи оне преде (Вру); обрћи ме колʼко гој хој (Жи); послʼен бери 

ону бељојку; ми побери ону бељојку; оно те пери; опери (Не); бери ону прву руку (Шав); ђе они 

поспи (Гу); ујаши, с опрошћењом, на кљусе (Де); закољи ми га да га поједем (Ке); врћи се назат (Рај). 

 

II.2.5.7. Глаголи II врсте са презентом на -је-мо инфинитив граде додавањем наставка 

-ј, који најчешће испада: обри бритвом (Уг); то поси (Жи); поси људи за питу (Кн); оно што би 

поси (Д. Дуб); поси људи; поси оно конопљано семе (Дол); си, си, си оно у кућу па си, па гри руке, 

гри (Ле); иди по махалʼи па се сми (Ју); поси конопљу па она порасти (Не). 

 

II.2.5.8. Од глагола грејат императив је греј: греј се с тим (Бољ); сечи и греј се с тим 

(Бољ); а од гријат је гри(ј): гри ноге (Шт); сунце угри (Вр); Исто је и код смејат /смијат: насмеј 

се (По); сми се (Др); па се сми (Лу). 

 

II.2.5.9. Глаголи типа бајат, устајат могу имати облике: избаји му (Из); устаји свако 

јутро (По); устаји ујутро (Жи); односно: избај му понешто (Жи); хајт ти устај (Ке).  

 

II.2.5.10. Наставак -ј код глагола IV врсте најчешће испада у позицији иза и:  

 
другим камењом би; зави у њедра (Гр); попи шећер и вoду, кафу, ракију (Кн); сакри она 

прстен (Туз); попи па је сломи (Че); он ба, уби оца, уби мајку (Бр); пови га у једну колʼијевку; зави 

га добро; попи прашак увече, попи изјутра (Го); уви, уви; тера оно те га коњи уби (Де); уби једнога 

(Ђер); покри хи по једном прњом; лʼи хим страву (Боб); кри се по шума; напи се воде сваки дан (Ју); 

покри марамицом (Ка); сакри горе на таван (Лу); он мало попи (Нет); нешто попи (Рај); саши бијелʼе 

сукње (Дол); носи те га ши (Кл); лʼи хим страву (Боб); сави у пепео (Бо); пови га у једну колʼијевку; 



283 
 

зави га добро (Го); приви; па уви, уви (Де); уви га (Д. Дуб); оно семе ови; преви на ону рохољку; па 

нави; сави га (До); пови га (Кон); разби л’уде; разби вуну (Д. Дуб); заби коље у земљу; наби горе 

једну греду (Гл); уби га (Вру); уби јој оца на место; они уби, некога уби (Бо); попиј једама (Вр); попиј 

изјутра (Ков); ши кошуље па и гаће и кошуље; сави се та чела на кобилʼи (Цр); па ви (Жи); сави се, 

да турим чај да попијеш (Бал); зави оно лʼеба и сира (Не); покри чергом озго; тури вариво па га заби 

у огњиште; нави на вратило (С. Ћуп); сакри у ону штругљу; попи, шта нећеш? (Шав). 

 

Глагол обут обичан је у оба лика: па салʼ обуј; послʼе деца обу (Ле); обу чизме (Дол); обу 

оне чарапе дебелʼе (Не). Али увек је чуј: чуј ти њега (Ле); он то чуј (По); ћуј (Бот). 

 

II.2.5.11. Остали глаголи ове врсте чувају финално -ј:  

 
закуј тамо (Вр); вала веруј (Жи); веруј се ти (Пру); веруј ти у себе (Кн); путуј дал’еко (Вр); 

оснуј (Вру); тамо образуј трке (Де); саш њим дописуј се, дописуј (Пл); ништа не записуј (Ша); завезуј 

тамо (Ба); поткуј косу и на лʼиваду (Кн); па оно пикуј (Шт); алʼи закуј му пушка (Ђер); искупуј 

девојкама нову робу; пробукуј децу (Боб); окуј оне лʼетве, лʼетве окуј (Бот); посаветуј га (Ју); то 

веруј ти; веруј ти који су ту кукурузи билʼи; веруј ти да су ми помагалʼи (Лу); веруј ко да ми је, ко 

моје дијете скоро да је; веруј ти у себе и у бога (Кн); вала веруј и да је ишла (Жи); стабилʼизуј се 

добро (Ков); ништа ти, веруј, око тога не знам (Рај); свашта купуј шта море да се купи (Со); саветуј 

баба и маму (Трн); све то промењуј; па то оснуј (С. Ћуп); купуј ја месо, купуј па посен купим офцу 

неђе; замешуј тамо са Мељом; иди замешуј лʼеп (Трн). 

 

II.2.5.12. Глаголи IV врсте типа гајит инфинитив граде додавањем -и: гаји ту децу 

(По); па то угаји (Шар). 

 

II.2.5.13. Глаголи VI врсте типа питат / питам императив граде додавањем наставка 

-ј, који се губи у највећем броју случајева:  

 

ћера (Бољ); па ваља у блато; пита, шта још да ти причам; замота и; одмара (Гр); догна (За); 

угна овце; окупа је; ћера, ћера; вечера, па на рудник; глʼеда, сваки дан киша (Кн); па скуха компира 

(Туз); ископа мало да се напуни, ископа на пример ту, илʼи ископа илʼи ђе су они коловрати (Це); 

конопљу опсијеца (Цр); пита је зна лʼ оног професора (Че); па прода; избира које хој (Шар); баца 

горе камен; да по едан сок; да им бар по едан сок; тамо почучка деца па трчи; да, синовац (Вру); 
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овако протрља; узима колʼко хој; оне велʼке прода у јесен а телат прода, сир прода; поглʼеда се на 

оглʼедало (Гл); узима ми ћерку у Годово да обаља вожњу (Го); баца на сијено; разговара и разговара; 

погомила се ту у двије софре; па те дотера, па те нашминка; па игра; тера; тера, тера, тера (Де); 

мијеша с брашном; почупа бељојку (Жи); хрка; ти сат рачуна (Жи); нешто му се разочара (Ке); глʼеда 

човека који ће брижит тебе; чува му обрас (Жу); натрпа дрва, натрпа, натрпа; постаља у оно буре 

(Ков); ти слуша мене шта ћу ти ја реј (Ле); пита, мора да неко биде онде; пита ђе Јаблан; све ређа; 

низови, оно баца (Баг); погледа како бубњи ова пусти шпорет; ево ти прода (Бал); купа хи напоље; 

почупа је па је све га рукама пребира; работа на ламбу; послʼен хи почупа и и купа дијете; па сазида 

камења около свут; долʼе послʼе налага у ту рупу (Боб); нахака блато између камења; оно издрнда 

ону вуну; он хим испрића (Бот); слуша, како ко, зависи; па ноћу па му то обанда све (Из); е, прочита 

ти ово пријетеље; отвори прозор и пуца; чува се од народа, колʼко мош (Ју); однеси пред кућу па га 

окупа; а ти, бако, кува каву; укуца ми твој број (Ка); то па се гађа; сви около тера унутра; поседа, 

па разговара (Коз); поглʼеа шта су нам урадилʼи от путева (Леч); па се све натрпа кот тија 

Веселʼиновића; отера ка одавлʼе долʼе што зовемо до Баевице (Лу); узми да опријеча мало; па 

опријеча оно, опријеча; ископа мочило; потура одозго камења; узми гребене па гребена (Не); да ми 

та пиштољ што имаш; да капу; полако сипа, сипа; у опанке спава (Нет); да још једама да те пољубим 

(Ос); да ја да ово убијем (Пож); слуша, сад оде село посебно не знам (Ра); шта те интересуе, ти пита; 

цио дан копа, тера матику; нађи па се лопта, тера у неку рупу (Рај); куха компира; компира скуха; 

прича; па истера (Со); послʼен комиша, баца у салаш шишарке (Трн); скуха му чорбу (Цв); натрпа 

камења озгор; да ти те чаше па ће Зорица сипат (Шав); да ми, снахо; ај ти спава мирно (Жи); 

ишчепрља то имања некако (Де); пита ђе Тилова кућа (Ју). 

 

Бележени су и примери са очуваним наставком: 

 

ти све мене питај; масирај се ракијом; питај бога кад је (Кн); па послʼенке је ишчешљај; они 

узимај наше (Уг); е слушај, благош; нагнај ка Раждагињи; па гребенај (Цр); само слушај; долʼе 

ископај; ови истерај бајрак (Бо); пробај ти сир (Го); жито фатај (Де); сир на коња, тамо те продај 

(Ер); снимај бабу; глʼедај ђе хој (Ле); дај шта даш (Брђ); прошетај до на Рибариће долʼе (Ју); потерај 

од свекра па до човека, од најстаријег до најмлађег (Леч); прво скувај илʼи купус илʼи пасуљ илʼи 

чорбу (Лу); завади па владај (Пож); дај кокошку да испећем (Рај); и тако се удај (С. Ћуп); ако ој, и 

слʼикај; попричај ти нешто (Цв); слушај, колʼко села, толʼико и адета (Че); сипај ти тебе (Бал). 

 

II.2.5.14. Глаголи враћат и гађат забележени су и са наставком -и: они гађи па 

погоди (Гр); они гађи (Ли); враћи овце (По). 
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II.2.5.15. Глагол знат увек је бележен са -ј: само знај да нећеш (По); знај да има (Бал); 

тако знај (Мел). 

 

II.2.5.16. Уколико се у основи јави елеменат -д-, односно -дн-, ови глаголи имају 

наставак -и:  

 

дади му ћер (Вр); дади ми мало (Гр); ја му је дади (Гл); само је дади (Гу); дади овоме (Гу); 

дади нешто мало (Бр); ђе год предади књижицу (Бо); оно дадни (Гр); те хим дадни (Дол); те му дадни 

(До); ако хој имади (Ме); сигурно знади (Кл); знади да је сто посто печен (На); ти знади твое ка[д] 

ћеш дој за казанску; ти знади (Вру); ђе се јаду познади (Гр); дади нешто мало (Бр); ја му је дади по 

шес месеца (Гл); дади те родитељи (С. Ћуп); Алах дади аждаху (Ер); узми дади девојки (Го); ја хи 

дади свекру (Со); па дадни тебе (Шт); познадни телат (Ка); ђе се јаду познади (Гр); и само знади да 

има бога и знади да ти је бок до памет (Ле).  

 

II.2.5.17. Тако је и у примерима са јотованим лабијалом: узимљи (Коч); руку узимљи 

(Кон); узимљи воду (Вру); туне окупљи мању ову децу; окупљи те ту (Дол); све оно просипљи (По). 
 

II.2.5.18. Глаголи типа изнијет, донијет, потом и узет, мљет, жњет и сл. имају 

наставак -и у императиву:  
 

изнеси један литар у име мое (Вру); изнеси хи горе на спрат (Боб); донеси ти њози ракију 

(Че); она донеси то дијете (Го); сира донеси (Со); донеси у њиву у лʼиваду у врт; донеси на воденицу 

(Шав); дара донеси; донеси кот куће (Де); донеси оде (Рај); шта ко има донеси (Жи); донеси ми мало 

твоега расола (Ков); узми и однеси (Баг); однеси штругљу на воду; однеси је горе на станове (Кн); 

однеси ону конопљу (Гл); понеси иглʼе овако; и понеси ђетету (Ка); понеси у Пећ (Уг); парадајса 

понеси повише пошто волиш; ова понеси (Бал); а ја понеси лʼеба; Ранко понеси повелʼики комат 

(Коз); унеси брзо у кућу (Шав); они узми да поспу (Гу); узми паре; узми овога слаткога (Шар); узми 

(Го); узми иглу и конац, и послʼен узми те овако (Баг); узми коње те доведи (Кн); узми апарат за ухо 

(Бо); узми диномит да запалу; (Боб); узми колац и и убио га на место (Коз); узми је ко[д] тебе и код 

маме тамо; (Бал); узми, дијете, сок; узми једну флашу (Шав); узми лопату дрвену (Де); узми му то 

оружје (Нет); однеси у воденицу; оденеси па умељи па послʼе њима један товар умељи па дади; 

девојко, бога ти однеси ово (Др); ципцио дан жњи; и жњи (С. Ћуп) па жњи, жњи (Со); жито се 
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жњи па све по месечини (Цр); кад пожњи оно (Лу); нажни, нажни; нажни онога шевара (Де); 

нажњи онога повратича (Лу); ону прњу простри подно душека; испод онога душека простри; (Де); 

простри душеке; па простри собе (С. Ћуп); простри деци (Бот); простри душеке (За); оно им умри 

гредом; човек јој умри (Го); и тако се сатри (Ке); оно простри по оној слами (Лу); доведи попа (Лу); 

проври воде, па пепела (Со). 

 

II.2.5.19. Губљење финалног -ј у облицима 2. л. мн. императива одлика је која је у 

већој или мањој мери присутна на највећем делу штокавске територије. У говорима зетско-

сјеничког дијалекта у Црној Гори испадање императивног наставка код појединих глагола 

(најчешће иза -и-) бележено је у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 175), 

врачанском говору (Петровић 1973: 214), говору Васојевића (Стијовић 2007: 172), а тако је 

и у говору Колашина (Божовић 2002: 89). Слично стање је и у другим говорима – Пиве 

(Вуковић 1940: 70), Горобиља (Николић 1970: 681), централне Шумадије (Реметић 1985: 

325), трстеничком говору (Јовић 1968: 138), те призренском (Реметић 1996: 501) и 

горанском говору (Младеновић 2001: 426) – с тим да се обим појаве и типови глагола њоме 

обухваћени варирају од говора до говора, а аутори је објашњавају узроцима различите 

природе. Тако, на пример, М. Стевановић наводи да је губљење финалног -ј условљено 

разлозима фонетске природе (Стевановић 1933-34: 89), док М. Пешикан даје предност 

морфолошким факторима, истичући да је појава највероватније условљена одсуством ј у 

презенту (детаљније у: Пешикан 1965: 175). Исто објашњење дају и Б. Милетић (Милетић 

1940: 320) и М. Божовић (Божовић 2002: 89).  

 

II.2.5.20. Поједини глаголи бележени су у краћим ликовима, без финалног -и:  

 
потур по један камен (Кл); вичу жен се (Др); сед овамо (Туз); стан, немо ме хитат (Шар); 

мак се са сенке (Шт); тур камења, тури грања, тури дрвади, тури свашта (Вру); наслон се, пружи 

тако ноге; појед ово (Го); стан, па мало касније (Де); обрн се (Жи); жен се (Жи); Раљо, бога ти мак 

се, играју, сватови (Пл); стан да ти покажем слʼику батову (Ос); мак се тамо бре (По); мак се тамо 

(Го).  

 Облик мак се је високофреквентан, док се остале форме јављају спорадично.  
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 Бележени су и презентски облици глагола чут који имају нијансу императивног 

значења типа: чуш шта виче (По); ене, чуш, како то? (Де); чуш, како да не дође? (Ту).  

 

 Губљење финалног -и у императивним облицима, углавном код мањег броја глагола, 

и обично чешће у 2. л. јд. него у множини, бележено је на различитим тачкама штокавске 

територије. Тако се у староцрногорским говорима јављају облици: муч, шут, бјеж, држ, 

остав, мак се, дик-се, ређе донес, нос (Пешикан 1965: 175), у Враки су фиксиране скраћене 

форме дик се и помак се (Петровић 1973: 214), у Васојевићима: донесте, носте, закољте, 

беште, ите (Стијовић 2007: 61), а исту појаву познаје и говор Мрковића (Вујовић 1969: 

259), црмнички (Милетић 1940: 449), те говор Ибарског Колашина (Божовић 2002: 89). У 

централној Шумадији вокал -и се понекад губи у 2. л. јд. и (знатно чешће) у 2. л. мн. 

(Реметић 1985: 325), исто стање је и у Полимљу (Николић 1991: 480), Пиви (Вуковић: 1940: 

70). Говори косовско-ресавског дијалекта такође се уклапају у описано стање, па се краће 

инфинитивне форме јављају у Левчу (Симић 1972: 164) и трстеничком говору (Јовић 1968: 

138). Мањи број примера забележен је и у призренском (Реметић 1996: 502), горанском 

(Младеновић 2001: 425) и говору алексиначког поморавља (Богдановић 1987: 200).  

 Различита су објашњења ове појаве. Наша грађа, међутим, потврђује претпоставку о 

семантичком, односно екстралингвистичком исходишту описаног процеса. Наиме, како 

наводи М. Пешикан, испадање -и условљено је семантичким, а не морфолошким или 

фонетским разлозима, имајући у виду да се јавља у случајевима који су чести у афектираном 

говору (строжа заповест, упозорење и сл.), што упућује на извесно угледање на узвике 

(Пешикан 1965: 175). Са наведеним тумачењем слажу се и ставови Л. Вујовића (Вујовић 

1969: 259) и С. Реметића (Реметић 1985: 326). М. Стевановић, с друге стране, сматра да су 

овакви облици настали аналогијом према императиву тематских глагола јеђ и виђ 

(Стевановић 1933-34: 89)32, док их Ј. Вуковић и Б. Николић објашњавају фонетским 

разлозима (Вуковић 1940: 70; Б. Николић 1964: 318).  

 

 II.2.5.21. Негиране форме императива у тутинско-новопазарско сјеничкој зони 

сасвим су обичне од имперфективних глагола:  
 

                                                 
32 Облици јеђ и виђ нису забележени у говору који испитујемо.  



288 
 

не дирај, ништа не дирај (Пож); не дирај (Ју); строго не повијај ништа (Це); дијете, не прича 

(Шав); то ти је било ништа га не дира; ада то е посо не пита (Рај); не да им; не да им ту продавницу 

(Не); не дира ништа (Ле); не дира ме (Жи); не одустаји никад (Ке); шта незгодно, не дира, трице 

оволʼке (Тр); ништа се не бој ти (Туз); седи, Илда, не мажи туда (Го); хич немај бригу (Ке); неће да 

се одлʼеди, не бој се; не прави колаче сат; не пртља, здравља ти (Бал); не прича то тако; не банда 

(Бал); не секирај се ништа; не слушај ти њега; не узимај то (По). 

 

Употребљен у наративној служби, негирани императив од свршених глагола није 

необичан:  

некат купи свашта деци, некад и не купи, како се имало кат (По); некат се она вода и не 

одлʼеди, ми иди на ријеку да перемо (Не); полʼијега онако обучени, некат се и не сазу, полʼијега 

онако. (Коч); то би они дан што потроши, потроши, што не потроши, у канту свињску (Из); ако га 

не попласти, оно пропани све (Кн); некад и не стигни да тражи (Пл).  

Ретко су, међутим, бележени негирани облици модалног имперфекта од глагола 

перфективног вида, и то углавном у устаљеним конструкцијама:  

не учини зло никат (Ру); никат зло не учини (По); оно не дај ти боже да човек једе лʼеба од 

онога (Рај); на село како су живелʼи не дај ти боже (Бу); мене је то не дај боже; то не дај боже, трудна 

жена не смије ништа да такне украђено; има тија злʼија душа, не дај боже (Гл); сат трпи цијо вијек 

глотна човека илʼи глотну жену, не дај боже (Трн); о Ружо, Ружо, не да времену (Лу).33 

II.2.5.22. Функцију одрчног императива, превасходно од свршених глагола, 

преузима конструкција немо(ј) + инфинитив / да + презент: 

 
немо ме теретит (Це); ти ништа немо рећ Везири; немо причат; немо ме грлʼит (Го); немо 

је ни дират (Жу); немо, снахо, прат, данас торник (Ле); немо се, Лʼепшо, секират (Леч); немо ми 

причат (Се); немо намиреват (Со); немо ни долазит кад не мош; немо затварат (Шав); немо 

хаветат по селу и (Жи); немо спремат сад то (Ке); немо се удават (Ков); немој се преварит (Ков); 

немој учинет зло (Мел);  

немо случајно између да закачиш (Тр); Андрија, немо куче да фаташ (Бу); немо млого да 

чекаш (Гр); немо да украдеш и да слажеш (Кн); ћути, ниђе немо да рекнеш то (Туз); немо да га 

судиш; (Це); немо да те е срам да чуваш краве; немо да се окрећеш (Че); немо да продаш (Шт); немо 

                                                 
33 О негираним императиву биће више речи у одељку о синтакси (в. т. III.10.2., III.10.3., III.10.8. ). 
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тако да вичеш (Вру); немо да причаш (Го); немо да заузимаш та јурт (Ер); немо ту девојку да узимаш 

(Ке); послʼе немо да чекаш да бираш (Жу); немо да га окрећеш ни лʼево ни десно; ја ти, остаљам 

аманет, немо снаху да ротиш; петком, уторником, суботом немо да переш (Ле); немо да врћеш сат 

тепсију (Бал); немој да се удубљујеш, ти судија (Не); немо да идеш, не мош тамо (Нет); немо ни да 

коси; немо да си лут (Трн); немо да си повређена; немо да заборавиш маму (Цв); немо да се дижеш 

(Гу); немо ко да ти чује ту глупу ријеч (Го). 

 

 Императивни облик немо(ј) бележен је и без експлицираног глагола:  
 

немо, срце, празником ништа (Гр); немо, сине, јер бок је до свија (Ле); немо све но овако 

(Бал); немо ми ова тако ти бога (Из); вала немо помало но по доста (Се); бога ти немој; (Со); немо, 

ене шта си умазала рукаве (Го). 

 

 II.2.5.23. Иако су у 2. л. јд. синтетичке форме императива сасвим обичне и 

фреквентне, уместо њих неретко се употребљава и конструкција да + презент са 

императивним значењем:  
 

да попијеш (Гр); бабо, види свиђа ми се ова девојка да је просиш (Др); некога старијега да 

нађеш от мене; е да биднеш добар ђак мајци и да бидеш добра ђевојка, и добро да се удаш; млада, 

да се чуваш, остаћеш без ђеце (Кн); да је оставиш тамо ко[д] тебе (Че); да ми даш бесу да неће (Бо); 

да пазиш да се не залади она креч (Гл); тога и тога датума да изађеш (Де); да ми даш, имам седам 

кила шећера покриће на те тачкице; да ми даш, па кат стигну тачкице, ја ћу донијет (Ђер); да отидеш 

код њи (Ке); да дођеш код мене (Кон); само ис твоје општиње упут па да идеш (Ле); да питаш кад 

прођеш Лукаре; да ми узмеш Тила (Ју); да видиш шта су рогозњански компири; до данас да 

попластиш, све да поденеш сијено; да однесеш кући да купаш децу (Ка); па снао, да узмеш у 

завичају да раздвојиш онија пилади; да обнесеш око куће; сат да и зовнеш; да видиш како смо га 

огојилʼи (Лу); да је поглʼедаш; ко ти се свиди да је узмеш (Го); да зовнеш педесет-шесет кућа; да 

видиш шта је ту бачено јада (Ју); да узмеш ту девојку, да узмеш, да узмеш (Пож).  

 

Посебно често бележене су устаљене конструкције да извинеш и да простиш, које 

се семантички не подударају потпуно са императивима извини и опрости, и са којима се по 

правилу не замењују у контексту: 
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два метра не море, да извинеш, она веш један да намести; вило, да извинеш, морам да ти 

причам оно шта јес; вала каже, да извинеш, вала сам му и поштроио све (Гр); хаџимакуље су, да 

извинеш, овалʼике; држо сам четири-пет крава, да извинеш, бика два; да извинеш ко моје дијете 

(Шар); трбу до зуба, да извинеш (Леч); да извинеш, кат се роди дијете (Цв); осеклʼи му Немци, да 

извинеш, реп (Че); да извинеш ко свое дете, и гаће ко е неко донио (Бољ); да опростиш, веш се шило 

на руке; да простиш, би се породило (Со).  

 

 Конструкција да + презент се, мада знатно ређе, употребљава и у служби негираног 

императива: да ми не дираш фамиљију (Бо); да не мачињеш ово (Го); да је не пустиш, вала (По); 

да не даш (Ту). 

 

 II.2.5.24. Императивно значење имају и конструкције са (х)ај(д)(е). Овај неправи 

глагол, односно речца употребљава се уз императив или да + презент (када има функцију 

додатног подстицања за извршење императивом већ означене радње) или пак самостално: 

 

 ај зовни ту снашу (Цв); хајт узми једнога; ајде, снао, прича нешто ти (Гр); хајде, дај пут, шта 

би требало да се прича (Д. Пољ); ај научи ти коња, па коња можеш научит а човека који нема у главу 

не можеш (Кн); ајде, дај (Шар); ти хај тамо рекни неће она (Вру); ајд иди даље, немаш кут (Го); ај 

ти болʼесном човеку досађуј; хај ми дади сестру, купићу ти шта знаш (Го); хај ти узми кљусе, најћемо 

ми паре до тамо (Ђер); хајт у кабину један, у два, уђи (Ков); хај помогни те краве да се музу; хај ти 

узми волове; (Ле); „Ајˮ, реко, „уђи сад оде у хлатˮ (Нет); 

 хајде, Ризо, да ни печеш лʼеп (Трн); хајде да узмеш ово; хај да поставиш сто (Бал); ај да 

порадиш ово (По); хајде да узмеш сок (Ту) 

ајде овамо, Блажо, ку[д] ћеш горе?; ајде, тамо ми је снајка (Бу); ај полако; ајде, како си се 

ти удала (Гр); хајде Рахиме (Туз); зно не зно, ваљало не ваљало, хајде (Бо); хај ти откут си дошла; 

хајде од боровница сок (Ђер); хајде код мене на кахву, па хајде код мене на кахву (Го); кад има 

посла, кад нема, најуру га, хај ка кући; расположна си, имаш своје и хајт (Брђ); ма, да, ајде у собу, 

море (Нет); хајде, хајде; хајде Ризо, хајде Ризо; хајде овамо (Трн); ајде јадан (Шав); ајде деда (Ка); 

хајт, хајт Шаро, хајт Баљо (Бо). 

 

 II.2.5.25. У служби изрицања жеље или заповести у 2. л. јд., мада знатно ређе него у 

3. л. јд. и мн., употребљава се и облик нека, и то уз императив, презент или самостално: ада 
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нека, не доноси, фала (Дуј); ево ти, нек имаш да ти није запело за лʼек (Ка); само нек си здрава (Ос); 

нека, Снежо (По) нека, прекрсти се сад (Гр).  

Императивна речца бележена је и уз облике генитива: нека чарапа (Го); нека поњаве 

(Лу); нека Авдулаха, пушти ти Авдулаха (Туз); нека и (По); нека га, нек чека (Ту); нека ти ње (По). 

 

 II.2.5.26. Неретко се у грађи срећу и удвојене форме императива: 

 
 иди узми оно тамо; иди види говеда (С. До); иди уфати ону краву (Бал); иди опорави се мало 

(Ос); иди донеси пиво (Трн); иди види је лʼ то истина (Бо); види нађи то (Тр); изиђи види тамо што се 

спрема за вечеру (Цр); узми тури ораха; зађи купи рукама (Де); приђи поглʼеда му она прс; изађи 

дочека ово двое (Ле); седи одмори (Бал); отиди тражи посла (Ју).  

 

Појаву удвајања форми императива, које се у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони 

срећу у 2. л. једнине и множине, познају и говори призренско-тимочке зоне. Наиме, посреди 

је балканистичка конструкција која се у говору Гатња и горанском говору бележи у 

реченицама са глаголом иди, који има значење издавања наредбе: Иди набери класје, две-

кила пченица; иди се најади кољко сакаш (Младеновић 2001: 501); други императив има 

допунски карактер, на шта упућује његова синонимност са конструкцијом да + презент, 

(Младеновић 2013: 350). Дакле, у овим говорима „императив у допунској служби јавља се 

у двема реченицама које чине једну синтаксичку целину. У првој, управној, употребљен је 

императив глагола „ићиˮ у значењу гл. „желетиˮ, у другој – зависној – императив глагола 

којим се казује садржај жеље: Зубер, иди лʼебецот ми го продади; иди пољај во Катастарˮ 

(Младеновић 2001: 500). Прилике у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони потврђују 

наведено тумачење, с тим да се, као што приложена грађа показује, на првом месту у 

императивном пару могу наћи и други глаголи. Сви они, међутим, могли би се заменити 

глаголом ићи, што указује на поклапање њихових синтаксичко-семантичких функција.34  

 

 II.2.5.27. Речце де, дер, дедер, дела, ела и сл. у служби подстицања или ублажавања 

заповести нису обичне у овом говору. Забележено је свега неколико примера: макни дер ово, 

                                                 
 34 Више о овоме у одељку о синтакси (в. т. III.10.5.) 
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снао, тамо (Бу); дела, реците му; дела, Бојана (Бал); стан де, има чаша, ђевојко (Шт); стани де, Владо 

(Ос).  

 

 Овиме се стање у тутисно-новопазарском говору разликује од ситуације у осталим 

говорима зетско-сјеничког дијалекта, где су партикуле у овој служби знатно фреквентније 

(Петровић 1973: 214; Божовић 2002: 90; Стијовић 2007: 173 и др.), а даље и од неких других 

штокавских говора (Јовић 1968: 138; Реметић 1985: 325; Николић 1970: 681). Ситуација у 

тутинско-новопазарско-сјеничкој зони углавном одговара приликама у подгоричком 

говору, имајући у виду да се речце „ела, де и дела у говору подгоричких муслимана никад 

не употребљавајуˮ, односно да је позната „речца ела, али као синоним за потврдну речцу 

да, или као знак одобравања уопштеˮ (Чиргић 2007: 116). Речца ела у истој служби врло је 

честа и на терену Тутина, Новог Пазара и Сјенице, где се користи углавном у значењу 

давања одобрења за вршење неке радње, и то увек као одговор на постављено питање: Да лʼ 

да је зовнем? Ела, зовни је (Ков); Хоћу лʼ купит ово? Ела, купи. Хоћу лʼ јој понијет? Ела (Ту).  
 

 II.2.5.28. У значењу „изволи(те)ˮ у широкој употреби је у свим лицима и турцизам 

бујрум. Облици за 2. л. јд. су: хајде бујрум (За); ајде, Тато, бујрум (Це); у пријетеље, благош, 

бујрум, а виде лʼ снаху? (Жу); бујрум, кажи (Ту); бујрум у собу (Ке).  

 

 II.2.5.29. Облици пода и удри, који према себи немају форме инфинитива, имају 

ликове: пода му је; пода му девојку (Це); Елʼезе, пода овоме то шећера (Ђер); пода је нек иде, Исо 

(Жи); удри, колʼико е имало народа, удри отут (Де); удри и мене и њу (Ђер) удри брдилʼима (С. Ћуп); 

удри један у други гребен (Це).  

 Ови облици у употреби су и у говору србијанског Полимља. Глагол удри са овим 

кореном јавља се овде само у императиву (остале форме су: ударити, ударијо, ударила, 

ударила, ударили, удари, ударише, удари) (Николић 1991: 482). У тутинско-новопазарско-

сјеничкој зони, међутим, сасвим су обични и облици радног глаголског придева удрио, 

удрила, удрило, што упућује на претпоставку да је посреди различит превојни ступањ 

поменутог глагола (удар- : удр-).  

 

II.2.5.30. Све што је наведено поводом наставака 2. л. јд. важи и за исто лице у 

множини.  
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II.2.5.31. Глаголи који испред наставка -те имају -и су:  

  
право идите све; онде станите; отидите, иду у Дољани (Баг); надените му друго име (Боб); 

само седите ви (Бот); слободно је потражите; само тражите Гордану и кажите се (Коз); послʼе 

продужите горе; ви сналазите се; послужите се, бре; изјавите жалбу; идите до краја оно села (Не); 

и озгор свратите да пијемо кахву (Нет); вичите она велʼики стршељ да ме ујео; само тражите 

стара жена; притврдите како знате; код Рашкове кафане свратите; само кот Драшка онде 

уставите кола; свратите код Рагипове мајке; вратите се назат (Ос); скрос кружите овамо; дођите 

да узмете брашно; ви пишите колʼко треба један ручак да кошта (Трн); само ви седите (Шав); идите 

повише те ограде; отидите кот Тома (Врс); седните (Тр); завршите то (Туз); шаљите, људи, децу 

у школу да уће (Уг); идите тамо на Пештер (Че); помените ви то у Пештер; одма позовите на 

договор; ви обавите Дугу Пољану па продужите у Дражевиће, е ако завршите у Дражевиће, 

продужите преко брда па у Камешницу (Шар); док ти заради човек, па узмите (Бр); бежите за 

Србију (Вру); идите на вашер (Ер); уведите ви њу у собу да се ми видимо; улʼегните овамо у 

дежурну да ви није зима; седните; седите оде иза мене да ве не заборавим; вас две се спремите да 

изађете; седите оде док ви она ово намешћи; ја журим, ви седите (Ле); узмите шангарепе, першуна; 

узмите ђе оћете (Бал); нађите некога другога (Цв); салʼ пушћите телʼевизор (Де); узмите ми број 

(Др); момци, опростите ме; јавите ка[д] стигнете (Вру).  

 II.2.5.32. Глаголи са очуваним -ј испред -те: 

`дајте (Боб); народе, ћујте, народе; ћујте, народе, покупите се (Бот); један ни је долазио, верујте 

(Лу); дајте ми мало воде (Не); слушајте, побегла ни је (Ђер); и овамо се чувајте, овамо полако (Тр); 

дорућкујте ви (Туз); дајте ми онога што сам ја глʼедала (Бр); не бојте се (Вру); верујте кат сам 

дошо, ја сам био други ћовек (Бот); кажујте ко је узимо паре ис куфера (Цв).  

 

II.2.5.33. Финално -ј губи се испред наставка за лице у примерима:  

питате ме шта гој хој (Ђер); слушате ви, не треба школа оде у Лукаре (Ју); салʼ питате 

онденаке оне гараже што су; назат се враћате; питате кога било (Ос); питате ту (Ра); дате ми ту 

пушку; немо да прићате, дате ми пушку; дате ми упут д[а] идем (Ле); попите кафу, бре; попите, 

није то (Шав); чекате ево ви је, ко ви се не свиђа, нема (Ђер).  

II.2.5.34. Краћи облици без -и испред наставка -те јављају се и у 2. л. мн.: 
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кад бидете ка једноме мосту, ите полакшије (Брђ); каже она војник: „Изволтеˮ; код мене 

увек има изволте (Нет); хајде, изволте (Трн); направте кухињу (Трн); хај сете (Шав); хоће грађани 

џабе варенике, лʼелʼе мене мајко, јете (Др); е изволте ко ће за преседника (Кн); станте, девојке, 

шта сте похиталʼе? (Тр); сете бре да ноћимо (Вру); отвара врата: „Изволтеˮ (Ле); сете на кауч (Бу); 

о Јереминдану би певала, вел’и: „Беште змије у море, све су змије побегл’е, само једна остала, и 

она се распалаˮ (Коч).  

II.2.5.35. Негиране форме императива бележене су само од несвршених глагола:  

не мрдате одавде (Не); не скрећите (Ра); ајде, ништа се не озувате; не озувате се (Дуј); не 

дирате то, људи, ако бога знате (Тр); Аааа, не дај те, помогните ми да напуним ову кацу (Бр); нећу 

ви узет, немате бригу (Ле); не померајте одавлʼе; не берите хи још (Па). 

Знатно чешће него синтетичке форме, у употреби су конструкције са немо(ј)(те) и 

инфинитивом или презентом са везником да:  

немојте радит много оно преко ноћи (Бал); немоте му пушћат велʼику воду оће се угушит 

(Из); ада, немоте се ни изуват, ово радници око куће праву (Бу); немоте ми пушћат! Ту нарочито 

немоте ми пушћат ту што прича тако! (Бр); викала: „Немоте ме датˮ; рекла: „Немоте ме дават, 

ја нећу.ˮ (Ђер); немоте ме задржават (К. Бун); немоте да пиљкате туне (Туз); слуша, молим ве, 

за ово дивно злато немоте свашта да узимате (Вру); 

немој да се плашите да кажете да ми смо толʼико сиромашни; углавно, немој да сте гладне 

(Не); тијем путом немо да идете (Баг); немо да дате оде школу, немо да дате школу да ви се деца 

повлашу (Ју); немо да сте ми гладне (Ка); ада немо да се изувате; немо да осигуравaте, нека је (Не); 

немо да идете тамо (Ра); ајде, немо да сте ђеца; немо да ви мислʼите сад ова младеж (Кн); немо да 

се стидите, шта има да се стидите (Ђер); немо данас више да радите (Ер). 

 

Као што се види из приложених примера, у ситуацијама када се уз императивну 

речцу јави да + презент, лични наставак комуникативно је редундантан, те се најчешће не 

употребљава, и то као последица језичке економије будући да су информације већ садржане 

у наставку презента. С друге стране, уз облик инфинитива императивна речца, по угледу на 

праве императивне форме, добија наставак -те (немо(ј)те), који је носилац граматичких 

информација лица и броја. 

II.2.5.36. Уместо синтетичких форми императива и у 2. л. мн. употребљава се 

конструкција да + презент:  
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право да ми кажете ко вас је посло оде код мене? (Из); да дођете на ручак код мене (Ка); 

да ми дате вепра илʼ да догнам крмачу (Лу); да се вратите па за Одојевиће; ако сте гладне, да 

доручкујете; само слʼику да видите кака је била лʼепа; да видите Цицина мајка кака је (Не); да се 

вратите одек покрај полʼиције па овијем путем насутим (Ра); мало да поједете нешто (Гр); да ми 

дођете па мало да поседимо; алʼи неђе да дођете, да ни најавите (Др); да примите ислам (Че); да 

бидете слободне (Ке); да уведете децу и ове жене у собу (Нет); да дођете (Ле); 

ређе нека + презнет: е нек сте ми здраво (Гр); само нек сте ви добро (По).  

 II.2.5.36. Конструкције (х)ај(д)(е)(те) + императив или презет честе су у 

испитиваном говору, с тим да, као и код немо(ј)те, најчешће није бележен лични наставак: 

 хајде уђите, бујрум, хајде уђите; хајде уђите, бре (За); е хајт улʼегните у собу (Дуј); ајде 

уђите онамо на сунце да седнемо (Баг); ајде послужите се мало меда барем (Коз); ајде седите за 

астал; ајде седните (Не); ајде да урадите ви то (Ке).  

У истим околностима бележени су и примери са личним наставком: хајте фатате 

коње д-емо (Ђер); хајте, изволте; ајте, изволте (Бу); ајте уђите слободно (Цв); ајдете да попијете 

сок (Тр). Уколико глагол није експлициран, наставак је обавезан: хајдете унутра у собу, оде 

квасно (Уг); хајте овамо у кућу (Тр); ту ви врућина, ајте у собу (Не); хајте, да идемо горе да 

попијемо по кахву (Бот).  

 Императивне речце на које се додаје лични наставак присутне су и у другим 

штокавским говорима. Као и у нашој зони, и у горанском говору је свођење на општи облик 

немој последица „редундантности морфолошке ознаке за лице и број императивне речце, 

пошто се иста граматичка информација понавља конструкцијом да + презент. Сам процес 

је могао бити потпомогнут речцом (х)ајде, која је без морфолошке ознаке за бројˮ 

(Младеновић 2001: 501). У говору Гатња „императивна речца ајде кристи се у овом облику 

независно од граматичког броја глагола уз који је употребљена, али се – факултативно – и 

морфолошки обележава императивним наставком за 2. л. мнˮ (Младеновић 2013: 350). У 

говорима србијанског Полимља речца немој има наставак -те обавезно ако стоји уз 

инфинитив а факултативно ако стоји уз презент, а употребљава се и самостално (Николић 

1991: 482). У банатским говорима у множини је бележено и немој и немојте (Ивић и др. 

1997: 189).  

 



296 

При употреби двоструких форми императива, такође из разлога елиминације 

граматички редундантних елемената, бележени су примери у којима први члан у 

императивном пару остаје без личног наставка, сводећи се само на средство са значењем 

подстицаја за извршење радње означене глаголом који је допуна (попут хајде): иди купите 

пиво (Трн); ха узми послужите се, да ве не хабимо ми (Бо); узми поједите то (Шав); али је и: дођите 

узмите је (Ју); узмите послужите се (Бо); идите уфатите је (Леч). 

II.2.5.37. Аналогијом према глаголским формама, осим императивних речца нека и

немо(ј), лични наставак -те добијају и неке друге врсте речи, па је бележено: све ћемо да 

средимо, некате (Коз); полакоте, станте; бујрумте, ево (Шар); он је вико деци: „Полакотеˮ (Ле). 

Додавање наставка -те неглаголским облицима, чиме се остварује њихова 

вербализација а даље и значење императивности, присутно је и у говорима централне 

Шумадије: Полакоте, спава снаа (Реметић 1985: 325), те у Полимљу: Дете радите; Нете, 

ђецо (Николић 1991: 480). 

Најзад, бележено је и: бујрум сутра дођите на кафу; пријетељу, другу немамо, бујрум ко ви 

се свиђа (Жу); пошаљем код њи: „Бујрум курбан.ˮ (Кон). 

II.2.5.38. Имајући у виду да за 1. л. јд. нема синтетичких облика императива,

бележене су само форме да + презент: 

да видим шта то треба (Бот); то је брус, да ти покажем (Цв); да узмем мало паприка; д[а] 

узмем мало сира (Се); да ја покупим фамилʼију (Ле); да се одужим тој земљи што сам је газио; ја да 

нађем аутобус (Ле); да ти помогнем (Гр); да се помирим; да ти причам наслʼество, еја. (Ке); да ти не 

отежам у ријеч (Жу); да ви нађем утобус (Ле); да пикујем изнутра (Шт); да ти дам оно оскоруша 

понеси (Бал). 

Уз њих се некада употребљава и императивна речца: хајде да те поведем ја ђе сам те 

узо (Вру); ајде да видим шта ти то треба ко (Бот); хај да ти ја дам добар пешкир; хајде ја пласти 

(Пе); хајде да изнесем бар оно да седнете (За) 

II.2.5.39. Конструкције нека + презент у 1. лицу нису честе: нек умрем (Вру); нека

умрем, вала (Бал). 
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 II.2.5.40. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору 1. л. мн. императива више није 

живи члан парадигме. Једине забележене форме су рецимо / рекнимо и препоставимо. Ови 

ликови, међутим, семантички и нису императивни облици, већ имају значење „на примерˮ: 

 

 не би се ни виђалʼи момак и девојка, рецимо, ја тога памтим (Рај); зову се џумбуси игре, 

рецимо кат се неко жени; рецимо сто грама пасуља по човеку; е кошта, рецимо, двије хиљаде динара 

месец дана да једе (Трн); полако приђе момак ко[д] те девојке, рецимо, упознају се (Тр); рекнимо, 

познаем се добро с твојом мајком и она фалʼи ту моју жену (Жу); препоставимо да је он ту (Гло); 

препоставимо, ја имам ћерку (Жу).  

 

Изостанком синтетичких форми у 1. л. мн. императива тутинско-новопазарско-

сјеничка зона уклапа се у шири ареал штокавских говора у којима се категорија заповести 

у овом лицу обележава различитим аналитичким конструкцијама. Слично као и овде, и у 

Васојевићима се бележи присуство облика рецимо без правог императивног значења 

(Стијовић 2007: 172), исто је и у Полимљу (Николић 1991: 479), у банатским говорима је 1. 

л. мн. забележено само од три глагола, такође у значењу „на примерˮ: Оћу сутра д идем да 

радим рецимо; кажимо сад; метимо овако. (Ивић и др. 1997: 187), у централној Шумадији 

забележене су свега две потврде и то обе од глагола представити: Пристаимо да си ти 

дошо пре; Преставимо да си ти сељак и да знаш како се ту живи (Реметић 1985: 324). За 

староцрногорске говоре М. Пешикан наводи: „1.л.мн. врло је ретко, али га ипак има: 

пуштимо га ми нек оде; сађедимо ми ови лис наћас. Иначе се замењује конструкцијама типа 

ајмо да видимо (ајмо виђет), да седемо и др.ˮ (Пешикан 1965: 175). У Враки је забележен 

облик изнесимо (Петровић 1973: 214). 

 

Службу изрицања заповести као и у другим говорима и овде најчешће врше 

конструкције са императивном речцом (х)ај(д)(е), на коју се некада додаје и лични наставак 

-мо: 

 

хај д[а] [ид]емо горе па ћемо по кахву (Бот); оде људи слабо живелʼи, сиромашно по тија 

брда и хај д[а] идемо (Ју); е хај да идемо (Рај); хај да се растурамо (Се); ај д[а] [ид]емо горе са овом 

секом, ај д[а] [ид]емо (Бу); хај д[а] [ид] емо у собу да пијемо кахву (Це); хајде код мене да седимо 
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(Го); хај д[а] [ид]емо, комшо, на вашер на Језеро (Ер); хај да пијемо кахву (Бољ); ајде, Горане, да 

стоваримо вепра (Лу); сместа ајде да те водимо ка кући (Ос); 

хајмо да радимо (По); хајмо ми долʼе па ћемо га саћекат (Бот); хајмо горе кот куће (Гр); 

хајмо на вашер (Ер).  

 

 Ликови без личног наставка чешћи су имајући у виду да је он, услед присуства 

презентске форме, на комуникативном плану редундантан.  

 

У употреби су и облици (х)ај(де)моте: хајдемоте у кахву да попијемо по кахву (Ђер); 

ајдемоте у кућу (Бу); хајмоте да седнемо (Леч); хајмоте у кућу да пијете кафу; хајмоте у собу 

(Уг); и (х)ајте: е, купио телʼевизор, хајте д[а] [ид]емо да глʼедамо (Де); е, ко је Турчин хајте д[а] 

идемо сад д[а] изгинемо сви да е отмемо (Ке).  

 

Облик (х)ајдемоте бележен је у централној Шумадији (Реметић 1985: 325) и 

Полимљу (Николић 1991: 480). За банатске говоре П. Ивић наводи да у ајдемоте заједно, 

према објашњењу казивача, истакнути облик има значење „више њи да будеˮ (Ивић и др. 

1997: 188), што одговара његовој вредности и у нашем говору. Додајемо, међутим, да поред 

наведеног, облик (х)ај(де)моте има и значење „хајдемо ми и виˮ или „хајдете и ви са намаˮ 

(што је случај и са: е, ко је Турчин хајте д[а] идемо сад д[а] изгинемо сви да е отмемо (Ке)), 

односно да се у њему прецизније нијансира постојање двеју група – ми и ви – којима се овим 

обликом даје подстицај за заједничко вршење глаголом означене акције, за њихово 

уједињене у именованој радњи, чега обично нема у неконтаминираном лику (х)ајде(мо).  
 

Бележени су и примери са да + презент: е садек да се нешто погодимо (Ке); да јој 

извадимо компира; да јој туримо у кола (Ка); ко сте за ручак, да ручамо (Ке); да видимо шта е с 

децом (Нет); да ти дамо плату (Трн); да смо људи (Ле). 

 

Службу негираног императива врши конструкција са императивном речцом немо(ј): 
немо да ве смећамо (Бо); немо ми да надрљамо (Лу); немо да ве ометамо (Ков).  
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 II.2.5.41. Окамењене форме императива за 3. л. јд. чувају се у вербалним формулама 

којима се изричу добре жеље или пак клетве: помоз бок, домаћине (Ост); помоз бок (Рач); буди 

бок с нама (Ту); носи га ђаво (По); ноз га ђаво (Бал)35.  

 

Много чешће, међутим, у овој служби употребљавају се облици 2. л. јд.: 

 

неће да пије, боже сачува; боже ме опрости (Лу); има камена сачувај боже; то боже саћува 

да се ћује да је девојка поиграла са неким непознатијем илʼи из другога села (Рај); сачувај боже снау 

и њину ђецу и њине родитеље које су они родилʼи и одгајилʼи (Гр); дај боже још боље да се живи 

(Др); не дај боже да се ком није десило на та дан (Д. Пољ); дај боже нек је све ово здраво омладине 

(Кн); алʼи да је такне прстом илʼ овако, боже сачува, да нешто, не дај боже да је загрлʼи, ни случајно 

(Тр); дај боже да му очи изваду (Жу); нијесам видо та говеда, нит би хи кат догно како треба, боже 

ти лʼијепи сачува (Ли); каже: „О, дај боже да наша кућа буде пуна ка ова орахˮ; ставим пшеницу, 

ај боже сачува; а да није још тога, ај боже сачува да би ја смео сам оде останут (Пе); дади ми, боже, 

добро здравље (По); да узмеш от Шиптара, то е било сачувај боже (Гу); 

или 3. л. јд.: 

исан најприје како је живео, бок да помогне (Де); да бок чува унучат и да ми је све здраво и 

весело (Гр); да да бок да све биде добро (Ке); јок ја, да не да бок (Ке); да дадне бок да биднеш боље 

(Ков); да га бок саћува мајки (Ле); а да преговори, да бок сачува (Ли); то је било да бок лʼијепи 

саћува (Ме); да да бок свакога добра до милога бога; да не да бок, какав доктор (Ост).  

 Треће лице императива у тутинско-новопазарско-сјеничком говору исказује се 

перифрастично конструкцијама: 

нек(а) + презент: 

ево га жив, нек ти каже; за њене године добра, нека поживи (Ка); нек дође да ми забрани; 

нек се зна она стари обичај (Лу); ево нек она прима пензију; нек се дијете поправи; нека оно то осети 

(Не); нека дође да му дам нафуз (Нет); нек је глава здраво; нек је здраво глава (Бу); реци снаи нек 

излʼегне; слатка е, сланша нека бидне (К. Бун); нек ти прича; увијек нек ти је средина машине високо; 

                                                 
35 Слично је у призренском говору где су бележене клиширане конструкције: Буди Бок с нама; Носи 

те беда, море натемнику (Реметић 1996: 502), односно у централној Шумадији, где су присутни остаци 3. л. 

јд. императива типа: Нос те ђаво, дијете, Биди Бок с нама, Буди Бок с нама, Помоз-Бог (Реметић 1985: 327).  
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нек изгори то, ку[д] ћу послʼе ону рушевину и оно; нек изгори што море изгорет (Тр); сутра нек дође 

твој отац да те водимо за Рожае; нек игра где му је воља, свако нек игра кот своје жене, кот своје 

сестре, кот свога брата, то ништа није (Гу); нек посеће Влаху она други брк; свака ћас то питање то 

остојање, мене само нека је ћовек (Ле); ја коцку не турам ником, ком треба нек узме (Жи); нека прича 

каки јесмо (Трн); сељака баци у бару, нек иде (Др); нек има (Бо); нека ноћи ко[д] тебе; он нека узме 

тога ђогата и нек дође за вама нек се наспава и нахрани (Ле); ово нек остане вама (Пож); 

да + презент:  

да биде преседник из Неготинца; да види да може да одговара, да има то у виду (Не); 

Мухарем да ти помогне до подне (Трн); да ти опалʼи шамар (Тр); одмор да направи (Гу); ка се кити 

штругља вел’и: „Да биде овако кајмакˮ (Коч); он да ноћи код мене; да ти не отиде та пепео цио крос 

цио веш; изио те бијес да те изеде; алʼи у бога да му не погине, знаћи био је ћовек (Ле); 

 

немо(ј) + презент: 

 
немо да ти фалʼи нико (Трн); немо да оде она у петак у Рожае (Го).  

 

 За 3. л. мн. забележене су форме: 

 

нек(а) + презент: 

нека су спремни људи (Не); нек су здраво вође ова моја деца и унучат; (Гр); нек су здраво, 

само нек су здраво и нек је сретња (Ки); само точкови нек ти на оне обрдине стоју; само нек ти 

точкови иду по онијем обалама (Тр); нек причају ови млађи (Гл); нек му биду једнаки; (Ле);  

 

нека + генитив:  

 

нека судова, то могу да перем ја и сутра (Бал); нека саде крава (Пе).  

 

да + презент: 

 
ови да оду да се јаву тамо (Ле); да поруче шта хоте (По); да се најаве прво (Ту); да нас не 

разнесу црнијем гласом (Ле).  



301 
 

 

немо(ј) + презент: 
 

немо да ураду шта невељатно, да пљаћкају, да убију децу, хајване (Бо); немо на очи да ми се 

појаве (Ме); немо да се свађају (Ту); немо да су гладне (Гр).  

 

О императивном значењу других глаголских облика попут футура типа: То ћеш ми 

донијет па макар умрла36, или модалног перфекта типа: Да се нијеси мрднуо или немој да 

си се померио37 биће речи у одељцима о синтакси футура (в. т. III.7.7.) и перфекта (III.5.5.).   

 

 

II.2.6. Глаголски прилог садашњи  

  

 Глаголски прилог садашњи твори се у овом говору додавањем наставка -ћи на облик 

3. л. множине презента.  

 II.2.6.1. На испитиваном ареалу присутно је колебање у односу наслеђених наставака 

-е и -у у поменутим презентским формама, са тенденцијом уопштавања наставка -у, те се 

таква варијантност пресликава и на облике глаголског прилога садашњег. Стога су у грађи 

потврђени двојаки ликови – са завршетком -ећи (код глагола који чувају старији презентски 

наставак) и -ући (које се јавља након успостављања аналошког -у у облицима презента).  

 Сходно приликама које владају у облицима презента, и у глаголском придеву 

садашњем превладавају новије форме са -ући:  

 веруј ми да поцркаше радући; све носући оне џакове узбрдо (Леч); па претрни, да извинете, 

на оног коња седући, не могу више да издржим (Кл); ваздан на ноге трћући; оде све трћући (Бо); 

пластући; ја сам препукла јуче с њима трчући; мош и седући (Го); очи су ми испал’е онде варући 

пређу (Ду); јадући се (Ли); Слава је била добра, мајку што је имала, то није да се седући помене (Ст); 

                                                 
36 Што одговара приликама у Гори, где је: Ће се омијеш (в. Младеновић 2001: 427). 
37 У говору Мрковића перфекат има исту службу у конструкцијама са немој, које стоји на почетку 

императивне реченице којом се изриче прохибиција (Немој да си му причао) (Вујовић 1969: 259).  
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осташе лежући (Ту); опсова ми мајку, ишамара ме, ја све вриштући кући (Стр); седући (Стр); на 

ноге трћући (Бо). 

 Придеви типа лежећи, висећи, носећи и сл., међутим, увек имају -ећи: 

ја сам ово баш узо у Пазару код онога Жела, добар ова матријал, судоперу и ова висећи део 

(Не); она висећи део је купио (Шав); она разбој други, лʼежећи (Со); ова лʼежећи разбој не море салʼ 

по једна; на ова лʼежећи разбој тапут смо ткалʼи све (Де); на то су ткалʼе на оне лʼежеће разбоје 

(Боб); ми ћемо приупитат Фатку, то е стара, још стара жена, ја мисл'им да ће она знат доста у вези 

ток разбоја лʼежећега (Ст); а исто на полʼежећи разбој се ткало, ћилʼими (Дуј); море то и на стојећи 

разбој; на стојећи разбој то се тке (С. До); има и стојећи разбој (По); узми важећу лʼичну карту 

(Со); она је држећа (Ту)38. 

Од глагола истога типа бележене су, мада знатно ређе, и форме са -ећи: 

некако стојећи и могу да радим, алʼ кад сагнем се, не могу да се исправим (Брђ); састану се 

и све трчећи код њега (Бо); осташе седећи (Ту); немо стојећи пит воду (Че). 

Бележени облици са -ећи, иако мање фреквенције, ипак не потврђују закључак о томе 

да на овом терену „глаголски прилог садашњег времена увек има наставак -ући зато што се 

3. л. множине презента вазда завршава на уˮ (Барјактаревић 1966: 105).  

Двојство наставака присутно је у већини штокавских говора. У Горњим 

Васојевићима се употребљавају оба наставка присутна у нашој зони (Стијовић 2007: 189), 

тако је и у србијанском Полимљу (Николић 1991: 487), те централној Шумадији (Реметић 

1985: 332). У грађи из Ибарског Колашина, међутим, код глагола са -е у презенту налазимо 

само примере са -ећи (Божовић 2002: 95). У појединим говорима ситуација је унеколико 

друкчија. Наиме, у трстеничком говору наставак -ући, који имају глалоли са -у у 3. л. мн. 

презента усталио се као наставак глаголског прилога садашњег уопште, те се као такав 

додаје и облицима презента глагола са -е, отуда овде примери мислеући, радеући и сл. (Јовић 

1968: 149). Тенденција овога типа није присутна у зетско-сјеничком дијалекту. У српском 

призренском говору стање је компликованије, имајући у виду да се глаголски прилог 

садашњи овде гради помоћу наставака „-чʼи, -ечʼи и -учʼи, који се додају на инфинитивну 

                                                 
38 Исто је и у говору србијанског Полимља (Николић 1991: 488). 
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основу или (ранији) облик 3. л. множине (и не ретко једнине) презентаˮ (Реметић 1996: 510) 

У горанском говору уопштен је наставак -ећи и ређе -ћи (Младеновић 2001: 427).  

  Глаголи са 3. л. мн. презента на -у завршавају се на -ући:  

дођу људи кријући поноћи, узму је у акшам; пухћилʼи га и[з] затвора, и он дошо код мене 

кријући од свија (Жи); педесет хиљада стави у мантил кријући (Кл); кријући од рода са момком прича 

(С. Ћуп); знам да си викала да си кријући узела парче пршуте кат си била трудна; не ваља кријући 

да узме (Шав); тога момка илʼи види илʼи не види, неђе кријући кроз врата, кроз неко рупче мало; 

десило би се па би се неђе кријући овако писмом, ко је писмен био; Шабанова мајка је кријући дала 

Селʼиму, Шабанову сестру, те је кријући дала те се то спасило (Ли); ја кријући пушим (Пе); дођоше 

те ме то испросише и све кријући (Пл); ако ти се угасила ватра оде, ти не смијеш но ћекаш ђе дим 

па да отидеш дa узмеш нешто кријући ватре (Ле); најприје нијесу далʼи очеви да се виђају ка сат, 

него ако си мого неђе кријући да се састанеш са тим момком, мого си да се видиш; није шћео да се 

помири годину дана, браћа су ми долазила кријући од њега; сијалʼи су свуђе људи, само то неко 

кријући (Пру); жена се опороди кријући, да нико не чује (Боб); немо да сте гладне, имамо ми, иако 

смо овако глʼедајући (Не); осамнулʼи би људи глʼедајући та телʼевизор, касније почињу ти боксери, 

алахами до сабаха би хи глʼедалʼи (Ков); очи ми испадоше гледајући а ништа нисам запамптио, ада 

како не ваљају, свашта има да проћитам (Бл); Осоница ти је идући ка Сјеници, од Пожеге; ту има 

једна црква па продужи се мало овамо, идући напрет (Ос); вене ми се указалʼе све идући (Го); лʼево 

одавде идући долʼе (Стр); тамо идући ка Пријепољу ка Новој Варошу, све та предео су Срби (Врс); 

она је то стално турала, прави пилав, да се одереш једући (Кл); само су осталʼе Обућине, једна кућа 

и зафаљујући, то је Лепојевиће и Буковик, зафаљујући томе Продану што је био кнез (Че); ту је 

избила глава от инсана, копајући избила глава, зуби, све, ка инсан што је био жив укопан ту (Бо); 

долʼе су исто тешко прихваћени, сиротиња без ишта отић, незнајући језик (Гу); она је мајки јавила 

да је побегла и деца остала ту спавајући (Жи); ево оде сам била иштетила руку, досад ми се то 

познавало, дижући овако по тепсију велʼику (Ле); кревет, мајко слатка, све у комате коматске, 

удробилʼи га изјутра, поломилʼи га кофистајући се (Ли); немам ђе д[а] уиђем, по пуно га снијега 

напуни гађајући деца, на врата и тамо се играла (Пл); по сву зиму очи ти испани предући, жељна 

сана (Ст); бијући га (По); осташе пијући (Го); црко пијући воду (Ту).  

 II.2.6.2. Примери глаголског прилога садашњег без финалног -и нису бројни: цијелу 

ној бијућ у она гоч (Ме); оста тамо стојећ (Бал); црко носећ ово (Жи); оно пашче препуче лајућ (Ос). 

 Говор Васојевића познаје само дуже (Стијовић 2007: 189), док се у Мрковићу 

редовно употребљавају краћи облици (Вујовић 1969: 258), а исто је и у говору подгоричких 
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муслимана (Чиргић 2007: 50). Краће форме јављају се у говору Врачана, с тим да се овај 

идиом од осталих истога типа одликује присуством облика са наставком -ћти (орућти), као 

и чувањем окамењених форми некадашњег партипципа презента активног типа седе (седе 

не мош кућу одржат), чега нема у осталим говорима (Петровић 1973: 215). У централној 

Шумадији у изложеној грађи налазимо пример плакајућ, сви остали су са -и (Реметић 1985: 

331). 

 II.2.6.3. У глаголском прилогу садашњем бележени су двојаки облици глагола на -

оват, -ават и -еват – краће форме типа: све паре потроши купујући (Вр); оде псујући (Ту); оста 

пакујући (По), вазда дајући (Ли), њега познајући (Ту); познајући њу (Жи); намирујући стоку (По); све 

то одређујућ (Бал), грађене додавањем наставка -ћи на 3. л. мн. презента; и дуже, са 

формантима -ова-, -ава- и -ева-, грађене од основе инфинитива: оста куповајући (По); 

боловајући (Бал); давајући кравама (По); продавајући кајмак (Бал); упознавајући (Ту), оста 

намиревајући (Ту). 

 II.2.6.4. Глаголи типа плакат, плачем..., брисат, бришем и сл. глаголски прилог 

садашњи такође могу градити и од презентске основе: мажући (Ке); цркоше иштући је (По); 

оста бришући (Ту), јашући коња (Ме); пуко вичући; да пукнеш вичући (Бр); плачући отишла је (Вр); 

одра се пишући (Ке); и од основе инфинитива (ређе): уби се лагајући (Ту); помагајући (Ту); 

стругајући дрва (По); оста писајући (Ту); оде плакајући (Ту); одра грло викајући. Последњи 

наведени облици добијени су аналогијом према глаголима типа причајући.  

 Двојство типа вичући: викајући познаје и говор Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 

189). Исто је и у Ибарском Колашину је тако (Божовић 2002: 96). У србијанском Полимљу 

такви примери су ретки (Николић 1991: 487). У централној Шумадији ови глаголи имају 

форме викајући, плакаући и сл. (Реметић 1985: 331) и у северној Метохији глаголски прилог 

садашњи ових глагола гради се од инфинитивне основе и наставка -ући (Букумирић 2003: 

268). Најзад, у банатским говорима такође доминурају форме на -ајући (Ивић и др. 1997: 

191).  
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II.2.7. Глаголски прилог прошли 

 

 У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони глаголски прилог прошли се не 

употребљава. Присутни су једино облици придеви типа бивши: бивши преседник (Ле); 

бивша Томова жена; бившу Југославију сам овамо крај веј запамтио (Ке); бивша Југославија 

кат је била (Бал); бивша Југославија пропаде (Гло).  

 Овакве прилике одговарају стању које важи за углавном све говоре зетско-сјеничког 

дијалекта. У Ибарском Колашину присутнан је само придевски лик бивши (Божовић 2002: 

95). Говор Васојевића познаје такође само придев бивши. Облици рекав и рекавши овде су 

замењени облицима прилога садашњег (рекућ) (Стијовић 2007: 190). У зетском (Ћупић 

1977а: 280), врачанском (Петровић 1973: 215), као ни у староцрногорским говорима 

(Пешикан 1965: 204) овога глаголског облика нема.  

Слично је стање и у другим штокавским говорима. У говору Пиве употребљава се 

само од глагола рећи и то ограничен на изразе: тамо њему рекав (или рекавши) и њему рекав 

(рекавши) и то обично уз опсцене лексеме (Вуковић 1940: 73), у истој служби ови облици 

употребљавају се и у говору србијанског Полимља, где се јавља и бивши (Николић 1991: 

487). У северној Метохији присутан је само као придев бивши (Букумирић 2003: 269), а тако 

је и у Левчу (Симић 1972: 397), централној Шумадији (Реметић 1985: 332), српском 

призренском говору (Реметић 1996: 511), Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 

203). Облици глаголског прилога прошлог нису бележени у трстеничком (Јовић 1968: 149), 

горанском (Младеновић 2011) и у гатњанском говору (Младеновић 2013). 

 

II.2.8. Радни глаголски придев 

 

Овај глаголски облик гради се подједнако на целом терену испитиваног говора – 

додавањем наставака -ао / -o, -ла, -ло, -ли, -ле, -ла. Неуједначености када су просреди 

наставци за овај облик нема, док је у односу основа присутна знатнија варијантност, о чему 

је било речи у поглављу о глаголским врстама. Овде као илустрацију наводимо примере 

према наведеним наставцима.  
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II.2.8.1. У мушком роду облици радног глаголског придева завршавају се на -ао код 

глагола: 

 
пао снијек (Бо); пао у те крвови (Вру); упао у оне кл’еке (Бл); оздо од Србије неко напао; 

дошао овде (Би); ја наишао; наишао к Жупи; Драгиша био нашиао; исто би се сијао лан (Врс); да не 

би остао (Ка); он је остао; он је био остао на занат (Из); само један је остао (Врс); остао та метак 

(Уг); сат се са том растао тамо (Коз); давно се основао (Ле); који је вашар организовао (Бо); како 

би оно свезао (Вру); казао им је неко (Коч); он заклао (Ле); заклао ћурана (Ле); турао она газда (Д. 

Дуб); неко је то трагао (Би); те се усељаво оде (Де); због путева је осељавао (Бо); ја сам те дао (Бр); 

дао девојку (Вру); ко је имао; имао је срп (Кл); то је кључ избивао врела (Гр). 

 

Као што показује изложена грађа, примери чувања финалне групе -ао нису бројни. 

Много чешћи су облици у којима се она сажима дајући -о, као у примерима:  
 

 мало порасто (Вру); Ецо је укро (Го); бога ми по; бога ми ми је по у бунар (Бр); неко напо 

на село (Кл); нико ти ништа не мого (Би); није се мого; не би више мого (Бо); није мого (Вр); није 

мого саш њом (Го); нисам мого да се пожалʼим (Не); то ти не би мого прићат (Туз); дошо је да зовне 

мене; дошо с робије; кад је он дошо; дошо ту на пуну трпезу (Бл); кад је дошо овамо (Бо); нашо 

ствари (Пе); нашо му да није у реду (Из); тешко млого прошо; кад је прошао; прошо Црну Гору (Ка); 

мој живот прошо (Жи); није пеко креч (С. До); него тако се пеко лʼеп; па сам баш доста испеко (Бу); 

сабљом му посеко главу (Нет); ко и је осеко (Гу); свуко некога Мику (Прћ); оде сам ја врхо (Тр); кад 

је ишо, он је ишо од Црне Горе па је ишо за Србију; с коњом ишо (Бо); ишо за Пазар; ишо са том 

табљом (Би); ишо и са женом (Бл); посље отишо у Крагујевац (Бл); он отишо тамо; кад је отишо; 

отишо у пијац; отишо за Сарајево (Бо); отишо ми брат те видо (Нет); отишо тамо да живи (Коз); 

ова ушо (Бо); он ушо у кућу (По); уишо у једну кафану (Коз); у цисту ту уишо камен (Ле); што би он 

изашо (Гу); неђе је изашо; него би изашо вани (Бо); посл’ен изашо она мало квал’итетни тај бес (Би); 

Иљас је изишо на слободу (Ле); послʼе изишо на пут (Тр); отац јој излʼего; како е улʼего (Бо); из те 

продавнице је излʼего;ја би ко[д] детета пришо (Ос); пришо мучки; реко јој (Бл); реко он; реко по 

имену (Бо); реко би; он је реко све; отац реко; он му реко (Вру); реко да је воде за Београт; човек 

неки реко станицу; то си реко сад; отац реко Јуки (Го); касније би се мако снијек (В. Лок); и измако 

се (Из); подиго кредит (Гу); ја сам тога човека диго (Трн); диго она дењак (С. До); он је подиго 

Ђурђеве ступове (Прћ); ко би први стиго (Гл); стиго са том својом воjском (Ле); Цар Душан је 
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постиго велʼику царевину; он је достиго највећи врхунац (Прћ); највише се јечам сијо (Кл); ја сам 

се насмијо (Кл); снијег завијо (По); обријо се (Де); кат сам ја оро (Врс); ја оро са воловима (Из); ја 

сам оро са дрвеним ралом (Бот); оро неки Радован (Бољ); оро са дрвенијем ралом (Нет); он је никат 

не би пооро (Д. Дуб); ваљда дотрајо (Из); кажу умиро и тражио леба; колʼко би хајо; (Бал); тај што 

се окрето увече (Бољ); ја осто оде сам (Де); ја осто; долʼе је осто; (Кл); несто му је син (Ки); он 

би купово код мене (Жи); ја сам путово (Д. Дуб); станово оде (Жи); кот кога је станово (Че); он је 

болово и болово (Ост); даво интервју (Че); продаво се јако добро (Гло); паре би ни даво (Гл); продаво 

нека пилад (Бу); да л се познаво (Вру); није девер најављиво (Са); одређиво се стари сват (Гу); мене 

све то наређиво (За); наређево; наређево је (Ле); зарађево (На); појахо је коња (За); ову што сам ја 

иско (Врс); он је пристасо (Кон); он би резо то одијело (Вру); доктор му преписо лʼијекове (Го); 

уписо (Бо); био уписо у Београд факултет (Бу); нисам га ја писо (Бољ); Дејан преписо (Го); написо 

шћери; написо ономе зету (Ле); једној би свезо за ноге (Лу); казо шта је и ко је (Бо); како би ти казо 

(Уг); један наш вико (Ост); један дан завико (Гу); нико није улаго (Баг); оне бисаге туро (Цр); није 

падо (За); копо ове бунаре (Цр); закопо га пот прак (Пру); окопаво грожђе (Вру); и ја сам јој пево; 

двије-три песме сам јој пево (Кл); што сам прочито (Че); кат он ишчупо оне багламе (Пр); ја сам 

слушо (Бот); исељаво се е народ доста (Кл); он би туна одмаро; одмаро би коња (Бо); саш њом 

разговаро (Бо); то е одговаро (Бл); залʼиво (Гл); и он ме до (Кон); до бок здравље (Бо); ја сам до 

њојзи прстен (За); бок ти до здравље (Бр); него би не до (Жи); ја му никад нијесам до (На); продо да 

је имо шећер (Ков); он имо маћеху (Бр); ко би имо (Би); би не тамо (Жи); што је продо (До).  

 

На читавом терену зетско-сјеничког дијалекта присутна је знатна уједначеност 

наставака радног глаголског придева. У употреби су углавном и облици са очуваном и они 

са контрахованом финалном групом у облицима мушкога рода, с тим да је у говорима у 

Црној Гори присутна прогресивна (Пешикан 1965: 178; Стијовић 2007: 187), док се у 

србијанском делу јавља регресивна асимилација (Божовић 2002: 94).  

 

Глаголи са основом на сугласник имају -о у облицима радног глаголског придева:  

 

слабо ти је јео; јечам се јео (Бо); појео му месо (Бр); неки ђаво појео (Ос); изео миш (Кл); 

пл’ео се плот (Би); мој тас плʼео неке лʼесе (Лу); неко је прео на кудел’у (Д. Дуб); један братућет ме 

превео (Де); превео не за Србију (Бр); одвео неко (Жи); одвео га је отут (Ле); довео сам ти жену (Го); 

срео муслиманку девојку (Вру); и онда кренуо (Бољ); кренуо неђе (Ки); што је кренуо (Пож); он 

окренуо (Ле); протнуо најприје (Ју); јес не мрднуо се (Ер); натнуо чарапу на очи (Лу); а она га 
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дрмнуо (Ра); ономе пљунуо у лʼице (Кл); па је потонуо (Нет); доље одврнуо воду (Шт); преврнуо се 

трактор; није се преврнуо (Коз); преврнуо пуштаћиу (Вр); ова што е погинуо (Лу); салʼ он погинуо 

(Бо); човек погинуо (Кн); он је погинуо у рат; погинуо у Црну Гору (Уг); отац им је погинуо; погинуо 

био (Кл); почо грат (Кн); Мурат је Реброња најприје почео (Бал); кућу почео (Не); а понеко денуо 

(Лу); зденуо сијено (Бал); он клʼекнуо (Прћ); свако сагнуо главу (Се); предео име Сава; предео име 

Симион (Прћ); ова је баш узрео (Бал); припео би га (Бо); онда се попео на кошевину (Кн); чуо сам 

(Вр); како сам ћуо (Бо); нијесам ни чуо (Бр); шио би те ч’акшире (Д. Дуб); ципелʼе сам обуо (Бољ); 

ја сам био у воденицу млʼео (Бот); да би умљео (Жи).  

 

Употреба завршетка -ујо место -уо својствена староцрногорским говорима на овом 

терену је непозната (Пешикан 1965: 178).  

 

Финална група -ео ретко се сажима: почо да шири ислам (Кл); почо да радим; ја сам почо 

то да правим (Кл).  
 

II.2.8.2. Облици женског рода имају наставак -ла: 
 

она би појела; душу би му појела (Гу); изела ћутек за то (Гу); оплʼела тој мојој сестри четири 

прслука; четири ја сам оплʼела била (Ду); ја сам прела конопљу (Ме); по кило би измела метанице 

(Пру); овако би мела жена (Д. Дуб); музла стоку (Пе); на подне помузла стоку (Тр); изгребла сам се 

била (Ру); би те прегризла; она залогај што си га загризла (Го); сироче порасла (Жи); ја би ве повела 

ђе извор врела (Гр); Нафија је довела; довела је (Бл); чим си се довела (Го); ја сам ви довела стоку; 

она је провела (Бр); хузда срела за камен (Бо); да се она срела са неким момком (Пож); ја се обрела 

ту (Пл); пала онамо (Рам); да не би пала она (Би); хузда како му је пала (Бо); пала у блато (Го); 

колʼико је та сила тапут пала (Кн); замало је панула (Жи); саш њим се сретнула (Коз); била му је 

испала; испала му кила била (Дол); душа испала на мукама (Туз); ја испала (До); она се распала 

(Коч); но му се није допала; мене се допала (Ле); она села; ја кат би села; то би села ова моја мајка 

(Гр); доклʼе би она села (Ли); могла си да видиш (С. До); па би могла (Брђ); та је невеста дошла 

ноћас (Дет); кад је дошла; и дошла (Ша); дошла је Нафија (Би); дошла фирма ис Ћаћка (Бо); пошла 

на коња (Ђер); да би ви ја пошла (Го); нашла се деца (Пе); прошла свадба (Ле); баба би пресекла 

пупак (Гу); из Грабља свукла; некако извукла (Го); само повукла ватра (Нет); ни ишла није у Гнилу 

(Вр); отишла к њојној кући (Ђер); ова младеш отишла (Тр); не знам да лʼ је отишла (Бу); отишла 

на контролу (Коз); девојка је отишла; ка[д] сам отишла оно с тобом (В. Лок); на једна врата уишла 

(Дол); уишла у ту собицу једну (Жи); изашла паметна домаћица (Вру); она излʼегла (Врс); прилʼика 
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ти није боља излʼегла (Го); ево да си улʼегла у наш врт (С. До); кад је она стока улʼегла; прво та стока 

улʼегла у једно жито; ја нијесам излʼегла ту ној; (Ле); пришла (В. Лок); рекла ни је Цака (Ос); оно 

што је рекла (Коз); рекла му мајка; рекла снахи (Дол); рекла му се; (Жи); што ми је она рекла (Ле); 

ако се она рекла неком (Дет); рекла би; рекла та стрина; била се рекла момку; Милена е рекла овоме 

Хасу (Вру); она је нојнијем снахама макла (Дол); примакла сам осамдесет (Кон); примакла се школа 

(Брђ); моја мајка би се дигла (До); у пола шес сам се дигла (Жи); пријен седам сам се дигла (Се); ја 

сам и подигла обадвоје (Ос); како сам и подигла (Ка); ја сам се подигла тако; подигла се шума у 

Гиљеву (Врс); она кат је стигла (Жи); шта ја не би стигла (Ос); стигла у тијем годинама (Не); 

стигла та сила (Бу); кад је Титова влас пристигла; тад је Србија постигла царевину (Прћ); вама се 

угријала машина (Нет); ка[д] се сијала конопља (Ле); малʼи број се сијала (Врс); мајка није сијала; 

посијала пасуљ (Уг); мајка сијала (Кл);не би хајала (Леч); она је остајала (Ос); изокретала оне 

лʼебове (По); ја би шашнула (Трн); ја зинула (Ле); није замркла (По). жена што ми је погинула (Кл); 

замало погинула (Уг); почела музика; касно почела (Врс); ја сам поћела (Уг); она остала удовица; та 

крља остала (Брђ); она би остала на конак (Из); остала му жена и дијете (Ју); тамо су му остала 

та жена и та деца (Леч); шта би да сам остала (Ос); остала за Блажа (Го); ја сам тако пристала (Бл); 

није пристала (Ков); одма је устала (Кл); па се е сагнула (Д. Дуб); прокиснула (Бал); денула (Вру); 

два сијена зденула; оглухнула о[д] тога рата (Гу); замрзла се вода (По); да не би вареника укисла; она 

би укисла (Уг); но је фикла (Врс); она је оглухла; како ми је нађела (Гр); посагла се (По); прсла стока 

по шуми (Ле); прсла та стока (Гу); што би се покрила њоме (Би); стока покрила (Бо); па сакрила у 

подрум (Вру); ја би то сакрила; покрила пешкиром (Ле); чула ту причу (Гу); нијесам чула (Пр); лʼила 

страву (Дол); то слʼила јој страву (Пл); све то шила, она је то шила лʼијепо (Дол); шта си то куповала 

(Шар); чоре поудавала (Бр); тамо се продавала (Гл); давала изјаве (Гл); давала дерс (Де); једама се 

удавала (Го); тамо се продавала та стока (Гу); тапут се земља продавала (Дол); нијесам се више 

удавала (На); аждаја давала имена селʼима (Бу); можда си је познавала (Го); познавала и онога Буља 

(До); ту би се пријављивала (Са); деца се пребацивала овамо (Са); исто се она распитивала и за 

момка (Вру); ја сам те замењивала (Го); наређивала се (Гр); замењивала једну (Че); намиревала јесам 

(Ле); није она е заслужевала (Пру); деветнес година сам уплаћевала (Шар); димензија се одређевала 

(Рач); послʼен сам распитевала јетрве (Бр); ја би јој све кажевала; нијесам вала ником кажевала 

(Дол); да се не би прашина дизала (Рам); јахала (Ли); стасала кћерка (Са); она је лʼипсала (Ле); и 

писала исто; и она је нешто писала (Бу); оно сам повезала мајкино (Дол); што сам то свезала (Гр); ја 

сам је свезала (Бал); указала се потреба (Би); она се показала добра (Вру); нијеси човеку казала 

(Ков); јеси казала момку; ја му нисам казала (Гр); што ми је викала (Дол); мајка јој је викала и викала 

(Го); само низала (Боб); вола сам заклала (Бр); ту се турала слама (Бот); та би се вода турала (Вру); 

ништа се није осећала (Бот); како је падала шума (Бо); вода ископала (Баг); ту би се деца лʼети 
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играла (Дол); деца кад би се играла (Би); деца како су певала; о Јереминдану би певала (Коч); певала 

сам и ја (Вру); нијесам ни трагала то (До); па се чупала (Кн); разговарала са њим (Жи); она е венћала 

(Д. Дуб); вратило која се називала (Би); она обећала (Го); и све је дала (Че); њојзина билʼешка што 

ми је дала (За).  

II.2.8.3. У средњем роду наставак је -ло:  

богами слабо се јело (Бо); па се прело (Гл); прело се на прељу (Д. Дуб); све урасло у жбуње 

(В. Лок); једно што је крало тудије (До); касно се то обрело (Ле); све то у трње се обрело (Лу); то е 

све пало (Дол); ово није пало с неба (Бл); нас је пало посе овде (Го); пало хи је (Туз); девет крвова је 

пало (Вру); оно је пропало (Врс); све то пропало (Кн); онда је ово пропало (Др); испало јој добро 

(Вру); па кат би испало (Бл); испало му крило једно беше (Ле); касно је испало (Бо); послʼе то се 

распало (Др); послʼе се распало царство (Ки); шта би ме спопало тамо (Ли); није могло (Бр); овде се 

није могло; алʼ није се могло (Бо); не би се могло (Гу); прошло то (Го); прошло би годинама; није 

прошло (Бр); прошло је недељу дана (Бо); шта се пресекло (Жу); расекло оде било вилʼицу (Дол); 

врхло се и са воловима (Тр); и врхло се (С. Ћуп); све је то ишло тако то; ишло се у шуму з воловима 

(Бо); тат се ишло пешке (Би); отишло нешто по браћи (В. Лок); отишло јој око (Ду); отишло навише 

(Ос); отишло му око (Жи); послʼе је то изашло (Дет); зашло би сунце; (Коч); да не би се то макло 

(Дол); то се дигло по тмуши (Ле); све то дигло (Бр); у Пећ би се стигло (Гу); све стигло (Ков); све га 

стигло (Ра); док није стигло талʼијанско жито (Из); нити се угријало (Го); шта би се посијало (Го); 

па то се сијало (Де); сијало се алʼ мања колʼичина (Врс); то се сијало (Ка); па се то сијало (Лу); па се 

орало; с тијем се орало (Кл); па оно рало орало се (Лу); све се орало са воловима (Бр); орало се 

воловима (Де); простирало се по кући (Боб); два дана ти је трајало (Бо); врћало се назат (Ра); па га 

окрећало; окрећало те (Трн); окрећало се (Вру); преврћало је то ка плук; то е преврћало земл’у (Д. 

Дуб); па то се тако кретало (Др);ту је то кренуло (Пож); то е код свакога кренуло (Ер); у томе се то 

окренуло (Трн); сат се ми се чини окренуло (Це); послʼен је то покренуло друкше (Ју); не поврнуло се 

(Ле); још и је погинуло (Гр); дијете погинуло горе (Ки); погинуло је њи десетину (Бо); почело то да се 

узима (Др); то је почело пшеница (За); сад је почело (За); кад је почело (Не); то је касно поћело ти 

вашари; поћело је то било (Пож); већ сат се почело мало (Бо); отада је потлʼе почело (Кл); то је тек 

почело касније (Леч); и то је стало (Го); остало је тако до кијамета (Врс); двије куће остало (Ки); 

шеснаес је остало (Врс); па не би остало клас (Др); по двоје троје остало (Кн); остало ти пара (Ју); 

дијете остало у руке (Бр); послʼе остало Зечеви (Кл); да је бар штогоћ иза њега остало (Лу); 

шесторо деце остало (Коз); и оно што е остало (Из); и како је настало ово ђубре вештачко (За); 

нисам ни ја знао како је постало (Бу); како је постало то презиме (Нет); нешто застало (Леч); оно 

ми нестало (Го); нестало ми га е (Врс); грунуло га (Гр); све замрзнуло (Бал); доста и је потрухнуло 
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(Ту); фикнуло ми (Вру); што се надело село Паљево (Вру); догрухло ми (Гр); презрело (Кн); то стоке 

огрезло (Лу); све потруло (Бал); све сатрухло; и по томе надело име (Цв); нечим притиснуо (Тр); 

доста је било утиснуло се те мржње (Вру); било само се е чуло (Бр); тапут се куповало (Вру); куповало 

се (Дол); мање се куповало (За); живовало се (Бр); путовало се (Дет); доста се гладовало (Д. Дуб); 

није се давало (Бр); најприје се давало (До); нит се давало (Пру); признаво дијете (Пру); да те не би 

оно повређивало; није се обрађивало (Бо); распитивало се (Вру); распитивало млого (Вру); 

обрађивало се са воловима (Жи); да се то појављевало (Вру); није се заграђевало (Дол); како се 

обрађевало (Жи); зарађевало (Ле); то се све приказивало (Бољ); најпријен се преказевало; некат се 

преказевало (Пру); све се то искало (Врс); усприпсало ми (Кн); скакало (Боб); то се све повезало (Ки); 

везало се у снопове (Кн); раније се викало (Би); то е све мљело доље; мљело се ту (Д. Дуб); би се 

заклало (Би); за Божић се клало (Коч); све попадало с небеса (Кн); ту је највише крвова падало (Вру); 

прокопало доље асвалт (Вру); играло се филџана; играло се оне поткапе (Пл); па се послʼе чупало; 

све се то трагало (Боб); није се трагало (Би); није се то трагало (Бр); препредало се (Де); то се све 

снабдевало лʼебом (Бо); тија обичаја се оде дешавало (Тр); у мој рот се није дешавало (Дол); 

дешавало се (Гу); како се покривало (Ли).  

 

II.2.8.4. За мушки род у множини у употреби је наставак -ли: 
 

те смо нешто јелʼи; појели алву (Го); јесте лʼ кад гој се најелʼи пите (Ос); па смо пл’ел’и (Вр); 

они би се исплʼелʼи (Гу); посл’ен би прел’и (Вр); до дванес би прелʼи (Лу); све су јој претреслʼи (Го); 

вилама би треслʼи (Ер); ми смо је крали (Вру); па су повелʼи рат (Прћ); живот провељи; с Нафом смо 

провељи године (Бл); спровелʼи на Вучу Локву (Цв); превелʼи (Кон); којега момка су јој увелʼи (Бр); 

изјутра би извел’и младу (Би); послʼен би хи свелʼи увечер (Ст); срелʼи га; да би се ми срелʼи (Жу); 

ђе су ти палʼи у крвове; они су палʼи у крв тамо (Шар); напалʼи Бихор (Ле); нијесу могљи (Бо); ниесмо 

могл’и (Ру); има неки дошлʼи (В. Лок); дошли оде (Вру); дошлʼи за мене (Го); зрно су му нашлʼи; 

понешто би нашл’и (Вр); нашлʼи смо стублʼину (Пе); кат су пут прошлʼи (Бо); прошљи кроз Лукавицу 

(Бо); ка[д] смо ми пекли (Вру); пеклʼи стално (Де); пањеве што смо осеклʼи (Ос); њојзи осеклʼи ногу 

(Тр); поново се ти Срби повуклʼи; они су се повуклʼи (Нет); они повуклʼи на ујчевину (Ос); само га 

вуклʼи; Деспотовићи развуклʼи (Прћ); тако би то врхлʼи; само би с тијем врхлʼи; доклʼен га изврхлʼи 

тако; би изврхлʼи (Ду); врхлʼи тако (Бр); поред ријека би ишл’и; ишл’и би брдима; ишл’и да тражу 

девојке; за младу су ишл’и најбл’ижи; четвртком су ишл’и (Би); пешке су ишли; а наши су ишлʼи у 

Пећ; ишлʼи су путом (Бо); они су ишљи (Бл); отишлʼи су за Грћку (Бо); посље су отишљи (Бл); ми 

смо у Македонију отишлʼи; (Нет); они су отишлʼи у попове; отишлʼи сватови с коњима (Са); ушлʼи 

(Бо); па сте уишлʼи у ону кућу (Тр); шпорети су касно изашли (Вру); изашлʼи да ору (Бо); они би 
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изишл’и (Вру); они би излʼегли и[з] собе (Ми); па су излʼеглʼи у Пазар (Па); сал што смо улʼеглʼи 

(Рач); они су послʼе зашлʼи (Прћ); наишли Добрињци (Жу); па би оно реклʼи (Го); би рекл’и доводак 

л’ета (Би); реклʼи удала се; нијесмо рекљи немам (Бо); макљи су (В. Лок); маклʼи печу (Трн); они су 

Рамиза маклʼи (Пож); они су диглʼи руке (Гу); у ч’етири би се дигл’и изјутра (Д. Дуб); они је диглʼи 

увис (Стр); подиглʼи су му и споменик (Из); зграду подиглʼи (Не); да би стигљи сутра за пијац (Гл); 

ка смо стиглʼи у Пећ (Де); стиглʼи су наши људи (Тр); стиглʼи пред болницу (Брђ); ништа постиглʼи 

нијесу (Ми); док су постиглʼи да направе школу (Прћ); ови су други сијалʼи (Врс); ка[д] смо сијалʼи 

жито (Тр); знам да смо сијалʼи (Брђ); нијесмо никат ми то сијалʼи (Трн); свеједно што би сијалʼи; 

посијалʼи би (Бо); сијалʼи би све врсте жита; они су сијалʼи помало дувана (Бр); сијал’и мало бол’е 

(Вр); тако смо оралʼи (Врс); оралʼи смо (Бољ); па би ми одел’ал’и (Вр); нијесмо се млого састајалʼи 

(Го); једним араном ту би покрећалʼи вршалʼицу (Из); уплећал’и то у венац (Коч); ту би ти осванулʼи 

(Лу); посен се врнулʼи (Се); омркнула би ту (Го); да лʼ се врнула да лʼ се није; знаш како се поврнула 

(Гу); код ње да сте сврнулʼи (Жи); ту су сврнулʼи (Ле); млади се људи окреталʼи другом животу 

(Пож); окреталʼи је (Бал); кат су кренулʼи за Македонију (Нет); кренулʼи да иду горе (Бл); кренулʼи 

су (Бо); ту би омркљи (Д. Дуб); шесторица погинулʼи; погинулʼи око девојке (Врс); е ту су изгинулʼи 

млого (Боб); почелʼи нешто да брбају (Др); послʼен смо поћелʼи (Туз); билʼи почелʼи; (Це); оно 

почелʼи су (Бот); почелʼи вашари (Леч); ту су му осталʼи неки синовци (Врс); неки су осталʼи ту по 

Сеници; осталʼи стари само (Баг); осталʼи су они; све ови стари осталʼи (Се); што су осталʼи билʼи 

(Кл); па су одусталʼи (Кл); кат су несталʼи волови (За); од једнога крви насталʼи (Баг); то постали 

ови из Ораша (Вру); кад би се састалʼи о слави (Кн); што смо се растаљи (Бл); да би опсталʼи 

(Пож); они да су присталʼи (Врс); ту Дубраву наденули кроз Добрињу (Вру); како су јој наденулʼи 

име? (По); Мара јој наденулʼи; припнулʼи краву (Бал); прснули да тражу четвртину (Прћ); ми смо је 

пропнулʼи (Вру); наделʼи су хи као Бошњаци (Пож); алʼ су му тако наделʼи (Ков); па су јој пределʼи 

име; Фата јој билʼи пределʼи (Гу); припелʼи је тамо (Цр); за три дана преглʼи те то покупилʼи; сви су 

то преглʼи (Из). оно камење покрил’и (Би); би се покрил’и (Вр); нисмо се ни чулʼи (Пл); нисмо се 

изулʼи (Врс); куповалʼи су (Ост); послʼе све искуповалʼи (Са); кад смо путовал’и (Д. Дуб); 

организовалʼи та вашар (Бо); док би посетковал’и (Вр); ми смо становалʼи онамо (Тр); давали би 

ми; све су они мене давали (Гл); продавалʼи је (Би); давалʼи офце (Гл); давалʼи као на кредит; онда 

давалʼи су нам плугове; продавалʼи (Уг); добру земљу су давалʼи (Ост); испродавалʼи смо (Кн); да 

су давалʼи; за шта су хи давалʼи (Ки); њега су познаваљи (Бо); ми смо се познавалʼи (Баг); познавалʼи 

смо се (Жи); највише тако упознавалʼи (Ков); ето ту смо се упознавали (Вру); признавалʼи су хим 

(Гл); одлучивалʼи су (Гло); обаљивалʼи су и цркве (Лу); јесмо сарађивалʼи (Са); стари одлучивалʼи 

(Баг); они су обрађиваљи то (Бо); те су то истраживалʼи (Бо); алʼ се задужевалʼи млого (Го); 

наплаћевалʼи послʼе (Гл); преграђевалʼи (Жи); одређевали та безбатна имена (Вру); потписивалʼи се 
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(Гу); појасове опасивали (По); опасевалʼи су се појасови (По); ми смо брисалʼи метлом (Кон); сви су 

лагалʼи (Ле); искалʼи ми двије године; они би ми искалʼи (Врс); искалʼи би (За); фистани хинтани се 

резалʼи (Дол); скакалʼи (Кон); ту смо везали коње (Гл); везалʼи оне снопље (Кон); они би казал’и 

(Би); казалʼи да е она побегла (Дол); казалʼи ђе је кућа (Ле); оно место што су приказалʼи (Баг); тога 

хадаља приказали (Вру); би викал’и (Коч); викалʼи би стари (Гу); тако би викали (Вру); сукалʼи на 

софру (Де); па би мл’ел’и; у воденицу би мл’ел’и; то би мл’ел’и (Вр); мљељи жито (Д. Дуб); јагње 

калал’и (Коч); клʼинови су туралʼи (Кл); туралʼи у воду ладну (Гл); па би туралʼи у воду (Бр); 

припадалʼи пот Прћенову (Бот); откопавалʼи су нешто; у наша су кућишта копалʼи (Че); онамо смо 

копалʼи (Гло); па га неђе закопалʼи (Го); мало ископал’и (Вр); копал’и у дрво (Вр); копали би онамо 

једну рупу (Вру); игралʼи; игралʼи (Кон); мало изиграл’и (Дет); игралʼи смо гуџе, игралʼи клʼисе, 

игралʼи баке, игралʼи дићања; и играли се камена; кут би ми обиграли; (Вру); послʼе би се певали 

(Пл); ми чешљалʼи (Дол); па би је ћупаљи (Д. Дуб); почупалʼи, очупалʼи је (Кон); ми би и послушалʼи; 

би преприједали; ка[д] су осељаваљи (Бо); ту су насељавали те аге (Вру).  

 

 II.2.8.5. У женском роду множине наставак је -ле: 

 

музлʼе би офце (Ђер); озеблʼе ноге (Ју); наше су шуме одраслʼе (Вру); ми довелʼи (Бр); 

пропалʼе (Бо); сат су испалʼе хаљине (Ки); кол’ико су то могл’е да нашкоду (Би); године су ту прошле 

(Вру); ишл’е су те приче (Бл); и тапут се маклʼе фереџе (Трн); бога ми су и оне дотрајалʼе (Кн); жене 

нијесу одустајалʼе (Пож); остадалʼе су жене (Бо); остадалʼе су (Бр); обрћал’е би се (Бољ); ђе су 

ово грохнулʼе ове куће (Туз); осталʼе те три шћерке (Прћ); остале су ми кости у конопљу (Го); 

заглухнулʼе ми уши (Ту); сатрунуле даске (По); ми се попел’е горе (Тр); некако хи поудавалʼе (Де); 

па су још прерађевалʼе (Бот); па услужевалʼе (Ле); то вратило појахале (Би); јахалʼе на вратило (Кн); 

на она вратила су јахал’е (Бољ); казалʼе би ни (Бр); ђе се показалʼе (Кн); старе су викалʼе (Коч); 
потуралʼе овамо (Бр); туралʼе у млʼекаре (Бр); нису то нешто трагалʼе (Кл).  
  

 II.2.8.6. За средњи род наставак је -ла: 
 

ова су ми унучат ишла (Вр); па би ту сва изишла (Коч); јагњад мало обрћала (Бољ); која су 

остала; мртва ту остала (Лу); та се дрва налагала (Бал); копала се гробља (Пе); села опустела (Вр); 

на таван се попелʼа (Лу); куповала су се јагњад (Гло); прекажевала се (Пру); која су е записивала 

(Го).  
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II.2.9. Трпни глаголски придев 

 

 Глаголи чија се инфинитивн основа завршава на -а- у облицима трпног глаголског 

придева на читавом терену тутинско-новопазарско-сјеничког говора показују колебање по 

питању репартиције наставака -н(-) и -т(-). У највећем броју случајева бележени су у обема 

морфолошким формама, при чему није уочена посебна правилност у употреби двају ликова. 

Наиме, варијантност је присутна у сваком појединачном пункту, а говорници различите 

форме у дискурсу употребљавају напоредо.  

 II.2.9.1. Примери са -н(-)39: 

прибран је био испрет два села (Ст); мора, чим није осигуран (Пе); он је ишао у рат, био је 

рањаван, руке обадвије овако је држао (Ков); много сам био поштован (Кл); ако сам и васпитан и 

од оца; он је сат шлогиран (Нет); ситнији камен исцепкан са чекићом (Цр); школован, има право, оде 

нико нема школован, так-тук случајно по једно (Ју); они су држалʼи хан, кафану, лоциран је ђе су 

Чингићи (Че); није ни нарот био цивилʼизован, више се нарот међу себе убијо (Рај); јастук исто ткан 

исто пун вуне (На); он је поткован са гвожђадима оздољ (Трн); она град бедем озидан, око цркве от 

камена (Прћ); море да дође ко гој хоће и ко је непозван (Д. Пољ); као да је јућер укопан; он је био 

припсан ћовек, имао је ђовде (Уг); имала е једна плоћа велʼика и нацртан инсан ка што е жив (Бо); 

осуђиван је и на смрт и на вешање (Бл); све то јесу билʼи одабрани људи, алʼ ти он није био одабран 

(На); она је поштована (Вру); не море демократија код нас, ти то знаш, ти си школована (Ју); баш 

оде под ово брдо ђе су ви паркирана ова кола; ово ти је све оде код нас ископана јаруга (Рај); јабуку 

да пуцају, свезана јабука (Лу); уписана је у сва чуда свијета (Кл); храна да биде кухана за доручак и 

ручак (Трн); да му је цена загарантована (Шт); нијеси окупана; нијеси окупана, снахо, ово треба 

најурит, ене ми неокупана тудијер шета (Ле); ја нијесам то толʼико спремана, мене није ни 

пресијецало (Дол); у то је време одређивана колʼичина и за тебе као службеника и за мене као 

сељака; стара црква код Пазара, ту је кад је реновирана (Че); рупа ископана (Би); ова није она 

шлогирана но је убијена (Го); тапут ти нијеси могла никат девојку видет нашминкану, то није имало 

                                                 
39 Имајући у виду да нам је намера да превасходно укажемо на расподелу наставака, наводимо све 

забележене примере, како оне са несумњиво глаголском функцијом, тако и оне где је глаголски придев трпни 

употребљен у служби правог придева.  
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(Ков); ону сецкану паприку даде лʼ јој? (Бал); земљу да продаш не можеш, само ушур, оно што е 

посијано, и хајде, бежи (Лу); то је било глеђосано; то је све ковано (Из); сутрадан су нашлʼи ископано 

око тога дрвета; уцртано је са јужне стране, поред темеља (Че); мене данима и данима не отвори 

нико врата, не види ни да л ми је обрисано ни да л ми није обрисано (Бал); има у Курану написано 

(Кл); поцепано (Трн); за време Другог свеског рата, четрес и петоро хи је пострељано за једну ној 

(Ју); сваком у свој тањир сипано (Би); ти опљачкалʼи све, и стоку и имовина што е имало, жито, 

сијена, све то опљачкано (Не); мораш на Сеницу да идеш па за Кладницу па у Урсулʼе тамо, то је 

везано (Шар); како је било, све поцијепано, јадно (Шт); ове су исто девојке и ове све, то је све 

школовано, све са факултетом (Ос); послʼен имамо тамо ове, виделʼи сте како је то испреграђевано 

(За); изаткано па навезено; ја сам имаво и паре, и стоку и масло и све и то ми је све нестајало и 

носило и пљачкано а земља ми седи (Вру); кат то помену, везано је с тијем, један ис Паљева довелʼи 

му, а он будала (Ју); сто двадес хиљада је уписано у Курану (Кл); оно месо исецкано у то (Па); имало 

је претерано тражу и остаљају те девојке (Дол); помијешано па то изаткано; овијем двојма сам дала 

по једно два метра памуком поткано (Го); ко да е избетонирано (Ер); долʼе је било бетонирано; то 

је историски доказано (Уг); то је закључано (Са); изидано горе (Ру); десет хил’ада оно црвено, оно 

нацртано ко кон’на оне нофчанице; ни једно не би смело остат неокупано (Ру); основано на једно 

вратило основано то што ће да тке (С. До); образдано, мош њиве да одвајаш ка[д] се попењеш горе 

(Бо); она посл’е види да је заврачано (По); ковачи ковалʼи и укивано (Из); то је доказано да је наш 

парадет из Црног Врха дошо (Бот); најприје пријесни, па су послʼе дошли заковани опанци (Др); 

моји буразери сви су школовани, Титови ђаци (Че); ималʼи су ковани опанци, ја хи носио нијесам; 

волови јаки потковани, и бога ми хи укопаше у лʼиваду, не дадоше хим ни мрднут (Гл); одабрани 

ис тија двадес и осам, поново одабрани (Кл); њи отишло је онапут скоро десеторица у ту војску, 

који су регрутовани и отишли тамо и одвели (Вру); много су лʼијепи, набрани нешто оно (На); 

одабрани људи, они се пошаљу (На); то је хинта, сат кошуљице се носе такве, оно мало нагрбане, 

то се ткало и прело и ткало (На); све су кашике офашане; стварно ко да су офашане, има нешто 

(По); ове двије сам школово а ове двије нијесу школоване (См); пусте ноге свезане, нете да помере 

(Лу); и дан данас тако седу и зато су уписане у сва чуда свијета (Кл); знаш шта су ове укопане зграде 

(Бу); дрва ко ти нису маркирана, немаш папире, не би могла да прођеш (В. Лок); ево ти сат су сва 

села повезана горе од Пештери (Со); пребрана су на Косову; најпребраније плʼеме је било (Уг); 

ондар носилʼи смо одела окрпљена (Трн).  

II.2.9.2. Примери са -т(-): 

он је био ко војник па је у Скопље заробљен и отерат у Немачку (Стр); на Тројан туна за 

време турско одузимат вишак жита и наш деду одредилʼи да тера то жито за Пољану (С. До); мој 
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брат је најстари горе, он је шлогират, слаб (Рач); увијек је био ова Васо испрет Пероша, он је био 

ту, јелʼ је био добар човек, изгласат је ту (Ст); претерат у Италʼију; кад је народноослободилачка 

војска дошла, они су га окривилʼи и уфатилʼи су га и стрељат је, јавно је стрељат; код нас ође ја 

не пантим да је неко терат на Голʼи оток; ја сам рањават тамо на Босну (Прћ); ада ја сам била 

обавезата око овога малок, он ми био нешто слап (Брђ); ја не верујем на свијету на земаљску куглу 

да има нација тако васпитата (Пож); не веља ни поган исан, кад је нећиста жена, не веља неокупата 

да идеш (Пру); има овамо зову једна бијела вода, она је прозвата по том бијелом камену (Тр); 

најнижа температура на подручу у Сеницу записата тридес девет са четири, тринестога јануара 

(Че); за снау било овамо три јабуке, трипут пуцата девојачка јабука (Прћ); школа је основата 

седамдесет и друге године, четири разреда (Гу); некат се јео лʼеп мумурузан, јечмен, пшеница 

сијата; ево како, на пример, ово је трлʼица, она је ископата ко у виду нека чесма илʼи нешто, доста 

је подубоко (Бр); у кућу не мош, илʼ је угната стока, немаш ђе; нијеси окупата, нијеси ћиста (Ле); 

ти треба ону спрему да спремаш па да је однесеш оработату у дом тамо (Ко); кућа била од лʼетви, 

од баскија па малтерисато па горе спрат ми а долʼе стока у подрум (С. Ћуп); ја за моје вијека што 

памтим, то није било одвајато; нико, благош, ништа на дуња не сије, нити ти ко ради, ето сат не 

мош видет да је посијато дваес кила пшенице у нечију њиву (Рај); сиротиња брала оне коприве 

чупала, чупалʼи оне оздолʼ лозе, нема горе побрато па чупа оне лозе (Врс); доста је било плаћато 

(Др); има дознаке, ако дозначи шумски Јелак, има изађе техничар те дозначи ова дрва, очекића хи, 

то шумар смије да да, оно неочекићато не смије (Гл); то е толʼико интересантно, има исписато та 

прича, ако могаднем да је нађем (Гу); то су обичаји билʼи код православаца и ови наши који су 

примилʼи ислам, то је задржато (Кн); има ископато тамо на земљу (Ми); умијесила тамо колач, 

ишарато оно, жито унутра (Прћ); то је организовато још оно Дан младости (Ли); ондар орато, још 

орато са тијем ралʼима дрвенијем, није имало ка сат што су ималʼе ове ралʼице па плугови сад; а 

догнато пуна кола дрва, зна се које су бадњаци; она наиђи на то врачање и шта е ту потурато ко 

то зна, ко то зна каке проклʼештиње (С. До); тако је и васпитато то дијете (Ши); слуша овамо, има 

педесет људи наоружато, кућу те ти диј (Бр); она невеста побегла, они хим јаву, они дођу сви 

наоружати (Боб); алʼи само нанизати (Ле); ја знам да није њи било ође, ми би билʼи поклати; у 

ропсто терати, а у војску краљеву билʼи (Прћ); тапут су коњи држати, уфати по два коња (Жу); 

све су обичаји задржати (Врс); ко деца смо ишлʼи у школу, везати билʼи (Ст); билʼе ископате те 

мачве, и то би покиселʼилʼи ту конопљу (Ст); њи је доста и на силу, узимате су девојке (Че); дођи 

кот куће а дугмат покидата (Ли); она су и она за мене везата (Па).  

Напоредност двају наставака код глагола овога типа присутна је у и у другим 

говорима зетско-сјеничког дијалекта. Тако је у говору Враке (Петровић 1973: 215), 
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Ибарског Колашина (Божовић 2002: 94), Васојевића (Стијовић 2007: 188), те у подгоричком 

говору (Чиргић 2007: 118), док је у мрковићком говору стабилисан наставак -т (Вујовић 

1969: 264). Стање које важи за већину зетско-сјеничких одлика је и осталих штокавских 

говора, те се тако варијантност наставака среће у србијанском Полимљу, где су присутна 

оба наставка, али доминита -т (Николић 1991: 485), у централној Шумадији присутна су 

оба наставка са слободном дистрибуцијом (Реметић 1985: 328), исто је и у банатским 

говорима (Ивић и др. 1997: 194), северној Метохији (Букумирић 2003: 267). Напоредно 

присуство двају наставака у облицима глагола истога типа познаје и српски призренски 

говор (Реметић 1996: 508–509), говор Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 201), те 

горански говор (Младеновић 2001: 429).  

 II.2.9.3. За разлику од претходно наведених примера, где се паралелно 

употребљавају оба наставка, бележени су и облици где се готово редовно јавља -н(-). 

Углавном је реч о придевским формама типа:  

ова мало био, што кажу, ни стесан ни скресан (Ђер); звани Симион (Ра); кад би ја обуко 

горни и долни веш о-тога, она тапут звани штоф кангар; баш смо имал’и један стан, један стан смо 

имал’и, звани стан од дрвета, па те вериге су бил’е (Вр); ишлʼи смо на колʼибе, љети, на колʼибе ми 

горе, звана бачија (Шт); не зна ни ђе иде, млого, на пример, момак лошији а девојка бирана (Баг); 

бојило се у бојаџиницу, па после ето оне боје, донеклен ето [о]но заткиваш бојано (Вру); све 

затровано, парадајз затрован, паприка затрована, шта гој окусиш сад је затровано (Жи); ја сам 

моро да обиљежим и да јој дам новац и уговоримо, то е значи загарантовано, нема мрдања више 

(Вру); то су одабрани људи (Ли); он изабере све биране јунаке и два Србина (Кн); имало е звана 

мочила, мочила звана, па кол’ко три та мочила овол’ико, кол’ко ова соба, ова соба – три та мочила 

(Вр).  

Употребљени у придевском значењу облици бирани (гос), одабран (човек), звано 

(мочило), бирана (девојка) редовно се јављају са -н(-). Облици са глаголским значењем, 

међутим, углавном могу имати оба наставка (од глагола зват, као што се види у примерима 

који следе, готово редовно су бележени облици са -т(-)).  

С друге стране, -т(-) се бележи редовно у примерима: 

ја нешто нијесам о томе упознат (Бр); ко није био у партији није био признат (Прћ); мало 

признатији човек у село (Ли); једна је у Сараево била удата а двије су у Сеницу живу, а те двије 
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млађе, једна у Сараево била удата (Дуј); једна била удавата у Црквине (Жи); једна је ту удата, има 

трое деце (Ков); нијеси ти удавата? (Ли); Сабахета, код Бање јој је оде кућа па је удата ђе оно била 

застава онде (Рај); једном одавлʼен суседно село удата шћер у Бијелʼе Воде (Кн); јесам лʼи ја дошла 

оде за нешто илʼи овако удата, зашта ово?; та ми је кћерка у Набоје удата (Бр); у Мелае удата; она 

е била удавата оде у Мелае; та Сабахка је удата тамо ка Рибарићу (Ме); звата да води рачуна о тој 

свадби; дата, дали је отац и мајка (Вру); она је ис Пероша а удата је горе за једнога Хазира 

муслʼимана је удата; чора је једна удата у Смедерево; једна је удата у Жуче (Ст); Миљојка она, 

удата за онијем Јевремом (Стр); она је била удавата оде у Мелаје за једнијем, па је била још двапут 

удавата, послʼен узела Ђафка (Ме); једна ми о[д] стрица шћерка била удата горе у Црнчу (Ми); он 

је умро, он је ту био а ја оде, и сат ова земља тамо продата (Пе); за божи хатар врати се, чора је 

дата (Пл); ова мој дет отишо тамо код њи ђе је она удата (Са); дата је девојка, ево ви обелʼеже 

(Ђер); ланске године није удата била (Цр); Крстова шћер удата у Свиланово; наша је та компанија 

продата; ту је моја сестра от стрица била удата, још је жива (Че); она горе удата (Со); ћерка му је 

удата у Београт тамо далʼеко (Ка); удата је и она тамо (Не); цело Вучулоква је продата Србима; 

беше ми једна кћер удата (Нет); она је удата у Тутин (Из); оно је продато по седам хиљада еври 

(Ју); није продато, то све стоји ту (Ос); и дато је боље но ово сад шта раде свакичас гласање (Лу); 

ишлʼи су на те џумбусе и звати и незвати, и код вас и код нас (Рај); нијесмо упознати са вама и 

тако (Ков); успелʼи су да је растуре, ти погончићи мањи су билʼи продати (Баг); звати смо на 

свадбу, ишо ми ова син на свадбу (Жи); мало одабранији људи, мало речитији човек (Ли); те су ми 

ћерке поудате у Пазар, а двије су оде код мене (Бот); има три ћерке, двије удате, једна још, Андреа 

(Шав); удате заве, свекрву нијесам нашла; двије су ми шћери билʼе у Сеницу удате (Дуј); она је 

хоџеница била, оне су удате све (Жи); удате су ми две (Са); оне звате, без њи нема свадбе (Ме); 

 II.2.9.4. Наставак -ен(-) стабилан је у облицима трпног глаголског придева, те ни 

једним примером није потврђено присуство варијантности, односно његове замене 

наставком -ет(-)40.  

 Примери: 

немо да си ништа узнемирен; хотел одређен; моро је коњ да има почишћен; само мора да је 

почишћен; исан је ка Србин ка муслʼиман, од крви и од меса стечен (Ке); покривен шевар; затворен 

                                                 
 40 Мешање двају наставака код неких глагола овога типа, односно појава ликова типа жењет 

карактерише говор Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 201), српски призренски говор (Реметић 

1996: 509), те говор Горе (Младеновић 2001: 429) и Гатња (Младеновић 2013: 367). Облици овога типа јављају 

се и у северној Метохији али врло ретко (Букумирић 2003: 268).  
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(Ле); он је, кажу, убијен, неко каже није убијен него умро; беше у Пожаревац сахрањен (На); дате 

некога који је за ово задужен; намешћен ко фир по два метра и озгор су музлʼи стоку; у ријеку му 

долʼе казан потурен виђен, црномањас (Пр); није постаљен вијенац ни ништа (Ра); треба да је 

надарен неко; ја би требо да тој партији бидем поверен; он је послʼе смрти рођен, послʼе смрти очине 

(Кл); то је скоро та пут намешћен (Ки); ту сам радио у ту пећину ђе био Дража Михајловић сакривен; 

ако је неко цењен друк, пријетељ (Рај); би реко да је јуче она глʼеђ постаљен (Из); тамо сам ја рођен; 

она клас што је изломљен (Трн); брат му жењен из Дујака (Цр); пронађен је неки сандук камени; 

еродром има, само је затворен, изрушен је цео; био жењен из Буђева, најстарији био ожењен из 

Драгојловића; је лʼ опремљен онај Дом културе?; има вође један рођен; краљ Емануел ожењен 

Црногорком (Че); није доведен; примљен сам у милʼицију (Шт); осуђен је био двадес година знаш да 

си од бога створен (Бл); демек опружен и лʼежи (Бо); има одређен човек, да лʼ неки шумар задужен 

за то, илʼи неки други овако са села, задужен је да купи попашу (Бр); зато што е печен; цреп је типут 

набачен (Гл); а виђен је, сувише је виђен (Жи); наложен шпорет; та је рибњак направљен послʼе 

ослобођења (Шав); он је био погођен код мојега оца па ту смо се упозналʼи, ту сам га узела (Се); био 

је, да простиш, и виђен и лʼијеп; био одборник, био виђен (Туз); ја сам осуђен, Амире; он је осуђен 

већ.; он је осуђен што је убио сина, и немо да га судиш; ова је неожењен; ја сам оде рођен нисам 

померо нигде (Уг); неће он ђе је загађен ваздух; био је мало долʼе притворен па га пустилʼи; ту му 

један син неожењен (В. Лок); мој деда био виђен, глʼедан, висок (Бот); све ове дуња створен колʼико 

је то година прошло то алах зна (Бот); све ти ја знам, бистар, отворен; само је повређен (Гр); с 

Босанком ожењен (Ли); душек неки пуњен вуном; јорган је направљен (На); ослобођен за централу 

(Баг); врши се терор на тебе економски, дажбине те, прогоњен си да идеш у бригаде, да идеш на 

кулуке; он је био прогоњен млого; рањен дошо па послʼе јопет ме тифус закачио; четрес пете је 

завршен рат; ова Гембеш је јурен; он беше у Италʼију, заробљен, беше рањен, задњица, да извинеш 

(Прћ); само један је спрат опремљен (Уг); ова млађи је ожењен ту у Краљево живи и ради (Бољ); 

само један је остао Зено Хамидовић да није рањен; само један је остао нерањен (Врс); дваес пете је 

прогоњен муслʼимански живаљ; прогоњен от стране џандара; онда је прогоњен нарот био (Ју); стан 

је сад купљен и редом оно ствари (Ос); ја сам такаф човек, ја сам тако опредељен (Нет); има цедиљка 

овамо обешена (Бал); ова земаљска кугла створена од једног човека и једне жене (Бот); сад уведена 

вода у куће; ја и сад волʼим да сам чиста да сам обучена (Гр); та је џамија направљена прије двеста 

година; за те је паре намешћена ова џамија; нова школа направљена; направљена је па је била 

пропала; кад је прављена не знам; додуше ја нисам била покривена; она је покривена (Кл); она је 

онако на ћораво испрошена; то је неизмерена фамилʼија (Баг); испрошена девојка, неће; кад је 

испрошена, не смије нико да е узме (Ју); то је било мизерно да оде им кћер а да није окићена; немачка 

је војска одвојена била свакат (Рај); ограђена је боровима (Ра); Фема и ова рањена (Шав); сад је 
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постављена антена за мобилне телʼефоне (Из); она је ис Корита па досељена ту (Ју); пошто си 

рођена у ова крај, удала се у ова крај; немо да си повређена да будеш ти нешто (Цв); е мало савијена 

је; ја сам рођена код Лʼешка (Не); запрошена била за њим; роба обешена; она је била забрађена оно; 

ја пријављена за тамо (Па); пушћена (Пе); она побегла, а испрошена; испрошена да побегне за другим 

(Пл); браћа ми нијесу жењена (Рач); ја ако сам, не дај боже, бол’есна, а покварена (Ру); дрљача је 

мало касније направљена; доста су била женска деца угрожена, одвојена; мене се чини сат да су та 

деца превише размажена; покривена сушница папрахђом (Са); забрађена свака, и Српкиња и 

муслʼиманка је била забрађена нема да је откривена ка сат (См); тамо спремљена вечера (С. До); ја 

сам у Будиће рођена; радила је горе па сат пребачена ту (Коз); ко погодио ова пилат која су ношена 

која су остала, тад ми чини учино; бога ми сваком је пружена, што се рекне, помоћ (Лу); вода 

доведена; све јој глава ољуштена (Цр); одређена колʼичина; послʼе је рата направљена школа (Че); 

овде није она турена (Шт); тол’ико је масна, чувена (Вр); ја сам била свакат залижена за то јело; 

наша е кућа, кажу, досељена неђе одозго от Бишева; она је била чувена; она је била на свако собе 

цијењена; исто моја баба чувена, моја мајка чувена; она је испрошена била у Жуњевиће и остаљена 

је (Вру); она је отуд изнутра опшивена (Гл); та ми тетка била чувена; тамо оно намешћена и окићена; 

само што је отпуштена била, они су је гађалʼи (Го); жена је затворена била (Гу); то ка ћерга 

покривена (Де); моја сестра равно годину седела испрошена (Дол); једна је ту из нашега доведена у 

та подрум ту а једна је доведена ис Шароња чак (Жи); испрошена била у Драгу (Жу); по пола године 

би запрошена била девојка (Ке); она је била испрошена у Радетину и он је узо; тамо та испрошена 

била; ту и рођена (Ли); неварена врника(Ост); није имало воду па је пребачена тамо (Врс); долʼе 

била направљена она стругара, оно друго све није имало ништа (Со); овде отворена школа најприје 

у један хан димитријевски, ту је отворена школа; кренуо да бежи, а војска је била припремљена 

(Нет); здравица се носи, она домаћин ђе зовеш, кићена здравица; дванесте године кад је Србија 

ослобођена (Прћ); она је покривена (Уг); конфекција ту направљена; конфекција кад је затворена? 

(Бољ); јесу се, палʼилʼи су оде једну кућу, шталу, зграду, то је попаљено било (Не); све блʼизо 

прављено да се не одаљују (Боб); оста горе отворено (Бал); ово је напраљено послʼе рата овога на 

Косово; попаљено то је све било (Из); то е све завршено значи; свака жена код нас носила ону печу, 

покривено лʼице (Ју); само мало овако раздвојено ка до ове гараже; ту помало сијем то, ово друго 

залʼивађено; лʼетно поломљено ту ка та трмка одовут (В. Лок); послʼен то све запуштено (Бољ); то 

је алах ђелешанум одредио то је место благословљено (Бот); то је на та дан урађено; тамо је забачено, 

забачено је тамо у Урсулʼе; у торове да ставимо тако то закићено (Гр); то је незамишљено; пет има 

уведено ријека (Из); рађено; било је доста фирми отворено; онако скрпљено; ручно рађено, никака 

машина, него срп онај (Баг); те ође од Алуловића па све до Рашке долʼе све спаљено било тат; они 

Ђурђеви ступови што је подижено тамо у Иванград; то је чудо тад рађено; то је сад све удаљено; 
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млого је Срба потурчено (Прћ); кривено је то (Д. Пољ);то је забачено (Др); то је сад све растурено 

(За); то је направљено око педесет пете (К. Бун); то је одвојено, а то је истo нарот; палʼи у крф, па је 

то растурено (Цв); ето није ком је речено; то је код ислама забрањено; то сујеверје је забрањено; 

није брањено; оно је код куће бојено; јечам би се сијо ђе је, овај, огнојено, а зоп ђе се није (Кл); кад 

испаде оно свашта сашивено да се купује (Со); затворено, фабрика њихна, то приватно; стамбено 

питање решено за два сахата (Рај); ово је друго све потурчено (Бу); ударено по глави (Кн); оно што 

је утрињено (Трн); не било речено никоме; све је то прекривено месом (Тр); развијено и исправно 

(Це); није изграђено (Цр); педесет друге је уведено самоуправљање, па је речено изградња канала; 

ни данас није завршено; уређено међународним законом (Че); парче лʼима избушено; ово је брушено; 

све што је створено, створено је с радом (Шт); не памтим кад је насељено (Бо); у невиђено (Ли); све 

оверено (Ми); тапут је имо положено; збок тога је забрањено; у пећину и ту намешћено то лʼијепо 

(Па); док није било на Косово забуњено (Пе); тад је било забрањено да се учу деца та у веронауку; 

намешћено лʼијепо (Пр); ако је устрављено (Пру); то је било незапамћено вријеме (Рач); оно друго 

је све порушено (Ра); има отворено; нема да е то затворено; он тамо има за ујам оставл’ено; 

покривено под сламу строго, ил’ је покривено под шиндру (Ру); то је било све о[д] дрвета урађено; 

свако парче земље је у то време било обрађено; све је то напуштено; то све да је сређено; стави се 

одозго камење то да би било потопљено; то је закоровљено; то је све закоровљено (Са); плаћено је 

то; плаћено је и Миловану; а плаћено је тапут то по тој цени нофца; то је све осељено; у Турску је 

осељено било (Ст); то је звршено; то је најпријен било завиђено, баш фино; ја ти причам чувено; да 

се то не ради нешто претерећено; то је размажено (Бр); ту је тапут исцрпл’ено све (Вр); ние то било 

забрањено; имало је одређено (Вру); доста је било и побијено нашија људи; то је млого побијено 

нашија људи (Гл); волʼиш лʼи овако замрачено? (Го); није вељало ништа да једе то кривено да се 

поједе (Дол); има расечено све, и сабља овако ђе расечено (Ер); из Драге је досељено; ако јој није 

пресечено нешто (Ке); вала није било окићено (Де); олʼијепљено, покривено (Туз); то сам имала 

погођено; његове чоре ниђе нијесу мрдалʼе, то је све забрађено (Жи); значи то је село одавно 

насељено наше; нешто увучено; покривено (Уг); јесу потурчени (Бу); они нијесу жењени; овако су 

слојеви неки таложени, па то су багри ко таложени (Баг); о[д] точкова опанци су ношени (Не); 

билʼи одијељени (Дуј); разведени су они (Ос); зидови билʼи покривени ћеремидом (Из); они су ис 

Црнога врха досељени (Бал); у Пазар су највише Белопољци досељени (Нет); мелећи су анђелʼи, они 

су створени од светлости, људи су створени од иловаче, џинови од ватре а анђелʼи су створени од 

светлости; људи запошљени билʼи; они су бајаги насељени оде, а ми нисмо, ми смо тамо рођени (Кл); 

ималʼи су неки наши што су билʼи заробљени у Немачку (Ра); жењени из Дујака (Цр); тако да смо 

од тога дана билʼи одвојени (Че); ови су други ожењени сви; ту ми три сина седу, они су ожењени; 

ти станови су од прућа грађени а покривени сламом, па лʼијепљени, да извинеш, баљегом (Уг); волови 
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што су уфаћени (Жу); билʼи смо попаљени све (Бот); ево ови су ми одијељени (Бр); ми смо из 

Добриње исто оде насељени; Мијовићи су насељени, кажу, из Островице (Вру); Немци заробљени 

овамо (Гл); требало би да су досељени; јер ми смо билʼи деца раније млого намучени (Са); да се не 

нађете увређени; све се зна који су то бадњаци осечени (С. До); то су билʼе исплʼетене као душеци 

од неког платна (Бот); ено виду се куће, ђе су оне лʼиваде непокошене (В. Лок); нек су окрпљене на 

једно место (Ју); овце још нијесу билʼе почете да се музу, само изјутра (Лу); оне сестре млађе које 

су приучене (Не); само сад су се тамо шталʼе направљене (Бољ); закрпљене па не знаш ђе су закрпе; 

све су ни матичене (Др); па те су глупости превазиђене (Д. Пољ); отприје су покривене билʼе (Кл); 

мања места у Србији су иначе запостављена (Тр); те су колʼибе од плота саплʼетене, сламом 

покривене (Шт); неке везене неке нијесу (Бо); воде имамо доведене двије; пелʼене билʼе спремљене 

(Жи); некако овамо подвућене (Ле); жене су тамо одвојене (Ли); неискварене (На); има другија жена, 

старија жена што су билʼе покварене; разријеђене оне (Па); девојке радиле и она вес, везене кошуље 

(Рач); горе исто намехћене (Ру).  

 II.2.9.5. Када су посреди различити односи основа глагола у облицима трпног 

придева, наводимо неколико важнијих напомена. 

 Глаголи треће врсте имају следеће облике трпног глаголског придева: само преврнуто 

овако; други испод њега, исто преврнут (Из); шиљав горе а разврнут (Ст); па ка[д] то тури невести 

на главу, не знаш куд је обрнута; једну смо одвелʼи на коња, па је то шиљаво, ти не знаш куд је 

обрнута (Ме); то је прекинуто (Ра). 

 Глагол попет, има облике глаголског придева трпног са елементом -ну-: ја попнута 

на коња па ме стра да ћу да паднем (С. Ћуп); или без њега: попета је скрос горе (По). Глаголи 

типа почет, припет и сл. обичнији су у краћим ликовима: та нам кобила припета (Цр); 

припета је тамо (С. До); почето је зидато (Бу).  

 Глаголи на (-)нијет/(-)нет имају облике:  

нанијета му је штета (Ту);што је понијето да се види ко[д] те девојке што су понијелʼи из 

дома ови (Бот); то је једно брдо велʼко изнијето (Дол); не дај боже, мора да је то прението однекл’ен 

(Ру);  

послʼе пренесене су у Студеницу и дан данас су туна у Студеници (Ра); мало су ка изнесене 

(Бал); 

оно изнешено (Брђ); та болʼес је из Америке пренешена; то ис Америке пренешено она варола 

(Кл).  
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Варијантност форми присутна је и у Ибарском Колашину (Божовић 2002: 95) и 

васојевићком говору (Стијовић 2007: 189).  

 Глаголи прве врсте типа маћ, таћ, дић и сл. могу имати облике по првој и по трећој 

врсти: 

што му је спомен подижен (Прћ); фереџа је мачена (Трн); примачена је оде (По); она је 

надижена (Пе); они Ђурђеви ступови што је подижено (Прћ); 
та споменик је подигнут (Рам); кајмак макнут (Дол); то је било педесете године пећа је 

макнута (Уг); јел’ она е навикнута (Ру); реко ми је Горан да су је доводилʼи два-три пут снемогнуту 

у Тутин у болʼницу (Жи); ђе је макнуто (Рај); мало је то издигнуто горе (Же). 

Глаголи на -сти такође имају двојаке форме: 

 пободен ту колац (Рач); крава непомузена (Д. Дуб); пободена, то се звало баба, дрво једно 

(Ми); све истресено (По); све живо покрадено (Цв). забодени ексери (Дет); они су забодени (Бр); 

истресени ћилʼими; све су помузене; истресене јамболʼије (Ме); изгребане руке (Ру); 

два дрвета побођена (Ду); она је потрешена (Пл); млʼијеко помужено (Бр); коље забођено 

(Бо); помужене су краве (Ко); руке изгребљене (Со); довеђено је на цријево (Др); трудна жена не 

смије ништа да такне украђено (Вр); оно дрво што е побођено оде; није крађено ни стока ни ништа 

(Вру); два дрвета побођена тамо (Рач).  

 

Осим облика: 

добар део је напуштен (Баг); то е напуштено село (Са); ено тамо редом, оне су куће све 

напуштене (В. Лок); није шћео да и остави некрштене (Лу);  

Бележене су, и то као чешће, и форме:  

није запошљен (Дуј); то је ријеч пушћена (Бр); то је ријеч пушћена била (Вр); сад је црква 

намешћена у Врсенице (Шт); она је запошљена (Ст); напушћено горе; то је масовно напушћено (Баг); 

било напушћено (Брђ); напушћено, нема (В. Лок); ниједно му није остало некршћено (Лу); то је 

упропашћено (Не); то је запушћено (Шт); да није укршћено; да није укршћено, но да има свако своје 

лежиште (Св).  

Ипак, подновљним јотовањем нису обухваћени глаголи попут: плес, јес, завес, 

кидат, па стога нема ни ликова типа: плећене, ијеђен, завеђене и сл., какви су бележени у 

говору Мрковића (Вујовић 1969: 265). Варијантност форми присутна је и у Ибарском 
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Колашину (Божовић 2002: 95) и васојевићком говору (Стијовић 2007: 189), а тако и у другим 

штокавским говорима: трстеничком (Јовић 1968: 150), говору северне Метохије (Букумирић 

2003: 268), Пиве (Вуковић 1940: 74), потом у централној Шумадији, где је код глагола прве 

врсте са основом на дентал алтернација скоро доследно спроведена, присутна је и у 

секвенци ст код глагола типа наместити, а јављају се и аналошке форме типа крађено, 

појеђено (Реметић 1985: 329).  

Ог глагола на (-)тр(ије)т и (-)дрт забележени су облици: безбелʼи ми је соба била 

прострта (С. Ћуп); цијелʼе пантолʼе издрте билʼе (Кл).  

 Глаголи типа купит, топит, заробит и сл. увек се јављају у форми са јотованим 

усненим слугласником, што се види из напред изложене грађе. Нема ликова купен, топено, 

заробен, направен и сл., углавном несвојствених говорима зетско-сјеничког типа, а 

забележених у мрковићком говору (Вујовић 1969: 265). У говору северне Метохиије такође 

у потпуности изостају (Букумирић 2003: 268). Нејотоване форме јављају се (али врло ретко) 

у трстеничком говору (Јовић 1968: 151); консонантска алтернација на крају основе 

уклоњена је и у говору Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 202), призренском 

(Реметић 1996: 509), горанском говору (Младеновић 2001: 430), и говору села Гатња 

(Младеновић 2013: 366).  
 

Глаголи (-)бит и (-)пит имају облике трпног придева код којих је присутно колебање 

између два типа завршетака: -вен, -вена, -вено и -јен, -јена, -јено, па се тако јављају дублетне 

форме: 

  пробијен на средини (С. До); сок је попијен (По); пробијена рупа (Ту); мало су убијене (Бал); 

вратило је било пробијено (Би); оде пробијено (Вр); то би све било (Ле); то је млого побијено (Гл); 

млого било разбијено (Го); копље побијено (Де); то би све било убијено (Ле); сви су убијени (Ле); 

прозори разбијени (Бал). 

ова пут пробивен (Бољ); овамо посен је ова пут пробивен (Ст); убивен са штангом преко 

кичме, и убивен му бубрек (Стр); разбивено тамо (Вр); све је разбивено (По); ни оцом карато ни 

мајком бивено (До); ту пробивено (Лу); вретило изгл’еда овако дугач’ко, па је на два дела пробивено 

(Ша); једно дрво ту пробивено (Не). 

 

За двојство наставака зна и говор централне Шумадије (Реметић 1985: 331).  
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Осим облика надувен, -на, -но, који су сасвим обични, са само једном потврдом 

присутна је и форма надут: цио је био надут (Бал); као и један облик по III врсти: оваке јој 

очи надунуте (Ков). Облик са наставком -јен (надујене) непознат је овом говору (Реметић 

1985: 331). 

 

Нисмо бележили примере глагола на -јен са јотованим сугласником основе типа 

зављен, развљен, који се употребљавају у говору Бјелопавлића (Ћупић 1977: 174) и 

Васојевића (Стијовић 2007: 188), као ни форме са наставком -т типа пребит, убит, 

својствене говору Васојевића (Стијовић 2007: 188), а бележене и у Пиви (Вуковић 1940: 74). 

Са стањем у нашем ареалу слажу се прилике у Ибарском Колашину, где је забележен само 

један пример са -т (изут) (Божовић 2002: 94).  

Глаголи на -ивен типа сашивен, проливен у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони 

увек имају овај наставак. Нема форми са наставком -ит типа налит, напит и сл. (Стијовић 

2007: 188).  

 

II.2.10. Футур I 

 

 Футур I гради се помоћу глагола хтет / шћет, чије су енклитике: ћу, ћеш, ће, ћемо, 

ћете, ће / те, а као допуна на читавом терену испитиваног говора инфинитив је доста чешћи 

од конструкције да + презент41.  

 

 II.2.10.1. Прво лице једнине гради се помоћу енклитике ћу и инфинитива: 

 

шећер ћу ја наћ, нека шећера; ја ћу отис (Бал); са[т] ћу ти показат (Брђ); сат ћу вам причат 

који су празници, ко је где; ако ти треба, једно ћу ти поклонит, ево пробери (Из); други пут ћу ја 

припазит се (Лу); ја ћу ви то помоћ алʼ да уведете децу и ове жене у собу (Нет); како ћу рећ; сат ћу 

ви ја казат; тебе ћу ја сат повес оде (Ос); да лʼ ћу доживет само да се наспавам; ако могу да ви 

помогнем, ја ћу ви помоћ; ја ћу причат, а ви пишите (Трн); сат ћу ви ја казат; па ћу ви ја нешто 

                                                 
41 Више речи о односу конструкције да + презент и инфинитива у саставу футура првог било је у одељку о 
инфинитиву (в. т. III.1. и III.1.1.–III.1.4.).  
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исприћат; попричај ти нешто па ћу ти ја попричат за једну другу ствар (Цв); све ћу ве казат (Шав); 

ја ћу се покајат; па ћу отис код тија Зорнића да и посетим; нека је, ја ћу се оженит; ја ћу јој дат; 

за паре ти не дам, ако ћеш џабе, ја ћу ти дат; ово што ћу ти дати, три ноћи опери руке и намажи: ја 

ћу ти казат; ја ћу глʼедат у име бога да ти то дијете излʼијечим (Кл); ја ћу, сине, отис да то твоје 

исе очистим (Кн); ти глʼеда у мене, ја ћу глʼедат у тебе (Тр); ево сат ћу ја напојит краве (Туз); оћу, 

све ћу ти причат; сат ћу ја њојзи казат; ето како ћу ви казат за Рељину кућу ђе је (Бо); шта ћу ти 

казат, село, читаво овако (Бр); вала ћу ти реј за трудну жену; прича ти па ћу ти ја додават (Вру); ја 

имам, ево ја ћу нај ево двеста кила пасуља долʼе (Гл); ја ћу донијет сад воду; хај ја ћу тебе помој; 

нек је трећи дио Симоне, ја ћу је узет; мајко, ја ћу ти опрат; пробај ти сир, па са[д] ћу ја донијет 

баклаву и обланду; са[д] ћу ја другу виљушку донијет; ти ми тражи, ја ћу ти дат; ја ћу ти дат да 

попијеш сок; пита ти, па ћу ја неђе наминут да видим, да се промучим; боји се ја ћу га оставит, ја 

ћу запоставит (Го); питате ме шта гој хој, ја ћу ви исприћат; сутра ћу прој крос Пљевље; ја ћу му 

све помој; ја ћу ти само један случај испричат (Гу); са ћу ти причат нешто укратко; ја ћу навратит 

у понедељак; ја ћу јој исплʼес (Дет); кат стигну тачкице, ја ћу донијет па да осечеш оне купоне; ко 

те дофатим, читаву ову зграду ћу обит с тобом; ја ћу га убит (Ђер); пита ме, ја ћу ти прићат; ко ме 

не даду ја ћу остат неудата (Жи); баш ћу ти ја причат о мојој жени; сутра ћу му поручит (Жу); бога 

ми ћу ти ја причат за мене; вала лако ћу ти казат (Ке); мало ћу ти ставит; tи слуша мене шта ћу ти 

ја реј; ја ћу те зват телʼефоном; све ћу и помлатит; са[т] ћу отис за Фаика мотором, довез милʼицију 

и све ве затворит; са[д] ћу ти ја прићат; нека, ја ћу донијет (Ле); хај, што ћу остат за на пијац, 

добога мене; ја залагај лʼеба ћу нај (Ли); са[д] ћу ти реј, први доктор што је то је био Адемовић; 

богами ћу лагат; сигурно ћу изгубит годину (Ми); ту и ту ја ћу изај, дођите (Ост); ево ти, са[д] ћу 

ти ја нацртат; ка[д] су се узималʼи, то ћу ти све испричат; сат има оно, како ћу ти казат, ко ђугуми; 

жут, плав, ада негђе ћу ти га показат (Па); Вала ћу ти ја казат: (Пл); кат ћу ти платит? (По); кат ћу 

дој? ја ћу се покајат (Пр); ја ћу припазит; све ћу ти причат, шта ме гој питаш (Св); ево ти кахва, 

седи, ја ћу то све завршит (См); да ве поведем па ћу се вратит (С До); слободно зовите ја ћу дат 

ви (Кл); баш данас сам мислʼила да идем па она вељаше можда ћу испанут па није испала, остала је 

ту (Уг); вала нит би требала ни[т] ћу га узет (Ле); јес имала прича и то ћу ти причат (Пр); ти пиши, 

ја ћу ти причат (Св); да лʼ ћу се ја њој свидет (Ст);  

 

односно ћу + да + презент 

 

сипа ми у шајкачу, ја ћу да је попијем (Стр); дошла нека својта једној мојој стрини и оно 

причају да ћу ја да се женим (Вру); ако ћу паре да узмем (Пр); и ја ћу да идем за децом (На) ја му 

нисам казала да ћу да дођем овамо (Гр); ада оде ћу ја да седнем, супер ми је оде (Баг); ево кафу ћу 
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ја да донесем; ево са[д] ћу д[а] [ид]ем да је припнем (Бал); знаш за кога ћу да те удам ка[д] си тако 

дивна?; то је његов унук што ћу ја да те удам; громови нек пуцају, ја ћу да спавам кот куће; и онда 

ћу да спремим ручак и да ве чекам (Ка); ја, мајко одо, дошао сам у шес, да бидем мало по граду па 

ћу да одмарам; осеко ми сланине ка да ћу да га превијем на набој; ја ћу оде да живим (Коз); шта ћу 

да те лажем више?; ја ћу моју децу да крстим, нек дође да ми забрани (Лу); „Ја ћуˮ, каже, „да 

радим.ˮ (Не); то ћу да ви објасним (Нет); преговори кат ћу да бежим да га узмем (С Ћуп); е сат оде 

ћу да те преварим (Цв); како ћу да ти гарантујем кад нисам видо шта је; све ћу људима да опростим; 

ја да наплатим нећу, ја ћу да ти дам (Кл); и ја ћу да клʼекнем мало; ја ћу да идем у ђурумлʼије (Кн); 

ајте тамо, са[д] ћу ја да склоним ово; ја не знам кат ћу да кажем ђе ћу да изиђем (Тр); ја ћу да ве 

спасим (Туз); са[д] ћу да га оптужим, па све то ћу да му одузмем тамо на деобу (Уг); ја ћу да све 

опростим; ја ћу све да опростим ово што е радила; ја ћу да ви прићам шиптарски (Бо); како ћу ја 

д[а] идем тунаке?; ту сам дошла, и ту ћу комате да оставим (Бр); мене је отац реко до ту да ве 

испратим и ја ћу да се врнем, даље нећу; сву ној мислим како ћу ја да упантим то; сву ној ја мислим 

како ћу ја то да погодим (Вру); још шес ћу да те чекам (Гл); он никат није знао ка[д] ћу да се породим; 

вала ја ћу Радмилу да дам; ко бидем жив, ја ћу да је дам даље у школу; са[д] ћу ја тебе сира да 

донесем; ја ћу да одем у новембар; ја ћу да јој сложим ону груду сира; како гој биде, ја ћу то тако 

да радим (Го); како ћу да идем сат, онумат нећу, сат хоћу (Ке); а стварно и ја ћу то да купим; све ћу 

да ти прићам (Ле); са[д] ћу да ти кажем шта е она тражила њему; ја ћу вас да узмем (Пе); ја ћу да ти 

испричам (Св); вала ја ћу да останем оде у кола; вала ја ћу оде да останем (С До); ти стој ту, ја ћу 

да лʼегнем (Пл). 

 

 II.2.10.2. У 2. л. јд. бележени су такође примери са обема допунама: 

 

кат ћеш морат да запоставиш (Бал); а ти шта ћеш радит?; то се није глʼедало да лʼ ћеш ти 

ђетету истерат очи, но да лʼ ћеш догнат сва говеда да се обадају (Ка); ако бидне ту, седи мало, и 

нешто ћеш и од нега чут (Леч); код њега ћеш добит да се ниђе не крпаш; ти четири дана, пети ћеш 

дој (Нет); само шта однесеш то ћеш испећ (Рај); ти ћеш ми то испричат; сутра ћеш дој (Ле); сутра 

ћеш наминут (Ту); е ти ћеш данас панут у крф; ти ћеш послʼе оно морат да исциједиш (Кл); ти ћеш 

јој купит то; да лʼ ћеш ми позајмит?; ако нема карактера, да је његово, муку ћеш видет (Тр); нас 

двое старо, омркни, алʼ да лʼ ћеш осамнут (Го); ти ради шта ћеш радит; грдну ћеш муку видет (Го); 

е има та књига, о њему ћеш пуно нешто видет и о кретању и о свему (Жи); с тијем ћеш умријет 

(Жи); не верујем да ћеш бит такаф, Гојко; оде ћеш бит на лʼето; ти ћеш ни је узет (Ле); он ништа 

не ћује шта ћеш му рећ; (Пе); ти ћеш је довес оде (По); кад ћеш нам казат? (Че); шта ћеш ми донијет 

на свадбу?; ти знади твое ка[д] ћеш дој за казанску (Вру); 
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како ћеш сама ти све да радиш? (Го); ти ћеш сутра да радиш ово, ти ово (Ју); кат ћеш ти, 

Миџо, да се ожениш? (Рај); дрвено рало ријетко ћеш ђе да нађеш сат (Врс); јо, ти ћеш да скапљеш 

од глади (Гр); ето шта ћеш ти да напишеш от тога (Кл); ти узми виљушку ко ћеш са мном да једеш; 

свуј ћеш ти тога да нађеш (Кн); кат ћеш да изиђеш? (Тр); ти томе детету не мош да видиш хаир, но 

ћеш да видиш шер (Бр); нешто ти се на двоје раздваја ова жеља, нешто ћеш да запучиш; имаш 

заставу, нешто ћеш да победиш, па опет на висину неку глас лʼети, кључ, нешто ћеш да закључиш 

(Го); ти ћеш, у име бога, да се удаш и одеш у своју кућу (Шер); на кога ћеш ти ово да преведеш? 

(Пе).  

 

II.2.10.3. У 3. л. јд. примери са инфинитивом као допуном такође превладавају: 

 
он ће некако и бит добро (Не); да ће побаучке ис, он ће изај да ме види (Леч); са[д] ће ти она 

донијет зејтин; сат ће ти сипат Зорица (Бал); свадба, женидба, то ће ти бит и смијешно (Боб); све 

ће ти он исприћат од а до ш, ја сам то реко, и вишка ће ти он исприћат (Бот); ова ће ти, реко, узет 

паре (Брђ); онда ја сам двадес и првога септембра са[т] ће бит, отишо на сабор, ту смо се виђелʼи; 

са[д] ће он донијет, неђе оставио тамо (Из); то се ишло драге воље, ко ће гој реј друкче, греши; за 

време Тита није моро нико да иде, ако ће неко реј, није му реално, лаже значи; у Србију има добрија 

људи, ко ће гој реј да нема добрија, он греши дебело; е ту има стара жена, она ће ти све попричат 

(Ју); па ће му мајку ученгељит; она ће ти пит кафу и тураће и на гомилу (Ка); да ја кажем прво 

Горану за шта су оне дошлʼе, па ће он објаснит (Коз); мислʼим да оде има једна жена да ће знат 

(Леч); који ће ми доћ послʼе на тањир (Лу); нема сат алʼи и они ће стигнут (Не); он ће зовнут ове 

старије људе; запиши и неко ће ти казат; сат ће морат за неку годину да тражу неку локацију (Нет); 

то бог зна да лʼ ће бит да лʼ неће (Ос); један брат што ми је умро са[д] ће му бит година (Прћ); прва 

кућа ће ве сретнут са лʼијеве стране (Ра); пријети му тамо да ће му побит породицу; што га није 

питала да лʼ ће отис за њега (Рај); тестија ће остат (Со); ту ће ви та најбоље испричат (Цв); најбоље 

ће им причат Огњен Јелић; он је стари човек, све ће ви испричат; још неко ће ти рећи (Бољ); неће, 

бок ће помоћ (Бу); е он ће ти причат; он ће ти све опричат о томе српском; Тако, Томо и Драгољуп, 

којега гој нађеш они ће ти опричат (Врс); ова ће ви мало боље испричат о старијем; ко свом детету 

ће ти он реј (Д Пољ); његова је мајка ту, она ће ви најбоље објаснит; има кућа муслʼиманска испод 

пута, прва ће ве сретнут; она ће ви све објаснит, мисим још има тија Срба тамо и она ће ви објаснит 

(Дуј); морамо да оперишемо, и не гарантујемо да ће се дићи жива са стола; морамо да оперишемо 

алʼи не гарантујемо да ће се диј жива са стола; што ће он кукат и плакат ви немо да се плашите 

ништа; па ће ти дати толʼико пара колʼко је тешко, новија, алʼ од онија ће ти узети десет посто 

трошкова; ако бидне анђел, мелећ, он ће побеј, неће глʼедат; и ово ће проћи; сат ће ми дој муж да му 
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је поклоним (Кл); Крајиште се звало ово овамо ка Тријебинама ово селʼенце мало и ја је чеко ка[д] 

ће избит, кат ће избит кад они иду; онде сврати питај она ће ти казат право пут (Тр); неко ће морат 

да биде мајор; хоће вала он, он ће ти прићат; ђе коме судбина, ту ће отис; е вала има, сат ће свадба 

бит у недељу, оде ће бит повише продавнице горе (Уг); Адем је продавац а његова жена ће вам 

причат; веља реј да ће бит добро (Бл); она ће пој са мном да је водим кући; не знам да лʼ ће мој 

премашит, не дају; он ће ви исприћат; вала ће ви та казат, јах (Бо); да видим шта ће ми доћ на сан; 

она ће га бегенисат; сат моја једна унука, верујем да ће она бит учитељица; сат је завршила 

факултет, те она ће верујем ту се примит (Бр); ова пијетао ђе запева, ту ће бит добро; оде ће бит 

добро (Вру); помало носиш тога брашна колʼко ће ти бит за два дана; да лʼ ће је дочекат; отишла 

онамо код Шабановија, са[д] ће дој; ко зна ка[д] ће она дој; она ће отис; видећеш да ће ти она млого 

муке видет; невеста ће послʼе бит уморна за свадбу; нешто си хи надвисила, неки глас сретан ће ти 

бит (Го); та ће ви испричат што неће нико оде (Ђер); турила под јастук алʼ под душек пара, ко ће 

дизат; сат слабо иде на посо, па сат не знам шта ће бит (Жи); кат ће дој?; глʼеда човека који ће 

брижит тебе, да не брижиш ти њему (Жу); мора посен да ће бит мачка женско да дају обрас; не 

знам да лʼ ће бит ове године по пет еура (Кон); ти на вранца, немо да га окрећеш ни лʼево ни десно, 

он ће те повес; са[д] ће дој кажем ономе што ће да пушћи жену; реко можда ће ме болʼет још више; 

мисео боље ће живет; зови га телʼефоном, гром те убио, бога ми ће се попишманит (Ли); мислʼила 

сам шта ће бит са мном; њему ће паднут на памет; брига нама да лʼ ће он панут; и ово ће ти овај 

Идрис реј, благо мене (Ми); снаха ће морат ове године раније да иде; ова ће ви исприћат от старога 

вакта (На); хој, да ни је нама знати како лʼи ће се Бујковиће звати; деца отоше, нас двоје осталʼи 

још неки дан, и ово ће остат, нема ко да ради (Ост); било шта ће ти бацит да би то дијете послʼе 

јело; ја сам мислʼела она неће дој ни у Тутин, она ће умријет (Па); Шефко, ко бидне судбина, нама 

ће отис; она ће ти побеј; сат ће оно куће панут па ће те удавит; немо бежат, бок те убио, врати се 

ка кући, крф ће лʼеј; не, враћај се, крф ће лʼеј, они хоте девојку (Пл); после ће јој порас чир оној 

мајки што га бије (По); док си у војску, ово ће ти ваљат; ја то ништа не знам за шта ће ми то вељат, 

како ће ми то вељат, ништа ја не замишљам даље; са[д] ће дој (Пр); Пуна ће се напунит гњида 

(Пру); седамнаес тија косица, куку кад лʼи ће се ово опрес (Св); ко ће прић да тражи лʼеба? (См); 

Милован ће то знат; ја нијесам био тијесно да лʼ ће она мене узет (Ст); она ће ве убит са онијем 

колʼима (С. До); 

изађе и мора, тражи место, илʼ ће да иде у шуму илʼ, ако си ту, да је пушћиш (В Лок); ко би 

реко да ће ово време да дође овако; жене су зналʼе шта ће да која ради, сат јок (Ју); још мало сат ће 

и он да дође па ћемо сви заједно друштво; ена ипак ће да се снађе, да умијеси, да опере и све (Ка); 

а шта ће да чини с онијем? (Лу); не смијеш неког ни да уставиш с колʼима, не знаш ђе ће да те води 

(Не); па ће то да претвори аутонимију; данас једна партија, сутра друга, бог зна како ће ово да биде 
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(Прћ); колʼко ће да не кошта доручак?; шта ће му, и оно ће да остави горе, ону бабовину (Трн); док 

она порасте, школа ће да изађе из моде; данас ће да буде горе него први дан (Бу); биралʼи су се 

пријетељи ђе ће да да ђевојку, ђе ће да узме; како ће сирома да га изеде?; каже кога сања за тога ће 

да се уда; само се богу замолʼи, бок ће да помогне све (Гр); чија ће лʼила дуже да гори (Д. Пољ); 

посе бога ми бојим се сат овај нарот да ће да настрада; има један у Уго што ће да ви прића те 

догађаје; отиди код Амира Горћевића све ће да ти испрића историју; све ће да ти испрића историју 

праву (Ки); ко ће данас да му крсти дијете; адаљ била адаљ ће да умре нема љепоте и како ће да 

биде (Кн); сат ће да наиђе овај други момак са балʼирком (Тр); са[д] ће д[а] иде за Америку да се 

удаје (Бр); ко ће оно са[д] да једе?; за Немачку ће да иде она; сад за неколʼико ће да иде за Немачку 

да ради; а ко ће д[а] остави злато у кућу; Менсур ће д[а] [ид]е за Немачку, а ко ће да ми чува ова 

говеда посен?; Менсуре, ко ће да иде да купује намирнице, имаш неку грану, нешто ће да разграна; 

све ће да ти се ово оствари; нешто ће да ти се оствари (Го); чауш који ће да предводи, који ће да 

распоређуе госте, који ће мусафире прво да зовне на софру (Гу); отиди па реши ка[д] ће да је узму 

(Де); о Божићу ће да напуни три године (До); ко ће да му чува; он није му казо што ће да му иште 

трећу (Ке); она ће свија тридес људи да угости (Ков); но ће да пане; јагми се страна која ће страна 

прва да ујагми (Кон); он ће да ноћи код мене; ко ће да ми нађе телʼефон од Радоша? (Ле); која ће 

више да оплʼете брже; ја му се молʼио да ми јави да лʼ ће да дипломира (Ми); шта ће оде да 

изграђује? (На); то тога што је диро ће да напане (Ост); она ће опет да га зовне друго вече (Па); она 

ће сад миђу кахву да тури (Пру); 

 

 II.2.10.4. Нешто мање потврда футура првог забележено је за 1. л. мн.: 

 

само ћемо је покварит; ми ћемо му се јавит; шпорет је врућ, лако ћемо му турит кафу (Бал); 

ми ћемо школу ставит у Грубетиће горе (Ју); ко зна да лʼ ћемо се више виђет (Ка); ми ћемо сви оде 

страдат (Лу); д[а] [ид]ем да ставим ја кафу па ћемо причат (Го); све ћемо се здоговорит; илʼ ћемо 

ти ми то донијет да осечеш (Ђер); у куи дан ћемо дој? (Жи); са[д] ћемо продужит (Жу); да се врнемо 

у Браћак да коначимо па ћемо узет сечива тија ово ујутру (С. До); ми ћемо се заклʼет; сад ћемо ова 

пос постит (Коч); 

ми ћемо ово да пустимо Бугарима (Из); ми ћемо то лʼијек само да завршимо, ми ћемо да 

идемо кући (Ка); увече кат ћемо да идемо у оне дубироге (Ли); ми се двије здоговоримо да ћемо да 

идемо на вашир (Гр);Тако да ћемо то идуће године да припремимо те лʼилʼе; док сам жива то и ја и 

деца ћемо то да пантимо (Д. Пољ); је лʼ вам причо што ћемо да дођемо (Уг); посе ћемо опет да 

бројимо поново (Вру); ми ћемо да останемо (Де); вала ћемо да дођемо да ти иштемо кћер (Ке); вала 

ћемо да узмемо један стан (Ков). 
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II.2.10.5. Примери за 2. л. мн.: 

 
што ћете отис онамо (Мел); лако ћете се снај; да лʼ ћете уопште доћ (Бал); ту ћете полако 

ис (Брђ); слађе ћете спават; најави се кад ћете доћ други пут (Ка); све ћете се исцијепат на ту 

ограду (Пе); како ћете сић долʼе што она има ова мос па долʼе трећи мос; да лʼ ћете се ви снаћ? 

(Ос); све ћете ис овијем бијелʼим макадамом (Ра); кат ћете ни дој неђе? (Д. Пољ); е ту ћете видет; 

е ту ћете нај сигурно (Дуј); некок ћете питат (За); е кот њега ћете отис (Бо); да знам да ћете одма 

завршит; ако ви ја дадем ред, вала тешко ћете га уфатит послʼе (Ле); вала ћете попит нешто па 

да се отрујемо сви (Ли); ту ћете наис с колʼима, ова долʼњи пут (Ме); 

не знам ни ка[д] ћете ви да дођете (Бал); иде се право, право ћете да дођете долʼе у дно 

Вучулокве (Не); ту ћете да изађете (Ос); прва кућа што ћете да замакнете (Ра); ви ћете асвалтом 

да идете (Ме); у Бороштицу ћете д[а] [ид]ете?; кот кога ћете да идете?; ви ћете паре да 

потрошите, а куће нећете (На). 

 

II.2.10.6. У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони, дакле, футурске форме са 

инфинитивном допуном доминирају у односу на аналитичке облике. Исто стање је и у 

староцрногорским говорима и говору Васојевића (Пешикан 1965: 179; Стијовић 2007: 182), 

у Мрковићу је футур са инфинитивом чест али ређи него у суседним говорима у Црној Гори 

(Вујовић 1969: 267). У Ибарском Колашину, међутим, превладавају форме са да + презент 

(Божовић 2002: 90). 

 Испадање везника да из везе да + презент, иако познато многим српским говорима 

(Реметић 1985: 323), у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони није потврђено ни једним 

забележеним примером. То није својство ни осталих говора зетско-сјеничког типа 

(Пешикан 1965: 179; Вујовић 1969: 267; Божовић 2002: 91; Стијовић 2007: 182).  

 

 II.2.10.7. У 3. л. мн. бележена су три реда облика – форме футура I са енклитиком ће 

и допуном у виду инфинитива или презента са везником да и облици са енклитиком те, 

пореклом од старијег пуног облика за 3. л. мн. хоте, које су и најзаступљеније на читавом 

терену: 
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алʼ брже те дој (Кон); да видимо шта те рећ за те људе (Ков); умријећу па те ти комшије 

отерат (Ка); јес да муслʼимани те доста правит незгоду, алʼи јако те; они те се најавит (Пе); млого 

те ни повећат (Ки); има педесет људи наоружато, кућу те ти диј (Бр); неђе те се појавит (По); они 

те се понапијат (Ост); немо да оде она у петак у Рожае, јер послʼе они те дој ту; у четвртак те одма 

дој овамо (Го); брижим каке те ми бит среће (Го); шта те ти? И синови сад ништа (Жи); па те 

закукат: „Куку Иљазе, шта то би са тобом?ˮ; нема Јуса, богами те га уфатит Ђерекарци (Ле); не 

дају је, мене те је дат (Па); са[д] те се посвадит (Пл); цијелу лʼиваду те ми предиј (Пр);  

оне ти ту знају, све ће ти то испричат; оне ће ти све то казат (Ос); замишљо је некад да ће 

Немци остат (Прћ); сат ће ми дој деца (Шав); ноћас ће те преварит, сутра ће те прекорит (Д. Пољ); 

муку ће видет они ћорни родитељи (По); беса ти је љуцка, ако треба, тамо ће дој (Ле); новине ће 

писат (Ме); опет ће се вратит ти стари обичаји (На); вар се, вар се, не превар се, ноћас ће те 

преварит, сутра ће те прекорит (Пл); кол’ко ће га бацит (Св); све ће морат да плате (Ту); 

муе ће да не поједу (Ос); тамо може кат ће да иду код Радомира (Шав); сат ће оне да се разиђу 

одатлʼе ваљда (Тр); а ђе ће ови да иду? (Вру); они ће да иду на дан свадбе да је узму тамо (Го); са[д] 

те да мислʼе да је моја сестра (Кон).  

 

И у говору Ибарског Колашина у 3. л. плурала у употреби су обе енклитике (Божовић 

2002: 91), У староцрногорским говорима је готово редоно те (Пешикан 1965: 179), а тако је 

и у Васојевићима (Стијовић 2007: 182). У Враки је уопштена енклитика ту (< хоту) па је – 

они ту ти казат; казату (Петровић 1973: 215–216). Енклитике типа ћеју и ћеду, које познаје 

говор централне Шумадије (Реметић 1985: 323), нису присутне у нашој зони, а ни у осталим 

говорима зетско-сјеничког дијалекта.  

 

  II.2.10.8. Облици футура I у ситуацијама када се енклитика употреби иза глагола у 

највећем броју случајева изговарају се као једна реч (и код глагола на -ћ, дакле).  

 

Код глагола на -ти енклитика се додаје на окрњени облик инфинитива:  

ја сам била млада, лʼијепа девојка, показаћу ти слʼику (Ков); даћу ја нојзи столʼицу нек седне 

(Кл); казаћу ви баш сад; превикнућу ја то (Гр); донијећу ти ја флашу (На); казаћу ти (Ос); показаћу 

ви ђе су живелʼи (Ст); направићу ти ја једну па ћу ти донијет (Па); тамо одма од школʼе па тамо, 

казаћу ви ђе су (Тр); причаћу ти ја то (Дет); навратићу сигурно неђе, акобогда навратићу неђе 

сигурно ко[д] тебе и мило ми је да свратим (Жи); ако велʼиш ти, даћу ти мараму; убићу те, убићу те 

(Жу); казаћу ти сат кат изађемо; моја снаха, казаћу ти сат кат изађемо, девет година ђе ми је седела 
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(Бр); ако знадем, хоћу, казаћу ти (Трн); врнућу ти ја све; отишћу ја (На); ја увијек донесем и више, 

даћу му (Пе); ако не будеш мого, врати матријал, тражићу неког другог (Ос); опраћу ти, мајко, јаˮ; 

хај ми дади сестру, купићу ти шта знаш (Го); ја имам млого крмача даћу ви вепра (Лу); онде ћеш, 

моја шћерка одма повише школʼе кућа, питаћеш је (Тр); други пут кад одеш за васику и добићеш 

(Пож); ако бидеш исправна, остаћеш жива; убићеш неког и добићеш паре; хај узми још мало, 

кајаћеш се; наместићеш (Кл); нису још завршилʼи те ски стазе, видећеш послʼе кад одеш тамо; 

видећеш црква има; видећеш, с лʼеве стране ти дође црква (За); кат стигнеш, видећеш једну цркву с 

лʼијеве стране (Тр); видећеш горе ту чатмару (Ст); ада виђећеш ти, много ти треба; грдна, иди у 

кошару поглʼеда она телат, познадни телат, умријећу па те ти комшије отерат (Ка); једно сто метара 

пријен Лукара па онамо видећеш једну кућу (Ју); родићеш сина по њоме; видећеш ти, јако је ова 

наша Рада добра, видећеш ти (Го); богами, бре, угњавиће га (Бал); а биће посла, а биће посла (Ос); 

убиће те крава (Леч); а она грдна све трпи, ха биће боље, биће боље; ја сам мислʼила имаће (Го); ако 

биде шејтан, гледаће (Кл); ни једно мушко није, све родиће се мушко (Коч); богме, ако има, туриће 

ти (С. Ћуп); имаће доста трулога, имаће доста и здравога (Ос); ко га баци дал’еко, биће берићетна 

година, ко га не баци, неће бајаги бит берићетна година (Св); даће бок, сат ће школа (За); нека, 

радиће се, урадиће се (Гр); даће бок (Д. Пољ); исприћаће ти ова ћовек (Ки); ако има, учинеће ти боље 

но ови (Ке);ако биде шејтан, гледаће; појавиће се дерџал (Кл); мораће да се продаду (Не); да му 

поменеш два-три пут, донијеће (Леч); ко баци на л’ијеву са рога она во она колач, биће лоша година 

(По); даћемо девојку (Бр); посетићемо се бар некат (Ка); поседећемо мало код мене, ручаћемо 

(Бољ); бико, видећемо се (Жу); и завршићете да се не крпате по селу (Ос); бићете задовољни (Цв); 

видећете једну кућу са лʼијеве стране (Рај); има долʼе, видећете, испод пута (Шав); ето смијаћете 

се а то није за смих (Гл); слуша Смаилʼе, немо д[а] идемо, она је отишла, изгинућемо; даћемо њему; 

хај ти узми кљусе (Ђер); казаћемо ви за хефту дана, илʼ за два дана (Ков); видећете кад прођете 

тамо, канцеларија долʼе, као монтажно, ламперија (Не); ту дођите, видећете, видећете (На); а једна 

је више пута, видећете исто сретнуће ве; видећете још двије куће тамо (Дуј); иди Гино, тражиће 

те (Гр); на Топчидер се штампају паре, однеси горе, измериће на прецизне терезије (Кл); отидите ви 

долʼе, прићаће ви ја веруем (Ме); заврачаће ти (По); удаће се кобогда (На). 

 

Глаголи на -ст, након измена финалне групе могу имати форме типа: довешћу 

(најчешће) и довес ћу (које се најчешће изговара са паузом између глагола и енклитике, при 

чему се акценат обично не помера на наредни слог): 

порашће Жико (Коз); једна још на њези не једу је, а појешће и њу (Ос); отишћу (Го); 

сапрешће је моја мука; изешће је (Бал); одвешће је тамо (По);  
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исплес ћу ти (Ба); довес ћемо је (Ме); порас ће (Ра).  

Аналогијом је и: отишћу час посла, хајте ви навише (Ст); отишћу ја с вама да ви кажем 

(Гр); отишћемо до ње (Ке); изишћу на брдо; све око нашија кућа брда, реко изишћу на оно брдо 

онамо горе (Тр); односно: отићу ја до ње (Го); отићу ја (По) (са испадањем једног ћ из групе од 

два иста консонанта настале губљењем финалног -и). 

Глаголи на -ћи употребљавају се без финалног -и, а крајње -ћ обично се замењује са 

-ј, па су облици футура првог најчешће: најће, дојће.:  

најћу ко Ејупа (Кл); хај ти, дојћу ја; дојћу да ви нађем утобус (Ле); а један горе виче: „Осејћу 

те, ако не родишˮ (Ост); рејћу ја Добросаву (Ка); рејћеш лаже ова стари (Цв); најће се неки (Уг); 

дојће то време кат ћеш морат да запоставиш (Бал); дојће он за петнаес дана (Бр); дојће он на трпезу 

па ћу му реј (Ка); а сат најће жена ми, сат ћу ја њојзи казат (Бо); вала дојће данас (Жу); ти ништа 

немо рећ Везири, рејће посен; он се све бојао најће некога баксуза па ће му мајку ученгељит (Го); 

најћемо ми паре до тамо (Ђер); дојћемо увече (Жи); ако ти треба, најћемо нешто (Бо); најћемо ми 

њу (Врс); најћемо нешто (Бо); отиди те развалʼите прак, најћете нокте (Пру); дојће за петнаес дана 

(Бр); ајде да изађем, рејће (Вру). 

У Васојевићима су ове форме сасвим обичне (Стијовић 2007: 182). М. Божовић у 

Рибарићу и на Рогозни забележио је облике рејћу, рејћеш, рејћемо (Божовић 2002: 90), што 

се слаже са ситуацијом у нашој грађи из тих пунктова, с тим да се примери овога типа срећу 

и од других глагола.  

Сонант -ј, односно финално -ћ у позицији испред палаталног иницијалног ћ- некада 

испада, па се бележе и ликови типа наће, доће и сл.: доћемо кад могнемо (Го); рећемо јој (Жи); 

доће она (Бр); доћете ви да тражите (Бал); има пошта и стићеш ти до Бара (Тр). 

Према наводима С. Реметића, футур типа доћу, доћеш покрива „цело подручје Ш–В 

дијалекта и вечину говора источнохерцеговачке базеˮ. На основу података из дијалекатских 

студија, аутор закључује да је дијалекатска подлога стандарднојезичких форми доћи ћу, 

доћи ћеш изненађујуће слаба, имајући у виду да се испоставља да „од двају дијалеката који 

су ушли у подлогу књижевног језика један готово уопште не зна за футур грађен по том 

моделу, а ни у другом га нема у већини досад испитиваних говораˮ (Реметић 1985: 323). 

Када је о говорима зетско-сјеничког типа реч, може се рећи да су они овде сасвим обични. 

Бележени су у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 179), у Мрковићу се наводе од 
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глагола поћ и доћ (Вујовић 1969: 267). У Враки је увек доћу, доћеш..., рећу, рећеш... 

(Петровић 1973: 216). Облике стиће, стићеш... доћу, рећу познаје и говор Ибарског 

Колашина (Божовић 2002: 90).  

Форме типа дошћемо, решћемо и сл. нису својствене говору Тутина, Новог Пазара и 

Сјенице, а углавном ни осталим говорима зетско-сјеничког дијалекта. Налазимо потврде 

једино за говор Ибарског Колашина (ишћемо) (Божовић 2002: 91). 

Располажемо само једним примером употребе дужег облика инфинитива са 

енклитиком у постпозицији, и то из пункта где је забележено неколико потврда инфинитива 

са финалним -и: ја мисим да моћи ћеш ти (За); 

Испред енклитичког облика за 3. л. мн. те (< хоте) бележено је:  

 
немо ме грлʼит мислʼете неки мушкарац ме грлʼи; нека га, дојте они; ти си скрос кратко 

пошишана, рејте ене што је грлʼи она мушкарац (Го); дојте Влахиње и Власи (Ле); они ноћас улазе 

у кућу, изгинуте (Ру); илʼи да пођеш илʼи убите ти све што имаш (Бр); погубите и (С. До); Озгор 

виче други: „Немо сеј, родите, немо сеј, родитеˮ (Ост); алʼи ако сазнаду, убите ме (Рај); илʼи да 

пођеш илʼи убите ти све што имаш (Бр); они ноћас улазе у кућу, изгинуте (Св).  

 

Употребом форми овога типа прави се морфолошка диференцијација између 3. лица 

једнине (да л ће дој; дојће) и множине (да л те дој; дојте), стога не изнанађује то што су 

облици за 3. л. мн. са енклитиком те фреквентнији од облика са -ћ-.  
 

Исти облици у употреби су у говору Васојевића, и такође су знатно фреквентнији у 

односу на облике са -ћ-, који одликују говор млађих нослаца говора (Стијовић 2007: 183). 

У говору подгоричких муслимана, међутим, за разлику од околних говора у Црној Гори, 

нема форми типа рејте, дојте, већ је овде: doć-te, pobljeć- te и сл. или doće, moće, који су са 

синхроног становишта чешћи (Чиргић 2007: 116). Исто стање је и у врачанском говору 

(Петровић 1973: 216). 

 

II.2.10.9. У питањима се уместо енклитичких, употребљавају пуни облици помоћног 

глагола, који су ненаглашени: 
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Хоћу лʼ бит преко телʼевизије? (Ки); Хоћеш лʼи родит? (Ост); Хоћеш лʼи дој? (Ту); Хо лʼ ми 

је продат? (Го); Оће лʼ то да биде на телʼевизију? (Ка); Хо лʼ ми дат ту краву? (Гл); Хо лʼ ме узет? 

(Бр); Хоћете лʼ ноћас за Тутин? (С Ћуп); Хоћете лʼ навише д[а] идете?; Оћете лʼ јопет негђе дој? 

(Ост).  

 Иако се пуни облици глагола хтет у потврдим реченицама употребљавају за 

исказивање волунтативног значења, док су краће форме резервисане за образовање футура 

I, нису ретке ни потврде грађења овог облика помоћу пуних форми, које су и овде 

ненаглашене: 

 

урадићу, па да оћу умријет (Ту); то је било срамота стари да чују и да кажеш човеку ја оћу 

да се породим (Го); оћу да ве преглушим, кашљем, не могу (Пл); шта да радим, оћу ђецу да 

упропастим; оћу да цркнем (Кл); оћу да ти кажем (Бо); ја оћу да одведем кобилу, па да узмем коња 

који води невесте; једна ми шћер и добије лʼишај оде, а то је лʼијепа ка лутка, шта хоћу ја (Ле); ја 

сам дошо да те просим и хоћу са[д] д[а] идем да ти нађем оца горе (Бр); та столʼица, јок вала, клʼеца, 

оћеш панут па послʼе да се убијеш (Ми); кад оћеш да ставиш у шпорет, с рукавицама обавезно 

(Ост); све то окитиш, сву ту зграду, ђе е стока, кад ој да се купаш у ону воду (Ост); с момком се 

договори кат хој да побегнеш да се удаш (С. Ћуп); оће вук доћ па поклат му стоку, овце (Лу); немоте 

му пушћат велʼику воду оће се угушит (Из); то се баје кат хоће неко да се жени (Со); оће жене да 

посатире тамо (Бољ); пашче не веља да удари ногом, каже оће да биде дијете чупаво ка мачка и ка 

пашче (Боб); ја би је напунио но ово млого слабо, оће да се поцепа, тежак компир (Ка); а шта ми 

оће? Јесам дао онолʼике паре, и сад видиш? (Пе); ко пијетао кад оће да пева (Вру); четири године 

нисмо се изулʼи кад оћемо да лʼегнемо (Врс); ту и ту хоћемо да те дамо (Бр); вала оћемо оде да се 

настанимо (Вру); оставте пашче, бре, шта оћете сад, да му вадите и[з] стомака (Пе); обучите се, 

оћете озепс (Трн); хоте мислʼет бок зна шта е (Кон); све зна да спреми, да е пустиш тридес људи 

сад да оће да ти дође за ручак (Ков).  

 

 II.2.10.10. Негиране форме футура I као допуну у највећем броју случаја имају 

облике инфинитива: 

 
никат заборавит нећу кат ме нијеси дала да се смијем; да те ми пушку, нећу ви узет, немате 

бригу (Ле); па ђе било, нећу мој сама (Ост); нећу ти је, наместит; нећу се ја млого мучит (Кл); ја 

нећу на ту седницу доћ (Пож); е, вала, друго, нећу ти више доћ оде (С. До); е, шта те брига, ти то 

виђет нећеш; познадни телат, нећеш знат да ти и нема (Коз); ашто је лʼијепо, неј ми вероват (С. 
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Ћуп); ја у Пероше не долазим што се нећеш ти запослʼит (Пе); нећеш ми ништа досадит (Кл); што 

неј дој да видиш (Гр); ја сам богами радила, и у Добрињу, ада ђе се сетит неј (Бр); ко не поштујеш 

твоју веру, ти неј поштоват никога (Жу); што ми неј дозволʼит да те пољубим (Кл); твое богаство 

мене ништа не доноси и ти се поноси саш њим, а неј ни сенку јој видет неј; ту избија ис једнога 

крша вода, па неј вероват, то није мала вода, то је сила и сила вода (Ке); ти то неј трпет; не смијеш 

што јој неј дат ако га имаш (Ле); верујеш лʼи, ево нећеш ми вероват, ка[д] су ми реклʼи син, ја сам 

се онесвијестила (Боб); она ће живет ваздан гладна, она ти неће заћ ни у њиву ни у шталу, боже 

сачува (Ка); да те сечемо том истом том границом ђе су те они секлʼи, стара жена, то неће зарас, не 

смијемо (Ка); ако затворим ово, нико ми неће то платит (Леч); причају са њом, те оће бит, те неће 

бит; на срет пута лʼегни нико те пробудит неће (Не); лʼи то све нема које ме неће стигнут да ме 

послуша (Ос); није мого да оде што неће се одрећ имања; ада бога ми њи таћ неће, док су оде, нико 

жиф (Пож); ико неће играт онамо ђе му место није (Гу); е вала неће ни ова остат (Ли); он никад 

неће прој него ме поздрави; мене можда неће требат (Ми); неће то бит тако (Ли); од тапут су 

забранилʼи, што неће имат лʼекарска уверења: здрава, срце добро, па да пође (Жи); неће дој да му 

помогне; неће ништа фалʼит; неће ми ништа погоршат? (Го);оће бит, неће бит; немо се умиват и 

неће ти више требат (Кл); свака час, неће ти шта реј, лʼијепо се пита, седну попију каву; (Св); кад 

ми изумремо, неће доћ нико ни да види оде ђе смо билʼи, нити га занима (Ст); он неће да престане 

(Па); данас му га дој неће, сигурно; е вала је имала лада ове године, ко није имала лада, никат га 

неће ни имат (Кн); макни ти ова цибанлук, скрајни се доље једну годину дана, ово више бит неће 

(Вру); неће он нама узет краву испред оволʼике деце (Бољ); он ноћас неће мој дој на теравије (Нет); 

ором је ти не мош узет данас водит што нећемо један погинут овде (Бо); како су га ценилʼи, то 

вероват нећете (Коз); ви богаташи па дошлʼи да проберете, е нећете ни трећу ни четврту ни сенку 

видет, ја за богасто не живим (Ке); сад за Сеницу тамо се враћат нећете (Гр); видиш ову лʼепоту 

код нас, што нећете доћ оно кад у цвијет буде (Лу); 

нећу да узмем сутрадан (Кн); то неј да бидеш зависна за то (Гр);неће да се одлʼеди, не бој се 

(Бал); а богоми једна била чистачица ту и сутрадан кад ја оћу кући, она неће да биде ту, но замењује 

је друга (Тр); никат тебе нећемо да заборавимо (Ков).  

 

Бележене су и футурске форме са неексплицираном допунском глаголском 

лексемом. У оваквим примерима, семантички садржај је или подразумеван или садржан у 

ширем (изван)језичком контексту: 

 

са[д] ћу њој и тебе чај (Бал); мрчи ми свијес, салʼ глʼедам неђе ка[т] ћу (панут) (Брђ); ко 

добијем, ово ћу овако, ово ћу онако (Лу); Ејупе, ти си паметан човек, шта ћу са овијем? (Кл); бога 
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ми морам, шта ћу (Со); нешто ме би срам, човек јој беше ту, мене што јој човек беше ту, мене би 

срам, реко други пут ћу; ја оћу ова сир да ти ставим, поједи ово, а одо д[а] [ид]ем да ти ставим долʼе, 

но у шта ћу, да видим (Го); И ја, ево осталʼи смо још неку годину, шта ћу оде? ја ћу ко[д] деце, за 

шта сам хи родио?; ја ћу и кот онога у Немачку и кот онога у Аустрију и кот овога помало помало 

(На); да ми, нећу ти узет пушку, ако ћу ти, она мене убила (Ле); Јола кат ће у школу? (Бал); Едо, са 

том каламеријом ја не знам ни како ћеш (Жи); Пасји поток ко ћеш, то ти је блʼизо (Не); мош послʼен 

ако ћеш у Понорац, десно скренеш она асвалт (Кл); ако ћеш у Штаваљ село, само питаш рудник ђе 

(Гр); баш он ће да ви то лʼијепо (исприча) (Цв); Она послʼе ку[д] ће, шта ће, врати се код браће (Го); 

сат ће школа (Д Пољ); ада ку[д] ће, доклʼен уфати точак реп (Ли); ја ћемо и Бојана, ништа ти немо 

ис; (Бал); хај д[а] [ид]емо горе па ћемо по кахву (Бот); покупу се жене, данас ћемо ко[д] тебе, сутра 

ћемо код оне (Св); хајде овамо ћемо у другу собу, ова чора усисава имала сам гости (Го); Шућо 

посеко Влаху брк, па шта ћемо, ти га затворио? (Ле); ви ћете скоро за Србију (Из); послʼе обрнете 

овако исто десно, ако ћете навише уз Дујке (Дуј); ко ћете у Педеље, оно је тунаке, нема тамо двије-

три куће (Ос); ви ћете сад за Пазар? (Шав).  

 

II.2.11. Футур II 

 

II.2.11.1. Футур II твори се у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони од презента 

глагола бит и радног глаголског придева: 

 

неђе опет кат бидем долазила, казаћу ти (Леч); ако не будеш мого, врати матријал (Ос); ако 

будеш имала среће (Ост); ако будеш пролазила (Че); кад бидеш требала да полагаш испит; кад бидеш 

полагала (Доб); на пример, ако биде требало да га тражимо ми; ако он биде захтево да се врати код 

оца, реко је да га дају (Бл); кад бидне дошо (Не); ако се буде јавио, рекни му; кад се буде помолʼио, 

махни му (Рач); кад буде пролазио овудијер (Ту); некок ћете питат ако већ будете ишлʼи; не знам 

кад бидете ишлʼи тамо (За); кад бидете дошлʼи ка једноме мосту, ите полакшије, има рупа доста. 

(Брђ); кад буду дошлʼи заједно (Ту); дако биде знала да ти каже (Не).  

 

II.2.11.2. Знатно чешће, међутим, у служби овога глаголског облика срећу се 

презентске форме глагола типа могнем, имад(н)ем, знад(н)ем:  
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ако знадем, хоћу (Се); ја имам и васику и гаранцију от сестре да ме издржава пет година у 

Турску ако не могнем да се запослʼим (Нет); то е толʼико интересантно, има исписато та прича, ако 

могаднем да је нађем; ко сазнадем ја тачно ко зна све, рећ [ћ]у ти (Гу); ја ћу вас да узмем, ако не 

могнем њега да спречим да више вама не каже да се исељавате са вашег огњишта (Пе); нећу да ти 

продам, што имаднем даћу ти онако (Бал); ја ви оно што знадем, ја ћу ви исприћат и повес ве ту на 

ту воду (Рам); ајде да видим шта ти то треба ко што знадем да ти кажем (Боб); кат ћенеш да хи 

шишаш, јавни ми она пилат да узмем (Кон); ка[д] дођеш овамо те могнеш, јавни ми се па ћемо се 

чут (Жу); кат се удадеш акобогда, па ти дођеш са момком, теке жива ти је мајка, одбраниће (Жу); 

отиди нађи стотину деце у болʼницу, ако могнеш одвоит кое, ја да скинем главу (Ле); ако ви требаде 

касније, могу ви набавит колʼко ви треба (Ми); ако рададне продавница; ако шта ваљаде, узећу и 

тебе; ако се имаде среће; кад хтедне да дође (Ту); ако нешто фаљадне мојој деци, фалʼиће тебе; он 

ће ти причат што знаде (Туз); ка[д] ћене д[а] иде, дарујемо га (Ост); видећу код Вере да ми замијени 

ове таблʼете ко шћеде, да јој се замолʼим (Го); ја сам га закљео свом божом задатку да он што прије 

могне да дође да узме децу; ако могдене, нек донесе двоје (Бл); у ово насеље можда имадне још нека 

(Бо); придо та документа за ту пензију ко имаде, то от тога рада (Се); ако ћедне причат (Цв); наспи 

један ко ћене (Гр); нарочито кат још се имаде евлат, ка[д] се оброди човек, (Д. Пољ); ако имаде 

илʼијек карактера, да му поменеш два-три пут, донијеће, ако немаде, остане. (Леч);алʼи ако нешто 

фаљадне мојој деци, фалʼиће тебе (Туз); ада богами он, морам да га терам да настави ту школу ко 

шћеде, најпреча му је школа (Брђ); слабо то мош коме да продаш, ако случајно неко затражадне, 

реко нек има (В. Лок); сипај ти тебе, он ко ћене, лако му је (Бал); море да се деси да опет имаде 

сиротиње ко кат је било некат оно (Рај); брате милʼи, алʼи ако сазнаду, убите ме (Рај); пут ова 

макадам је, алʼи видим мучу се, ко могну хоте да га граду да га асвалтирају (Ке).  

 

 II.2.11.3. Често се у са значењем футура II употребљавају презентске форме у 

временским или условним реченицама:  

 
алʼ нису још завршилʼи те ски стазе, видећеш послʼе кад одеш тамо; углавном, то ти је Баре, 

кат стигнеш, видећеш једну цркву с лʼијеве стране (Тр); кад идеш према Барама, ти плако с колима 

(Кл); док не сватиш то, муку ћеш виђет (Гр); не могу сад да све ти изјасним, шта ко, ђе овако, онако, 

а можда би кад наиђеш неђе опет (Бл); послʼе ка[д] се повратиш (Бр); доклʼе она гос, који је 

мусафир, доклʼе он не крене да иде, нико не смије да напушта (Гу); ми кат је туримо, тамо сведемо, 

знамо шта ћемо; казаћу ти сат кат изађемо (Бр); знаш шта, доклʼе траје месо, нећемо, кат ово 

поједемо, прелазимо (Гу); могу ти рећ, кад ми изумремо, неће доћ нико ни да види оде ђе смо билʼи, 

нити га занима, ни снаху, ни сина (Ст); кад неђе дођете, ето ми и колʼибе ту, па да ми дођете па 
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мало да поседимо; алʼи неђе кат дођете, узмите ми број, па да ни најавите (Д. Пољ); на брдо кад 

изађете, лʼево скренете, на брдо кад изађете, има пут, стари пут што смо ми служилʼи (Кл); јавите 

ка[д] стигнете (Вру); одовут кад наиђете само уђете мало до рампе, прошетате (Туз); имам седам 

кила шећера покриће на те тачкице, нијесу стиглʼе још, да ми даш па кат стигну тачкице, ја ћу 

донијет па да осечеш оне купоне (Ђер).  

ко ви ја дадем ред, вала тешко ћете га уфатит послʼе (Ле); оде сад ако идеш на Врсенице; 

(Кл); ти њега ко ћекаш, ти само са њим не можеш завршит разговор (Ме); ако нађеш неко зло, никат 

напријет не мош ис па бок, па бок; ако стигне комбај, пречи је комбај да врше но моји навиљци; ако 

стигне комбај, лако ћемо (Кн); ако нешто запуца, ми отосмо (Туз); ко украде нешто, или поједе ако 

се дирне неђе, излазу биљези по детету (Вру); ако ме пане о уљу, нијесам учио, сигурно ћу изгубит 

годину (Ми); она мора да ти врне то прије Ђурђевдана, ако ти остане, заврачаће ти (По); колач стави 

волу на рок, ко га баци, кол’ко ће га бацит, ко га баци дал’еко, биће берићетна година, ко га не баци, 

неће бајаги бит берићетна година (Св); ако ме не даду ја ћу остат неудата (Жи); 

 

У истим контекстима и футур I може имати значење футура егзактног: 

 

донијећу ти кат ћу дој јопет (Ту); е бога ми ја тебе познајем и кат ћу умират ћу те познават 

(См); ево горе сат кат ћеш отић код Милована, видећеш горе ту чатмару (Ст); ти знади твое ка[д] 

ћеш дој за казанску (Вру); шта ће он да ти прића кат он ништа не ћује шта ћеш му рећ (На); која ће 

узет да врача, бок нек је убије (По), то чувате до кат ћете дој до Тутина (По); кад ћете доћ други 

пут, донесите ми (Ка); ка[д] ћете ви оселʼит, он се више вратит неће (Уг); и тамо може кат ће да 

иду код Радомира (Шав); пођи и ти кад те они да иду (Тр); нек се причува от кола кат те пролазит 

овудије (Ту). ту је сто кућа било, от продавнице сат кат ћеш ић, одатлʼе па све оно насеље овако, сто 

кућа (Уг).  

 

Оваква замена футура егзактног облицима футура I забележена је, судећи према 

расположивој литератури, једино у Мрковићима, где је футур егзактни потпуно ишчезао. 

Наиме, у овом говору футур I је „потпуно истиснуо футур егзактни, односно презент, из 

зависних реченица, нарочито временских, чија се радња врши у будућностиˮ, а за ово 

потискивање вероватно су биле „најутицајније оне временске реченице чија се радња 

темпорално поклапа с радњом главне реченица: Кеа-ћемо ми сест, теапу(т) ћете ви сестˮ 

(Вујовић 1969: 344). Осим у временским (Кеа-ћете поћ у Ступицу, учињећете алај), овај тип 

футура је у мрковићком говору бележен и у допусним (Колико-ћеш-му машит материјала, 
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не притеца му) и односним реченицама (Ко-ће поћ, узеће срелу; Који-ће право причат, он-

ће у џенет поћ) (Вујовић 1969: 344). Замена футура егзактног облицима модалног аориста 

(Кеа ја дођок, теапу(т) ћеш и ти доћ) (Вујовић 1969: 344), коју познају и староцрногорски 

говори (ако слависмо) (Пешикан 1965: 202) није бележена на нашем терену. 

 

II.2.11.4. Облици типа узрадит, узмогнут нису често бележени: 

 
ако узради, даћу ти га (Лу); ето кад се узиде горе, па мош други дан (Гр); ако се усприпше на 

родитеље, неће ваљат (По); ако узмогну, нек иду (Го).  

 

II.2.11.5. Најзад, глагол бит у футуру II има облике: 

 
кат бидем била стара (Ков); кад биде била јесен (Леч); кад она буде била ту (Бал). 

 

Знатно су, међутим, чешћи контексти са изостављеним обликом радног глаголског 

придева, односно са презентом глагола бит: 

 
ко ја жив бидем, неј више (Туз); ја сам у вери исламу, прет смрт сам, ако останем бес те вере, 

бољи је, царе, тај твој кер од мене. Ако бидем у вери, коју верујем, бољи сам о[д] тебе и о[д] твог 

кера (Кл); ко бидем жив, ја ћу да је дам даље у школу, јер она имала е све петице (Го); ево ти три 

дана, лʼежи и посе ко биднеш добро, дођи (Ос); а ти ако бидеш тако бона како ћеш да одеш? (Го); 

ако ја решим да закољем та курбан, ја ћу да нанијетим, ако ћу мртвоме, родитељу, свекру, на пример 

за његову душу, да му буде лакше на тај дуња. (Кон); вала ћемо да узмемо један стан па ако дадне 

бок биднеш боље (Ков); зависи ако биде судбина (Трн); ту ако биде здравља оће за млʼекар, (Гр); и 

она ће, ко биде среће (Леч); ако биде ту, боље ће ви он то (Цв); е после кад бидемо онамо (Вру); а 

ако је побегла кад јој се помире па кад буду спремни да понесу дарове (На). 

 

У банатским говорима уместо футура егзактног готово редовно се употребљава 

конструкција са 3. л. јд. презента буде и везника да са презентом предикатског глагола: Кад 

буде да родиш, ти мети дете у излог; Кад биде да дођу ко тебе, а ти Бокинца да истераш 

напоље (Ивић и др. 1997: 186). Иако не располажемо потврдама за примере овога типа, са 
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становишта језичког осећања изворног говорника дијалекта који испитујемо, они делују 

сасвим обично.  

 

 II.2.11.6. Изложена грађа показује да је на терену тутинско-новопазарско-сјеничког 

говора процес замене футура екзактног различитим презентским или формама футура I у 

већ поодмаклој фази. Овакво стање карактерише и неке друге говоре зетско-сјеничког 

дијалекта. Тенденција ка елиминацији овог облика присутна је у говору Бјелопавлића, где 

се замењује презентским формама (Ћупић 1977: 165), у Зети га уопште нема (Ћупић 1977а: 

280), а тако је и у говору Мрковића, где се замењује футуром I, презентом или модалним 

аористом (Вујовић 1969: 344). У староцрногорским говорима се на његовом месту налази 

презент свршених глагола, облици типа могнем од несвршених глагола, односно глаголске 

форме са префиксом уз-, а неретко и аорист (Пешикан 1965: 202). С друге стране, футур 

егзактни обичан је у Ибарском Колашину (Божовић 2002: 115), потом у говору Васојевића, 

где има и примера замене презентом свршених глагола типа знаднем, док облици с 

префиксом уз- нису бележени (Стијовић 2007: 183). У Враки је такође присутан, а јављају 

се и глаголи са уз- (Петровић 1973: 216). Повлачење облика футура II пред презентским 

формама карактерише и остале штокавске говоре. Тако се у Пиви место њега редовно 

употребљава презент са префиксом уз- од несвршених глагола или презент свршених 

(Вуковић 1940: 75). У говорима србијанског Полимља се у служби овог облика употребљава 

презент типа могнем, а ређе типа узмогнем (Николић 1991: 490). Ретко се употребљава и у 

банатским говорима (Ивић и др. 1997: 185), централној Шумадији (Реметић 1985: 324), 

трстеничком говору (Јовић 1968: 207), у призренском говору забележено је свега неколико 

потврда (Реметић 1996: 503), док у говору Горе (Младеновић 2001) и Гатња (Младеновић 

2013) није присутан.  
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II.2.12. Перфекат 

 

Перфекат се гради помоћу енклитичких облика глагола јесам и радног глаголског 

придева. Варијантности у грађењу овога облика нема42, те стога само наводимо неке 

забележене примере који илуструју његове облике у свим лицима једнине и множине.  

 

II.2.12.1. Примери за 1. л. јд.: 

 

ја кат сам се женио; ја сам био у војску; ја сам посен моро да тражим посо; па одавлʼе сам 

тражио посо до Загреба; ја сам велʼке паре зарађево; ја сам зарађево више него оде доктори (Ос); 

ишо сам ја у Пећ; ћуо сам от старија; волове сам имо, коње сам имо, двије краве сам имо, оваца; у 

Шкријеље сам живео; ја сам отишо да е видим једама; ћео сам да је најурим (Де); ја сам довео ову 

твоју сестру; брата сам женио (Жу); бога ми сам глʼедо људе, радио сам са инжињерима; нијесам 

ти донијо паре; кат сам се најпрви пут женио; Хамиде, ја сам те узо на врат; ја сам туро у те кожне 

опанке (Ке); ја сам те дао; ја сам дошо да те просим; ја сам носио једној жени у Тутин (Бр); довео 

сам ти жену (Го); имо сам жену; ја сам имо једнок сина (Гло); био сам у болʼницу; ја сам му био на 

хатар; ја ка[д] сам глʼедо (Уг); ка-сам је одвео; највише сам пропатио оде, па сам пропо ко нико, те 

сам посље отишо у Крагујевац; ја сам га закљео (Бл); ја сам имо родитеље; ја сам имао двадес 

година; ја сам дошо; ја сам чуо ко је он, ја сам чуо да си узела Циганина; ја сам чуо да се она удала; 

ја сам дошо по њу (Бо);ја сам држо тад око педесет-шесет оваца, па сам држо седморо-осморо коња 

(Кн); ја сам видо ауто јопе; ја сам то добро запантио; ја сам се оженио у једну кућу пот сламу; кат 

сам видо како је та хал тамо, ја сам реко бога ми моја нога тамо неће (Тр); ја сам ишо кот комшије; 

ја сам баш правио те опанке; што сам се обрукала; ја ка[д] сам се оженио, није тако било; ја сам 

ишо и видо се, договорилʼи се (Туз); ја сам затеко; оро сам мало ја с тијем ралом. (За); кат сам оно 

чуо (Ки); а ја сам послʼе одма почо да радим; ја сам са Србима лʼијепо живео; ја ка сам ћео да селʼим; 

ја сам правио хајванима ноге; па сам ја ишо дo Нове Вароши даље па по тијем селʼима; ја сам почо 

                                                 
42 Стабилност у грађењу перфекатских ликова одликује и друге зетско-сјеничке (в. Пешикан 1965: 

179; Вујовић 1969: 266; Стијовић 2007: 181), а тако и остале српске говоре (в. Јовић 1968: 147; Реметић 1985: 

333; Богдановић 1987: 198). Исто важи и за горански говор, с тим да у 3. л. јд. и мн. редовно изостаје помоћни 

глагол (Младеновић 2001: 433), а тако је и у Гатњу (Младеновић 2013: 354). Српски призренски, а потом и 

горански и говор Гатња одликују се присуством јединствене форме радног глаголског придева (на -лʼе) у свим 

лицима множине (Реметић 1966: 507; Младеновић 2001: 433; Младеновић 2013: 356).  
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то да правим кат сам био у партизане; у Сеницу сам био у народну одбрану; ја сам јој пево, двије-

три песме сам јој пево; заборавио сам; тада сам имо двадес и пет година ка[т] сам направио волу 

ногу и овоме кључну кос, правио сам хајванима ноге; ја сам се насмијо; па сам јој учио сина; ја сам 

онумат, прије месец и по дана, био у Тутин; кат сам био дечак, све сам ишо у Пожегу купово кукурус; 

послʼе кат сам мало порасто, ја сам се мало обогатио; ја сам се женио четири пут; с овијем што 

сам му ја сестри правио ногу; у то предузеће ђе сам радио у фабрику вагона; држо ме више но да 

сам му био брат; за кога сам га год замолʼио, он га примио; амин сам богу учинео да наместим цркву; 

дошо сам код тебе; ја сам имо Срба оде; ја кат сам био дијете (Кл); педесет и треће сам се оженио 

(Со); радио сам тешке послове у предузеће Украс; реко сам; талʼико сам имо терета; ја сам држо 

по двије по три краве, ја сам мако сву стоку; ја сам купио љуљашку; ја сам радио у Рудницу више 

Тутина; ишо сам ја с мотором у Рудницу на посо горе; ја сам држо кухињу горе за раднике; ја сам 

дошо из војске; ја сам тога човека диго (Трн); ја сам њу украо (Бољ); ја сам се мало љутио; ја сам 

носио од говеђе коже; то сам на те двије месте ја запазио; ја сам се доста замерио (Не); ја сам теро 

сир за Митровицу (Нет); био сам у шуму горе, па сам узо да окрешем, да средим то (Рај); ту сам ја 

радио, ту сам стеко пензију; ја кат сам радио; ја сам напустио одавде и отишо сам за Пазар; предо 

сам послʼен документа за пензију; ја сам баш и ја оро са воловима до скоро, ја сам био онумат тамо 

у шуму; ја сам био у Пазару цијелу зиму па сам побего овамо; накосио сам долʼе једно сено; мого 

сам да га убијемо туне (В. Лок); ја сам онумат био (Брђ); ја сам оро са дрвеним ралом; ја сам се 

оженио за време Тита; имао сам деветоро деце; ја сам отишо у тазбину тамо на поседак отишо 

(Бот); ја сам њу сватио друкше; ја сам радио и ја у Петолʼетку мало; дете док сам био; сваки трн 

сам лʼивадни мого стрљат ногом; ја сам отишо; ја сам радио недељу дана брао шљиве кот човека, 

те сам купио опанке кат сам пошо у школу; ја сам чуко у бубањ, онда ја сам, двадес и првога 

септембра са[т] ће бит, отишо на сабор, био сам дечкић; ја сам остаро и оматуфио и не чујем; ја 

сам пуно песама саставио; ка[д] сам био ко ђак; ја сам молʼио оца да ме да у школу; ја сам у једне 

панталоне ишо у школу; а ја једва сам мог оца убедио да посијем талʼијанско жито; ја сам тамо радио 

код једног човека; видо сам да је талʼијанско жито много родније; кат сам посијо талʼијанско жито 

(Из); ногу сам упропастио; ја сам носио пртене пантолʼе ко зна колʼико; сломио сам ногу ту прет 

кућу; онде сам радио дуго и дуго, па сам радио горе у Годово на школу ону (Коз); добро сам је знао; 

па сам одатлʼе упут добио за Турску; до скоро сам мислʼио да горе воде нема (Баг); некат ка[т] сам 

ћео да идем (Ју); кат сам се женио; имо сам девојака; кат сам ја отишо у Турску (Пож); послʼе кa[д] 

сам дошо из војске, ја сам био одборник; ондалʼе сам ја свуко некога Мику ис Тушимље; тифус сам 

преболʼео у Ужицама, па послʼе сам био на поправку у Ваљево; од куће до куће да сам звао (Прћ); 

ја сам ти набрала; ја сам је извадила; ја сам велика била кад сам доле ишла да се крстим, запамтила, 

велика била; па сам мислила да могу да је сачувам од мраза; ја сам носила нож па сам сецкала (Бал); 
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онија година баш ка[д] сам дошла ја оде, ја сам ишла за Вршац, нијесам, само на једно место сам 

видела да су шљиве родилʼе то сам прије ћела да ти кажем (Боб); ја сам била десет дана са овијем 

малʼим, једва чекала сам да дођем; ада ја сам била обавезата око овога малок; ја сам ишла оно раније 

(Брђ); јутрос сам седам кеса ставила бараније; све сам работавала, прела и плʼела народу, борила 

сам се; лањске године преко двеста кила сам сира продала од једне краве; ја сам децу подигла у 

шуму; ја не знам како сам и подигла; послʼе сам оставала; два пут сам бешику оперисавала вође 

(Ка); имала сам девера и јетрве; пошто сам ја оде дошла, ја сам оде са њима била; ја сам била вазда 

ситничаста; ципцијело вече сам са њим играла (Коз); ја сам петнаес година имала; па кат сам дошла 

овамо; ја сам млого радила онда; ја ђе сам му рекла да изађем; ја само што сам прескочила овамо у 

село; ја кат сам била девојка, ја сам то радила; ја сам и ткала; целу ноћ сам жњела овако кукурус 

по месечини (Леч); имала сам четири сестрића и једну сестричину (Не); пилʼиће сам товне држала 

(Ос); заборавила сам; ту сам га узела; пријен седам сам се дигла; док сам била јача, млађа, држала 

сам по двије краве (Се); тапут ја кат сам дошла; ка[т] сам ја дворела; имала сам један федерни 

кревет; живела сам са деверовима (С. Ћуп); ја сам имала момака; ја сам тако била, можда и те среће, 

била сам; у Крагујевац сам ишла; имала сам ја све; да причам како сам ја то носила; ја сам горе са 

учитељком спавала у школу; побегла сам и школʼе (Гр); ја ка[д] сам дошла, ја сам то затекла и оде 

кат сам дошла (За); ја сам са њима чувала; да виду кака сам била па тек онда; снила сам ти да си 

огрнуо зелʼено јапунџе; бога ми сам ја моју децу на коња носила овдалʼе за Сјеницу (Кл); заборавила 

сам ја, дијете (Кн); доклʼе сам ја изишла тога бунара; ја сам побегла послʼе Петровудне; знам да сам 

једну ногу обула; то сам чула (Тр); ја сам купила павлаку у Пазар; данас сам мислʼила да идем; ја 

сам поћела да вриштим (Уг); ја сам дванес роба имала; цио дан сам са најпрвим дететом ткала (Це); 

ја сам узела њега драге воље; имала сам два удара у мозак (Бо); ја сам волʼела у село от почетка; 

јако сам била тако малољетна; ја сам вољела на село да живим увијек; лʼијепо сам саш њим живела, 

петоро деце сам имала са њим; маћеху сам имала; имала сам четири брата; ту сам дошла; кат сам 

ја градила свадбу моме сину, вола сам заклала; петоро деце сам родила све кот куће (Бр); све сам то 

ја радила са децом; ја сам четворо кот куће родила; ја сам побегла исто; ка[д] сам била тамо девојка 

у Митрову (Вру); ту сам дворела (Го); како сам се удала; како сам се ја удала; знала сам га; ја сам 

брез родитеља била; ја сам ћувала стоку (Де); ја сам у Коваче долʼе живела; вала сам запамтила ка 

да имам сто; ја сам исто била дијете; имала сам маћаху; мајка ми се растала от оца; њега сам узела; 

тамо је велʼки нарот био кат сам отишла; ја кат сам се удала шесет и девете; пошто сам ја била 

малолʼетна; ја и ја сам доста муке видела; у село сам одгајила четири девојке; све сам на главу 

носила; ја сам четворо деце подњивила; све сам ово ја куповала; све сам ја парила; четрес седам 

иљада сам дала за стан; седам иљада евра сам дала; тарасу сам имала, то сам ја мерагџија била; него 

сам морала да чекам (Ков); примакла сам осамдесет; ону ној кат сам дошла; шез недеља сам седела 
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испрошена; ја сам ишла на кљусе; кат сам дошла; шесет година ка сам дошла; почела сам от 

пролʼетос да не видим; до пролʼетос сам видела добро (Кон); била сам баш ко[д] те Хане; ја сам била 

ту; куку како сам се упознала; удала сам се са шеснаес година; остала сам сироће са ћетири године; 

расла сам код оћуха; тако да сам ја ко[д] тога оћуха била; живела сам код њега; осам година сам 

седела кот оћуха; ја сам имала шеснаес година кат сам дошла; правила сам сир; музла сам по 

седамдесет коза; правила сам по ћетрес каца сира; ја сам ти кренула; пошто сам се ја удала; кат сам 

ја дошла (Ле); узела сам га; ишла сам у Жирче вашар кад је био; како сам напушћевала (Ли); више 

сам то радила, но што сам радила ово сад по кући (Ру); 

ја му никад нијесам до да пребројим па да му дам (Ос); ја нијесам ишо (Ле); нијесам ишо у 

махалу; видо је нијесам док није дошла; нијесам имао више (Де); ја нијесам ћео да идем (Гл); ништа 

нисам говорио; ја нијесам имао проблʼема; ја је нијесам вуко зором; нисам мого да присустујем (Бо); 

ја нијесам мого у собу да уиђем док ме неко не позове (Кл); ја оно запантио нијесам; ја оно видо 

нијесам; ја то прочито нисам (Бу); ја нисам био у партији никако (Прћ); ја нијесам прифатио то 

(Пож); ја нисам дао (Не); ја нијесам млого ни трошка оцу ни правио (Бот); на посо нисам радио о[д] 

деведесет девете (В. Лок); то нијесам могла да се сетим, то нијесам могла да се сетим (Боб); ја то 

ништа знала нијесам; мајку нисам имала (Коз); ја нисам имала деце (Не); баш ми је жао што нијесам 

ишла за четрес дана горе бату (Ос); никат отишла у рот нисам што нисам питала девера; ја нијесам 

нашла свекра ни свекрву (С. Ћуп); алʼ нијесам шћела горе (Гр); ја то нијесам затекла (За); ја лʼичну 

карту нисам извадила; никат нисам ко[д] доктора отишла док ово нисам поболʼела (Кл); ја нисам 

могла, кад седнем на разбој да ткем, нисам могла да доватим подношке; нисам млого ни порасла 

(Кн); нисам видела; ја нисам то запамтила (Тр); ја нијесам вала шћела; ја нијесам конопљу 

запантила (Уг); нијесам била тунаке у кућу; ја то нијесам маштала, ништа знала нијесам; сестара 

нијесам имала; нијесам ишла по болʼница (Бр); никаке помоћи имала нисам (Вру); нијесам се 

слʼикала ка[д] сам дворела (Го); нисам отишла да га не знам; ја нијесам могла ни да се школујем 

(Де); ни видела га нијесам (Кон); ни упознала се нијесам; ни мислʼила нијесам; никад нијесам лʼеб 

замијесила, нијесам имала коме; ни дорућковала нијесам; ништа то нијесам одвајала (Ле); ни видела 

га нијесам; типут ни видела га нијесам хич, ни знала га нијесам; више ишла нијесам; нијесам се више 

удавала (Ли); ја више нијесам умијесила ни слатко ни питу ни лʼеп (Па); ја нисам имала браће (Ру). 

II.2.12.2. Примери за 2. л. јд. нису бројни:

тапут ко си девојку заволʼео, илʼи напиши мало писма, тапут нијеси смео од родитеља да е 

тражиш (Мел); испросио си девојку код мене (Жу); баш ка да си је наслʼико; само кат си дошо (Ке); 

но си моро да носиш у ове воденице поточаре (Вру); спасио си ми ђан (Де); видео си девојку за 
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офцама; купио си то, па си донио код куће; шта си ми ти донио на свадбу? (Вру); друго имо нијеси 

(Тр); тапут каже ка ципилʼе да си купио (Туз); лани колʼко гој да си имо; мого си да продаш, па ти 

си убио дијете (Ки); ако си имо некога тамо (За); онда си воду носио са извора све (Др); а да си и 

стиго, да си имо нечим, би лʼ и убио? (Бољ); ђе гој си шта сакрио; но си моро да идеш да радиш све 

џабе; обавезно си глʼедо да имаш комшије; моро си да слушаш (Прћ); ти си то запантио касније (С. 

Ћуп); смео си да спаваш у Београд на клупу у парк (Ју); да си продо добру краву (Из); кромпир ко 

си нашо, па си скуо, па се с тим издржаво; да си имо солʼи да умочиш (Стр); видела си на улас 

Пољане (Брђ); можда си га заборавила (Ос); шта си донијела ово мене ти (Гр); на свадбу ако си га 

видела (За); чини ми се да си ти једном долазила вође (Кн); шта си то убрала? (Кн); шта си се то 

обукла (Тр); то си кот мене рекла и ниђе (Туз); ти си набила оно (Це); ти си се удала, ха? (Бо); 

излијечила си се (Вру); ти си јој причала (Дет); можда си га пантила (Ђер); ко си га знала (Жу); не 

знам да лʼ си имала ти кога у Источни Мојстир; да лʼ си ишла (Ке); да си се вратила пријен педесет 

година (Ков); ти си можда знала некога од Кучевића (Ли); па шта си плакала толʼико? (Мел); 

па јако и нијеси донио (Ке); ти ниси мого да се видиш (Со); ниси смео онда да кажеш; ниси 

смео да славиш славу (Прћ); ниси мого купит опанке (Из); ниси мого ту дрво да нађеш (Пож); то 

можда ти нијеси запантила (Трн); како нијеси знала за Чедово?; што ниси свратила вође јуче? (Че); 

ти нијеси могла да се шеташ ко ово сат; ти нијеси смела реј нећу за милу мајку (Ков).  

 

 II.2.12.3. Примери за 3. л. јд. 

 
Црнишанин комита што је био; то је вакат неки такаф наишо; кад је оно дошо на влас (Ју); 

један је полʼицајац ис Тутина долазио (Ка); ова један је синоћ из болʼнице дошо из Београда; синоћ 

је дошо (Лу); баш пре неки дан јој је брат отишо за Београт; он му је ту помого да образује ту фарму; 

кад је видео шта је; кад је тражио воду, ова син што је на Дежевски направио кућу (Не); кад је 

изашо да покоси; увијек је носио рукавицу; кад је прешо; прихватио је; прво је оно примаћу собу 

завршио; машину је узо; јако је фини био, вредан (Ос); па овамо кад је дошо; салʼ је знао да изводи, 

ту је мој стриц живео (Коз); ко је имо имање повише; то је велʼићанствен човек био; како је он 

отишо ис Пазара; једва је претеко (Пож); тако ти је та Ристан завршио; Иван је ту остао; он је 

послʼе одродио децу са том Станом; Немац је послʼе завадио; он је ту погинуо послʼе; он је и просио; 

он је посново државу српску прву; па је послʼе наступио ова Стеван; главно је он осново; он је као 

био католʼик па је послʼе примио православну веру; он је осново полʼитику и осново је државу и 

проширио; раније је био испит (Прћ); човек јој је био и[з] Сенице; све је то продо (Рај); слабо се 

нарот срећо; тамо све нарот се растурио (Со); Рајко је сад оболʼео; рече да је дошо; мој муш је 

отишо у Француску, тамо је радио девет година; дошо је са једно пе[т]-шес људи; мој отац је из 
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града изашо (Леч); рат кад је био; Недић је покупио сву сиротињску децу; он је остао и даље; он је 

више упропастио муслʼимански народ него што је српски народ био упропастио; ко је имо жита и 

ко је имо стоке, лʼеба, та је некако животарио; та брат што је отишо у Ријеку; он је свиро у кланет; 

неки тетак ми је био ту па поприча за њу; коња ко је имо, оседлај; долазио је ова новинар, он је 

долазио; то је био пролас тудије пута; он је тражио о[д] Србије поново да ударе; посијо је један 

мало нешто, баш синовац ми је проланске године посијо хељду (Из); Каменко док је био курир; имо 

је аутобус нон-стоп (Брђ); један стриц ми је ту носио сир тамо; двије операције што је имао; он је 

побего низ њиву, па овамо, дошо је ваљда горе па је посен побего за Берберишта тамо код једнога 

Беља (В. Лок); имо је среће; куд је имо несрећу, имо је и срећу са том женом; то је био рат; неко је 

пофалʼио (Боб); Мурат је Реброња најприје почео да прави гумене опанке от камиона; он је велику 

земљу имао; он је све то проћердао; он је и то продо; тамо је и умро (Бал); у Украс је радио; сабор 

се звао; то је један у Србији можда највећи вашар био; ипак је имо неку преднос; отац ми је причо; 

он је имо синове; он је умро већ; то е у то време педесете-шесете био гигант; слабо је народ радио у 

предузећа; син му је умро; ко је имао везу; гарабит неки што је био, он је горео у те гарабитне лампе 

(Баг); Миломир је узо кот мене ту расу (Трн); оде је сарађиво поп и хоџа; овде је био један пазарски 

хоџа; то кат ми је та парадет дошо; умро ми је брат прије шес година (Цв); има она стара што је Ралʼе 

препричаво и што је написо књигу; кад је Свети Ђорђе убио аждаху; па је као ранио негде (Бу); он 

је живео шесет и пет година; држо је по двеста педесет оваца; имо је најамнике плаћао и је; он је 

имао све (Врс); он је радио у јаму долʼе и како је радио; брат ми је умро, и он ми је умро (Гр); тапут 

је био тежак доста живот (Др); како је ко имао; по један дрвени кревет ако је имао; неко је имо даске, 

неко земљу; један стари тај који је био; појахо је коња; нашо је оде; он је имо једну родицу (За); једва 

је неко имао бицикло, то је случајно да је имао неко; ко је имо добру краву да да за једно бицикло; 

то је први био једни озгор ис Шароња; он је први био који је направио то са гумама; имао је неки 

Вејсел Зећировић; једино је имао овај Милановић ауто; он је дошо ис Црне Горе; отишо је да свира 

тамо у једно село Свиланово; овудар је био јас; наш деда што је био; ко је носио те опанке (Бот); 

жена е моја носила прије пе[т]-шес година (В. Лок); она је била овамо према Сопоћанима; свака кућа 

је имала; вода је носила; тад је та договор Србија имала са Турском; она је имала деветоро деце; а 

оде је Рашка ишла јаче; постала је мала; она је била јако богата (Баг); аш оде горе му је била 

радионица; мене је жена била из Варева, а умрла је осамдесет и шесте године, она је примила исљам; 

млада је умрла; имала је трлʼица (Бот); и тај дан му је остала; ту је била милʼина; наредба је така 

била; кад је кћела неђе да иде, морала је да има оно комплʼетно ону печу (Ју); она је завршила велʼки 

факултет (Ка); Она је мене причала; како је она са снашом живела, Станка је умрла (Коз); та 

генерација је запантила Други свецки рат; то је једна велʼика ужас била; то је мала шума била; та 

коза је рушила шуму; већ је цивилʼизација узела маха; једва је претекла (Пож); она је била од нашега 
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рода, жупанија што је била у Рашку (Прћ); ту е била једна Нада ис Чачка (Рај); она ми је помагала 

(Трн); наша је старина дошла ис северне Албаније (Цв); иако је побегла; кокошка је морала да се 

закоље да (Бољ); даска је била (За); моја снаха ни једна није имала; била је ту стара кућа; први дан 

му је жена звала (Леч); кад је гој она отишла неђе; ђе е била свадба; велʼика је трговина некад била; 

њива која је рађала пет-шес товара (Из); читава њојна породица те моје сестре што је страдала; то 

е све стока уватила; горе нам је кућа била (Лу); она је медецинску уписала ова унука ми; мајка је 

ноћила код нас са тијем дечком; била је послʼе она болʼес туберколоза (Не); у то је стигла нека 

осица, стршељ, она стварно је прихватила ко своје дете (Ос); више народа је имало; имало је четири 

та витла; то је масовно одавде отишло; имало је крушке; није имало других цигара; те неколко тура 

је отишло долʼе у Истамбул; мекано је било то; и то је таложило; није имало струје него оне лампе 

(Баг); то је било богаство; у Бобовик је све било једно браство; тапут кад је то било; ту је имало преко 

триес кућа (Боб); припадало је пот Прћенову; бицикло је коштало по добру краву; то је држало; 

свашта је било (Бот); до лʼетос ми је трајало у замрзивач; ово је, да извинете, морало ка ис пашчећија 

уста да се вади да се ради (Брђ); то је напустило прије дваес година; не може да држи колʼко је то 

родило; имало је и дрвено, имало је и метално; имало је и[з] села, то је држало стоке (В. Лок); 

долазило је понекија муслʼимана на сабор; било је зимско време па је морало у топло; за шта је оно 

служило, не знам (Из); имало је само осам кућа у ова два километра; осам кућа је имало; било је 

отимања девојака, то е доста било отимања (Ју); имало је ту сватова једно триес; то је имавало; имало 

е то (Коз); то га е доправило; то је све изгинуло та четири сестрића (Лу); то је било баук; шта ја знам 

от чега је то дошло; требало је да Републʼика асвалтира (Не); кад је закачило ратно стање (Ос); 

дошло је до тија скупова по Пештери (Пож); четири године дана ти је било тешко живет ође; то је 

стајало тако до Божића; док је имало омладине на село (Прћ); то је тешко било знаш како; то је 

време доста прошло (Со); испало је то (Цв); имало је четрес и шес кућа; оселʼило је тридес кућа а 

шеснаес је остало муслʼимана, а тридес је оселʼило Срба; па је одавде послʼе оселʼило у Брњицу 

(Врс); ишло је овамо; ту е имало пашњака (Гр); и како је настало ово ђубре вештачко, то је почело 

пшеница; ту је имало највише воденица (За); 

није изглʼедао чудан; није хтео да ради (Прћ); нико никога мрзео није (Со); није имао ова 

пут; није се оженио (Не); није ме просио (Коз); момак није ишо на просидбу (Бољ); није се узимо 

ујам (За); то те нико није пито мош лʼи илʼ не мош (Леч); никад није добио динар од никога, никаку 

помоћ; оно се није ни пола кајмак уватио (Ка); оде се наш народ није најео лʼеба; није се мијесио 

лʼеп уопште (Из); тамо нико није диро (В. Лок); што је нико није имао таку; у Бобовик није се нико 

узимо (Боб); није шћео народ то да ради; у сељака нико није улаго; није други млʼин имо (Баг); није 

смела ка кући да иде (Ка); она то није учинела одма (Не); није ни видела се с момком (Баг); машина 

није имало; није смело да се поквари; овамо то није имало куће да нема стоку да држи; није се 
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глʼедало та националнос (Баг); није имало туђине (Боб); није имало аута опште (Бот); ту ваљда није 

закачило (Брђ); ка ове године није било давно (В. Лок); није смелo пошто сунце зађе да донесе воде 

у кућу; није могло дуго времена да упише дијете у књиге; док није стигло талʼијанско жито (Из); 

ништа ме коштало није (Ју); то се није глʼедало (Ка); тат то није имало (Лу); више ништа успело није 

(Ос); онда није имало те лʼекове (Не); тад није имало стакло (Нет); оде није ништа остало о[д] тија 

Друштинаца (Пож); телʼевизора није имало, ништа није имало, тапут није имало да се разговара; ни 

возила није имало (Со); код тебе то можда није имало горе (Трн); то се типут није мијешало никако 

(С. Ћуп); није у то време имало ни прстен (Бољ); није имало ниђе јоргана (Врс); није се имало ка ово 

сат модерно (Гр); овок вештачког џубрива није имало (За).  

 

 У облицима 3. л. јд. перфекта енклитика је у највећем делу примера изостаје у 

комбинацији се + је, имајући у виду да након испадања ј у међувокалском полажају долази 

до контракције двају истих вокала:  

 
па се оженио озго из Шипча (Боб); ка[д] се она направила (Баг); тешко се живело; излазило 

се на крај; живело се добро (Баг); ишло се за јавор, дријен; корен се користио исто за то; све се то 

ткало; лʼежало се на сламарице (Боб); налазило се те коже; живело се свакојако; орало се са 

дрвенијем ралом; са воловима се орало; за време Тита се држало (Бот); ту се турала слама; мој деда 

се оженио са неком удовицом одавде; па се разудала (Бот); видим ја она се узрујала (В. Лок); ишло 

се и голо и босо; толʼко се ишло босо; јако тешко се живело; звао се стари сват, звао се ђевер, звао 

се бајрактар, звао се стари сват, звао се младожењски момак; знало се да се осече бадњак; толʼико 

се то чувало; ишло се од Рогозна; чанаци што се некад млʼијеко разлʼивало; тад се даво бедељ; чувало 

се от града (Из); како се све изменило; сат што се ишло; педесет пете се ишло; живело се добро; 

раније се распитевало; толʼико се то распитевало; тако се насељаво та нарот; то се сад десило ту 

блʼизу; раније бедно се живело; знало се један за друго; ишло се једно ко[д] другога пешке; водило 

се џумбус (Ју); како се сијало; то се сијало; ту се удавало; оно се забило у шушкор око њега (Ка); 

онда се ишло с коњима; раније се све носило пртено, сукно, од сукна се правило; него се носило у 

оне чимаре; он се послʼе оженио; он се тамо разболʼео (Коз); некат се то само од наднице радило и 

живело; све се оно радило више (Леч); српом се оно жњело; па оно рало орало се, па се то сијало, 

па се то копало, грабуљом се грабило, ето тако ти се то живело, стока велʼика се држала; неко се 

удавио (Лу); послʼе покајо се; раније се то гајило; носило се на обремачу вода; умирало се; он се 

ознојио (Не); покупио се нарот; ишло се пешке; дваес петог маја се отварало (Нет); живело се о[д] 

тога; послʼе касније се то организовало (Пож); послʼен се прикључио војсци; три месеца се водила 

борба тунаке; кат се Сарајево ослободило, тат се главна борба водила; па се носило онијем женама; 
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три дана се славила слава; то се тако радило; трчало се трбухом за крухом; узимало се жито; славило 

се то; Божић се славио добро (Прћ); седело се, разговарало се (Рај); сат се нарот изримио (Со); носила 

се та крмска печа (С. Ћуп); Трнава цијела се покупила; тако се пеко лʼеп; пасуљ се кухо у лонац 

земљени (Трн); ишло се у просидбу, а ишло се и да се краде; па се орало; без момка се ишло на 

просидбу; ка[д] се терала комора; дешавало се (Бољ); други посмрче ми се родио; други ми се 

родио; послʼе то се распало; све се радило са запрегом; све се ручно радило; косило се ручно; 

пластило се ручно (Др); рало се избацило; мамило се, договарало се; све се то тражило; мање се 

куповало (За); како се ткало и како се мучило; конопља се чупала; све се то на руке радило; онда се 

слабо слʼикавало; oженио се с мојом мајком; косило се, жњело се, жито се жњело, везало се у 

снопове и турало се у стогове, посе се врхло с коњима; направила се централа на Увац; неђе се 

испросило, неђе се премамило; одвајо се шес месеци (Кл); колʼко се веровало (Кн); мршаво се 

живело; све се ручно радило; то је било то кад се избегавало; све се то кухало ручно; правило се 

месо; све се ручно радило; то се скупљао нарот (Тр); спавало се на оне дрвене кревете; турало се ту 

по једно десет шољи; еј шта се носило; тако се правило (Туз); све што се куало; послʼе се обрело; кат 

се Карађорђе повуко одавде (Че); па се враћо по други пут; с коњима се ишло (Бо); нити се загрлило 

момак и девојка нит се пољубило према свијем; на саборе има игранке се састаљало (Го).  

 

Знатно ређе бележени су примери који садрже и енклитички облик помоћног глагола 

(са гласом ј који је или ишчезао или је ослабљеног изговора): 

 

он се е оде населʼио (Кл); тапута се е нарот волʼео (Туз); кат се е мој отац оженио (Туз); ту 

сезону се е радио пут; на ова водовот кат се је радио (Бл); то пекмес се e пеко; употребљавало се е 

за кошуље (Пож); конопља се је радила (Леч); ту се је нахакала слама (Бот); једна се е удала (Бот); 

то се је ишло драге воље (Ју); то се је мало примирило (Прћ); ка[д] се е ишло (Со); кат се е највише 

стрељало у Новом Пазару (Бл).  

 

 II.2.12.4. За 1. л. множине забележени су примери: 

 

синоћ смо причалʼи оде на поседак; оно друго смо продалʼи; глʼедалʼи смо оно (Баг); па смо 

ишли онамо (Бал); дружилʼи смо се, дружилʼи смо се, готово смо сви помрлʼи за њим (Боб); ми смо 

припадалʼи пот Прћенову; држалʼи смо ми и коза и оваца и крава; ми смо ималʼи воденицу; ми смо 

ишлʼи (Бот); знам да смо сијалʼи и да смо киселʼилʼи то; шта смо лани шљиве ималʼи, ми смо ти ове 

године за три дана преглʼи те то покупилʼи; у та хотел ђе смо билʼи; па смо билʼи у Италʼију; па смо 
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билʼи по болница (Брђ); кат смо држалʼи краве; послʼен смо купилʼи трактор; раније кат смо тералʼи 

дрва за Косово; ми смо билʼи баш овде (В. Лок); иза цркве и салу смо направилʼи; у Беоце смо живели 

једну малте годину; билʼи смо у дом у Врњачку Бању; тамо смо живелʼи дуго времена; ту смо 

живелʼи; ми двоје смо се упозналʼи; има ту смо се виђелʼи; ишли смо ја и брат, ишлʼи смо; вола смо 

уводилʼи у кућу (Из); чувалʼи смо стоку онамо; пилʼи смо (Ју); тако смо живелʼи (Ка); ми смо 

Милуновићи билʼи; славилʼи смо славу оде ка[д] смо дошлʼи; ми смо правилʼи свадбу; онда смо 

радилʼи поље; све смо пластилʼи; ишлʼи смо на скуп; правилʼи смо раније оне додолʼе; ишлʼи смо на 

додолʼе; ту смо се упознавалʼи; ималʼи смо своја мочила овде; то смо за себе ту држалʼи стоку; кат 

смо ми сирочад остали (Коз); ми смо се највише срећалʼи за стоку; тек смо сат мало задњија година 

изашлʼи да живимо како треба; ми смо се умало срелʼи; разминулʼи смо се ту (Леч); онако смо и 

слʼикалʼи; па смо мало се пољутилʼи; седам дана смо се борилʼи с једном лʼивадом; воду добру смо 

довелʼи на два километра ис планине одозго; ми смо ималʼи раније сто оваца; носилʼи смо о[д] 

точкова опанке (Не); некад смо ми ималʼи одобрења на срндаћа (Нет); ималʼи смо комшије Србе 

горе; одавде смо глʼедалʼи нашу стоку горе у то брдо; ми смо годинама гласалʼи Савка (Пож); ми 

смо ту ималʼи једну тетку у Балʼетиће; ми смо живелʼи добро овако; ми смо држалʼи овамо; ми смо 

се послʼен бранилʼи, но смо побеглʼи тамо горе ђе није спаљено; тако смо зиму презимилʼи; послʼе 

ка[д] смо се овде вратилʼи; низ ове вијенце смо га свуклʼи дотлʼе; уочи Божића смо славилʼи; 

већином смо биралʼи храстово; по три четири смо ималʼи комшије; у Сопоћани смо већином ишлʼи 

(Прћ); ту смо се упозналʼи, Ћуво стоку, ту смо се упозналʼи. посен смо свадбу правилʼи (Се); 

живелʼи смо у Шкријеље; ми смо се узелʼи; свега двапут смо се виделʼи и то не да смо нешто 

разговаралʼи; држалʼи смо оваца, крава, волове и све; кат смо у Шкријеље билʼи; држалʼи смо тамо 

(Со); горе смо рудник отваралʼи па смо ту, богами, једну годину дана по Тутину ишлʼи стално; зедно 

смо радилʼи; ка[д] смо ми игралʼи; ка[д] смо нас тројица заигралʼи у собу; ми ка[д] смо поигралʼи; 

па ка[д] смо игралʼи у школу; док ту смо игралʼи; носилʼи смо на лʼеђа, носилʼи смо пет километара 

жито да мељемо у воденицу (Трн); скоро смо билʼи на свадбу код мог ујака, па смо билʼи на свадбу; 

билʼи смо једампут у Попе на једној сахрани (Бољ); четрес дана ка[д] смо издалʼи; кат смо се игралʼи 

(Гр); најприје смо ишлʼи по Голʼији; кат смо ималʼи запрегу; ми смо пошлʼи да идемо за Тријебине 

и вратилʼи смо се; ималʼи смо воденице, ималʼи смо воденицу; остаралʼи смо, дошлʼи смо и ми ка 

крају (Ки); ми смо се разродилʼи од три сина; па смо билʼи сиромаси; побеглʼи смо од Турака; седелʼи 

смо прије једно неколʼке године (Кл); тако смо ту годину врхлʼи; тако смо моралʼи радит; 

испродавалʼи смо; све смо правилʼи витине (Кн); казо да смо ми долазилʼи; живелʼи смо, ми смо 

косилʼи то имање; узималʼи смо код овија Јовановића; овсен лʼеп смо јелʼи; послʼен мало кат смо се 

оврижилʼи; вала смо испричалʼи баш фино; ми смо то звалʼи; пиријане звалʼи смо оно; и оне 

хурмашице смо звалʼи; ималʼи смо голʼемо имање; ишлʼи смо на Рожае тамо; па кат смо се враћалʼи 
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у Пазар; ка[т] смо се враћалʼи отуд; отуд кат смо се враћалʼи ис Краљева (Тр); тапута смо тералʼи, 

сине, зими дрва на соне; послʼен смо поћелʼи куповат; ми смо се раније пратилʼи на колʼибе (Туз); 

овце смо продалʼи ево осам година, маклʼи смо; пратилʼи смо се на станове горе; пошто смо овце 

продалʼи још двије године смо се испратилʼи; дрва смо набаљалʼи у територију Црне Горе; по петнес 

километара даљине смо ишлʼи; ми смо једну плоћу маклʼи па смо глʼедалʼи (Уг); баш смо сат с 

овијем мусафирима причалʼи; ми смо то звалʼи дувак (Це); ми смо славилʼи славу светог Ћирила; 

јутрос смо причалʼи о томе (Шар) с Нафом смо провељи године добро; посље смо мало оживељи 

(Бл); ми смо далʼи једну краву; ка[д] смо се узелʼи; тудијен све смо ми тешкоће претрпељи; све смо 

имаљи помало (Бо); послʼен оде смо пребацилʼи, оде смо му правиљи; јечма смо помијешалʼи помало 

(Бр); ето ту смо се упознавали, ту смо се узимали; па смо ишли па чекали у Попе једну; свакат смо 

спремали вечеру; ка[д] смо ми пекли, мој човек свакад је ту ракију пеко добру и имали смо; ми смо 

оде били оно у Србију; ми смо оде добро са овијем комшијама били; ми смо из Добриње оде прешли; 

млого добро смо прошли (Вру); ми смо долʼе билʼи с кућом (Гл); ми смо двое моралʼи и у дрва и у 

воденицу; коње седлʼенике смо хи звалʼи; ми смо викалʼи гуџа, тамо смо ископалʼи ко кућица; ту 

смо гуџу требалʼи да угнамо ту (Дет); послʼен смо почупалʼи; ту ноћ смо се виделʼи прво; е у шатор 

смо звалʼи; да глʼедамо смо смелʼи (Кон); ми смо се питалʼи онако; и изашлʼи смо (Ле); свраћалʼи 

смо ко[д] твоје куће; моралʼи смо ради телʼефона оде да дођемо; прву ној смо свиралʼи; у ону смо 

билʼи прву ној; ми смо носилʼи; једну смо одвелʼи на коња; из Ковача кад смо ишлʼи (Мел); обавезно 

ми смо моралʼи да носимо (Пе); ту смо туралʼи ручак; долʼе смо седелʼи (Пл); ми смо ткалʼе 

најприје, све смо то бојилʼе (С. Ћуп); што смо зедно чувалʼе; што смо зедно ишлʼе (Дет); ми смо 

радиле све живо (Гл); 

нијесмо се млого задржавалʼи (Дет); нисмо ималʼи времена (Брђ); нисмо воду увелʼи оде; 

нисмо купатило направилʼи (Не); никут хи нијесмо тералʼи (Пож); ми нисмо далʼи четвртину; од 

Немаца нисмо ми ималʼи зулума никака; нисмо се чак ни у цркву венчавалʼи (Прћ); биволʼицу нисмо 

држалʼи (Со); нијесмо смелʼи да мрднемо (С. Ћуп); нисмо ималʼи ни кола (Трн); нисмо разбијалʼи; 

нијесмо се зналʼи (Кл); нисмо ни доручковалʼи оде (Тр); више нисмо шћелʼи (Уг); стварно нијесмо 

ималʼи проблʼема; нијесмо се узелʼи зором; нијесмо рекљи немам; нијесмо никад бацили леп (Бо); 

нијесмо се матретиралʼи; алʼи још нисмо убралʼи ни један чај (Бр); нијесмо уопште куповалʼи, овај, 

паприку (Ли); нисмо се ни чулʼи (Пе). 

 

II.2.12.5. Примери за 2. л. мн.: 

 
она Веселʼинка што сте је срелʼи; каже ви сте преплатилʼи пет година (Нет); ка[д] сте 

сишлʼи с асвалта па сте уишлʼи у ону кућу; па сте ви уишлʼи па сте јопет погријешилʼи; па сте се 
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ви јопет повратилʼи горе ус пут; послʼе сте се касније вратилʼи; значи ви сте то билʼи (Тр); вала 

вам баш фала што сте дошлʼи; ђе сте ноћилʼи?; ђе сте ручалʼи? (Шар); прошлʼи сте покрај ње (Де); 

ви сте билʼе кот Елʼеза Тахировића? (Ле); како сте се удалʼи (Мел); 

нисте га разумелʼи добро (Тр). 

 

 II.2.12.6. Забележени су облици 3. л. мн.: 

 

они су сарађевалʼи; па су палʼи у крф (Цв); оперисавали су му главу (Бољ); оно што су 

причалʼи (Бу); ту су му осталʼи неки синовци; који су радилʼи код њега (Врс); ту се производило и 

овчарство и говедарство; Милʼевићи покојни што су билʼи (Др); дошлʼи су плугови, то су вуклʼи 

волови илʼи коњи; причалʼи су ми моји стари; причалʼи су моји стари да су ишлʼи за со, за со у Пећ; 

то су ишлʼи са коњима, кат су несталʼи волови, онда с коњима; неки горе су живелʼи; ваљда су неки 

намешћилʼи крв; они су ту побеглʼи и отишлʼи су опет у Црну Гору код Бијелок Поља; Грци су, кажу, 

некад живелʼи (За); они су подавно оселʼилʼи; колʼко су продалʼи оде; толʼко су моглʼи да купу по 

Србији (Ки); колʼики су снегови падалʼи, касније су људи изумелʼи па су косилʼи; доље су направилʼи, 

кат су правилʼи централу на Увац; па су ме у Варош звалʼи да ја бидем доктор за то; па су мени 

долазилʼи прије три-четири године; дошлʼи су у Буковик; Зоранић су се презивалʼи, одавлʼе су 

оселʼили; мене су оженилʼи; Срби су ме волʼелʼи; они су Ибровићи посталʼи од нас Зорнића; Ђукићи 

су билʼи, оде су становалʼи у једно село; нападалʼи су га тамо; а из Медине су га молʼилʼи да пређе 

код њи (Кл); то су се тако узималʼи; па су се ко нашлʼи (Рај); држалʼи су ме свакат лʼијепо (С. Ћуп); 

кат су партизани дошлʼи; путеви су билʼи каљави; мене су истералʼи у Халкоф поток (Трн); они су 

умрлʼи изглʼеда кад је била та колʼера; ратови су ође хујалʼи сви; они су држалʼи оне вијенце онамо; 

Талʼијани су се мало код нас задржавалʼи; послʼе су и партизани постаљалʼи рет; послʼе су те 

четнике фаталʼи; па су људи одрицалʼи се славе; док су постиглʼи да направе школу (Прћ); лонце 

су тералʼи одавлʼе из Јошанице (Лу); оно су ми родитељи онамо билʼи; ето онако су изглʼедалʼи; то 

су се договорилʼи; ваљда су јавилʼи директору; раније су узималʼи стоку; па су пријечалʼи; па су 

хтелʼи продавницу да узме Војин Поповић; они су прималʼи пензију његовог оца (Не); кат су 

отишлʼи ту свадбу тамо да завршу; у Швецку су тамо посе њима давалʼи по двије иљаде; они су се 

дошколовалʼи и даље; купилʼи су обадва станове; далʼи су још по двије иљаде; они су почелʼи градит 

кућу и намештилʼи су кућу све; лани су правилʼи оде свадбу; отишлʼи су на море у понедионик; 

дванес-тринес година ка су се развелʼи (Ос); отишлʼи су по Селаковцу; то је све оно што су стари 

прије мене говорилʼи; Немци су убијалʼи за једнога Немца седам нашија људи; ималʼи су једни 

ђумбуси; онда су сви момци ту ишлʼи па су се такмићилʼи ко боље игра; они су оселʼилʼи за Турску, 

млого су се мућилʼи (Пож); ту су билʼи комшије нама; то вече озгор ка[д] су ме довелʼи; оралʼи су; 
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они су сви помрлʼи (Коз); послʼе су отфрклʼи, а билʼи су посиромашни (Леч); сви су то преглʼи (Брђ); 

док су установилʼи да има ту руда квалʼитетна, и послʼе су ту отворилʼи конкурс за пријем радника; 

горе кат су билʼи пијаци недељом; виделʼи су да нема од њега ништа; ту су живелʼи (В. Лок); 

донијелʼи су ми ономат зет и ћерка; опанци су билʼи још; они су живелʼи мало боље; сијалʼи су (Из); 

осељавалʼи су педесет и пете и шесет и пете; то су спавалʼи, људи су распитевалʼи раније от какија 

је људи; Лотинци су дошлʼи ис некок села Лотина ис Црне Горе; оде одма су је довелʼи; кат су мене 

кћелʼи да жену (Ју); долазилʼи су једни ис Пазара; питалʼи су; Римљани су оде некад живелʼи; познаје 

се да су билʼи православци, крстови (Ка); то су ималʼи мајстори да граду; они што су радилʼи 

Србијанци са онијем рогом; ту су некат кожари билʼи; ту нијесу постојавалʼи Црновршани прије сто 

година оде; тек послʼен су намешћилʼи људи гумене точкове; отац и мајка су му се питалʼи; аге 

тадашњи што су билʼи за време турскога вакта, билʼи су аге, поседовалʼи су села; они су долазилʼи 

код нас (Бот); успелʼи су да је растуре; па су то послʼе продавалʼи; они су отишлʼи; они су млʼели; 

школовалʼи су се сви; двојица су умрлʼи; радилʼи су десетину година; живелʼи су сви ко једно; 

направилʼи су оде ову, лако су се женилʼи; стари су то радилʼи; ту те њиве рађалʼе су све; ималʼе су 

посебно неке укусе; послʼен они су је бралʼи; па су одредилʼи да људи то преузму; ту су осталʼи 

стари само; оставилʼи су имање, лʼиваде, њиве; скоро су они билʼи на телʼевизију; они су у Немачку 

тражилʼи да се жену; баш из Албаније доводилʼи су неке, живелʼи су и Срби; него пралʼи су то; 

ималʼи су воде (Баг); они су викалʼи рухо; мене су браћа свугђе водила; свуђе су ме водилʼи; свашта 

су радилʼи раније; касно су кревети изашлʼи; ималʼи су они федерни раније; то су ималʼе те старије 

што знају; кат су билʼи Немци и Партизани; и сат до ту су дошлʼи Немци; ови су чекалʼи; е ту су 

изгинулʼи млого и ови и ови; салʼ ови невељалʼи су осталʼи (Боб); билʼе су жене раније (Баг); можда 

ти не разумеш ме шта су билʼе сламарице; жене су долазилʼе па су пралʼе код наше воденице долʼе; 

сијалʼе су жене конопљу па су још прерађевалʼе (Бот); оне су билʼе добре; то су љуте муке билʼе; оне 

су живелʼе до Другог свецкок рата; ималʼе су оне трлʼице (Пож); почелʼе су полако жене да иду бес 

фереџе и девојке у Позар; носилʼе су чаршаф; него су вирелʼе на прозор, па су ту вирелʼе, девојке и 

жене на врата, отвори врата па су не вирелʼе, девојке су глʼедалʼе на прозор, девојке су тамо 

исцијепалʼе оне новине и глʼедалʼе а жене на врата; наше мајке су пеклʼе лʼеп у црепуље (Трн); то су 

туралʼе јоху (С. Ћуп); ка[д] су те борбе билʼе; девојке су се јагмилʼе да се удаду у таке куће 

домаћинске (Прћ); на два начина су се свадбе правилʼе (Бољ); које су зналʼе то да бају поноћи; то су 

радилʼе које су зломислʼице (Коз); тек касније изашла су бицикла (Бот); ратишта су ућинела (Пож); 

времена су била много тешка (Цв); ис Бијелок Поља су дошла четири Србина; код мене су дошла два 

Србина (Кл); 
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новине нису ималʼи (Баг); раније нијесу виделʼи младу (Боб); оне нису то нешто трагалʼе 

(Кл); тапут девојке и жене нијесу смелʼе да уиђу у собу да глʼедају кад ми играмо (Трн); нису ималʼе 

децу (Леч); сваке нису то радилʼе (Коз); нису имала превоза (Коз).  

 

 II.2.12.7. Осим наведених негираних форми перфекта, бележене су и оне где се 

уместо различитих облика помоћног глагола у свим лицима употребља само облик не, као 

ознака негације: 

 

ја не знала што је она дошла (По); не зно доктор да га прегледа (Ки); јуче почињо и не мого 

(Кн); не мого све да постигне (Па); она не шћела да слуша (Ле); а они не виделʼи, тмуша (Прћ); не 

моглʼи да уђу (Кл); не моглʼи му ништа, не смелʼи да га чекају (Дет); они му ништа не реклʼи (По); 

они у собу, па је тамо не нашлʼи (Го). 

 

Присуство примера који би према типу одговарали наведенима одликује говор 

јужнокосовског села Гатња43, где у одричном перфекту долази до сажимања пуних форми 

помоћног глагола у 3. л. јд. и мн. на не / ни (< неје / није) – он не доша, они не дошли 

(Младеновић 2013: 357–360). У овом говору „брисање морфолошке опозиције помоћног 

глагола у 3. л. јд. и 3. л. мн. подстакнуто је одсутношћу помоћног глагола у 3. л. јд. и мн. 

потврдног перфекта [...] На тај начин присуство не / ни у одричном перфекту не ремети већ 

остварен однос присуства / одсуства помоћног глагола у обликуˮ. Најзад, „скоро доследно 

акцентовано не / ни у 3. л. јд. и мн. одричног перфекта говори да се оно није у потпуности 

изједначило са проклитиком не, иако је приближавање очигледноˮ (Младеновић 2013: 360).  

Ситуација у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу разликује се од описане имајући у 

виду да су свођењем облика помоћног глагола обухваћена сва лица једнине и множине, а 

облик не редовно је ненаглашен. Међутим, у основи појаве и у једном и у другом ареалу 

налазимо исту тенденцију – елиминисање морфолошки редундантних елемената. Имајући 

у виду чињеницу да је морфолошка ознака за лице и број већ присутна у субјекатским 

лексемама, односно у облицима радног глаголског придева, њено обележавање формама 

помоћног глагола није нужно (в. Младеновић 2013: 360). Да помоћни глагол није основни 

                                                 
 43 У расположивој литератури нисмо пронашли податке о употреби оваквих ликова на другим тачкама 

српске етнојезичке територије.  
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носилац поменутих граматичких информација показују и (врло чести) примери употребе 

крњег перфекта у свим лицима једнине и множине. Стога, у тутинско-новопазарско-

сјеничком ареалу појава поменутих ликова указује на могућност зачетка процеса 

упрошћавања унутар глаголског система44. Тако би наспрам сасвим уобичајених облика 

потврдног перфекта – ја могла, он мого... стајале негиране форме – ја не могла, он не мого..., 

где би облик не био носилац семантике одричности (слично свођењу форми помоћног 

глагола у потенцијалу на облик би). Чињеница да се облици састављени од истих елемената 

већ употребљавају, али са другом функцијом (облици крњег перфекта у модалној служби 

типа: дабогда не могла да дођеш; или: могла, не могла, исто ти је), није неочекивано да се 

појаве и у овде дефинисаном домену. Најзад, узимајући у обзир одсуство лика неје, потом 

појаву не у свим лицима и редовно одсуство акцента, на испитиваном терену овај облик 

највероватније не води порекло из 3. л. јд.  

 

 II.2.12.8. Облици перфекта без помоћног глагола често се употребљавају: 

  

а) у приповедању:  

 

он послʼен отишо тамо, развио шал, он имо оне залʼиске, веђе црне (Туз); ова ме ударо и 

дофатио ме за рамена, исправио ме, знаћи, он ме бацио у кому неку (Уг); имо сина једнок а брат му 

осто у друго једно оде суседно село; куко, плако, оће да умре; осеко му главу и посло цару (Кл); 

отпозади га удрио неко (Пож); баш прије десетину дана унук ово овудије косио око куће; дошо довде 

до на ову равницу и салʼ се преврнуо (Ос); он пао с јабуке лани, брао јабуке (Лу); преписо му бајаги 

имање, он отишо тамо да живи па одвео нас три чоре да му чувамо овце (Коз); преврнуо се трактор 

и, даље било, преломио му ногу више колʼена; па ме он прегазио и сломио ми ногу ту у бут; три-

четири пут дошао код мене; добио стан испот станице онде и ту живи; дао му старац горе на 

Војничке лʼиваде горе кућу (Коз); знам кад не отац, нас трое, одвео у шуму, те не сакрио; та јадни 

нарот, та грдни нарот бежо кут шта (Ју); тежак, бедан живот био; тамо живео у Хрвацку; њезин 

брат долазио оде, обишо ђе ће да живи; мој покојни отац иљаду девесто десете године отишо у 

турску војску преко Рогозна на Митровицу, па из Митровице ваљда имо вос у то време и у 

Истамболу отишо, било десете године (Из); узо очев пиштољ и ту на мог сина, он пришо мучки и с 

лʼеђа (В. Лок); имо неке армуникице малʼе тај парадет наш и отишо да свира горе (Бот); он имао 

                                                 
 44 Процес је слабог интензитета узимајући у обзир релтивно ниску фреквентност оваквих ликова.  
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три сина, и отишо у заробљеништво и тамо умро од глади; деда Радован имао четири ћерке; тамо 

био и тамо умро, кажу умиро и тражио леба; он, чени ми се, само двије ћерке имао; све ми Лука, ја 

искратио нешто и све он преносио; а турио фафарона у једну пасиквицу па и окадио (Бал); био 

амбасадор у Београд та Немања један (Баг); та жена умрла; општиња дозволʼила да заузму 

самовољно ово без икаке дозволʼе (Баг); испрошена отишла за другог; нити зна шта је земља, нити 

шта под бок јаки, само, да извинете, знала да се уда, дошла да се уда (Ју); ту највише скупљала и 

играла се (В. Лок); једна милʼицајска жена била бона и свуда ишла по лʼекара и није вајда било, и 

наврљи се ту, петак и недеља, петак и недеља, сваког петка и недеље ишла к цркви и оздрави; онда 

имала игранка сваке недеље у месну канцеларију; мене мајка родила у једно јовче, бежала и ту ме 

родила у ту шуму (Ка); у Бобовик имала, зисто, једна вода (Боб); два брата имала, ја једна била 

сестра; ја спремила завезак; ја до њи те завеске донела (Гр); она ме мамила за њиме, ја га видела и 

узела га (За); алʼи шта му мореш, времена така била (Коз); извалʼила ногу ис кука и била ко[д] 

доктора три у Пазар; рука му под пазухо изашла из рамена (Кл); сећам се ја, дошла тетка; грдна 

снаша она дошла и довела Мику; деца ишла у школу пешке; наша деца све отишла кут које (Коз); и 

жњела, па трбу до зуба, да извинеш, па се сагни, па кључеви на нос и на уста (Леч); увече дијете 

родила, она изутра умрла; она узела метлу и брише (Коз); ништа не држим, све купујем, све 

оскупљало (Се); врћело и врћело док изврћело ко трупине от котура (Кн); каже прокопало доље асвалт 

добро (Бу); једно дијете ћерало на коња жито (Кл); и других фирми имало сила (Баг); букнуло све да 

се иде; село се звало Лотина и остало хим то Лотинци; образа имало, сад нема ништа (Ју); имало 

добрих машина (Баг); из овија година пуне билʼе шљиве (В. Лок); међусобно се убијалʼи, бежалʼи 

за Македонију (Баг); оставилʼи ми они у Нову Варош; носилʼи оне фесове на главу (Кл); и прималʼи 

социјалну помоћ (Не); попалʼилʼи триес треће то Турци све (Ка); доселили се ис Црног Вра и оде 

живели (Бал); тако се ћилʼими ткалʼи (Боб); са клинцима са неком жицом закивали (Бал); ималʼи 

свиња лом раније (Коз); ови мајстори излʼетелʼи овамо пред њега (Ос); у Паљево месец дана билʼи 

горе и озгор послʼе побеглʼи навр ћаршије (Пож); послʼе ови наши пронашлʼи Ивана те га довелʼи за 

ту Стану одена; за ту Стану довелʼи тог Ивана; одрицалʼи се вере да би лакше живео и да би добио 

посао (Прћ); ми отишлʼи да је чекамо и чекалʼи, чекалʼи, чекалʼи (Тр); оде људи слабо живелʼи; ови 

букнулʼи, не дају школу ту (Ју); ми се виделʼи и заволʼелʼи се (Бот); заболʼи рало и побеглʼи, виделʼи 

да нема оде живота; укралʼи ме, дошлʼи те ме укралʼи, и ето тако (За); не моремо ни ми, остаралʼи, 

оболʼелʼи (Ки); жене трлʼилʼе конопљу па послʼен прелʼе (Кн); калуђерке, тако се звалʼе (Баг); радио 

док мого, сат кад остаралʼи нико их не види (Баг); осељавалʼи па се сат враћу (Брђ); дошли ис Црне 

Горе, довео то двоје деце (Бал); и комисија проверавала да лʼ заслужује; омогућила им главна 

медецинска сестра да оне наплаћују и да предају та новац медецинској сестри (Не); сиротиња ко[д] 

свакога била до зла бога (Рај); посен ја побегла, дошла (Се); она била млого богата, мој деда био 
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виђен, глʼедан, висок, и она остала удовица; дрвена кола била са паоцима онијема и сутрадан увечер 

отишо, тек изашло такси возило, педесет и четврте године тек такси изашо, и ја узмем тога таксију, 

неки Аљо таксиста био, први у Пазар таксиста био; и он отишо да свира и о[д] тија Пеповића нека 

девојка, некако он се заволʼи саш њом и узелʼи је (Бот); ми држалʼи овце најпријен оде (Со); маклʼи 

печу, забранилʼи да носу чаршав она; једнок Мурата извелʼи (Трн); дотералʼи да му узму краву, збок 

пореза (Бољ); краве јелʼе и стока и пекмеза напеклʼи; немамо времена, деца оно у школу ишла, посе 

рат стиго, џаба је (Брђ); раније то радила Трепча, ту понешто долазилʼи радилʼи, помало стоке 

држалʼи; неко осеко неки рас, горе онај део, а та крља остала једно метар и по висине; ту пролазилʼи 

неки, шта знам ја, камионџије; он мислʼио да мојек сина да убије да му види смрт, а оно, видиш, бок 

га њега казни. Обољело и умрло (В. Лок); мајка дошла те не узела и довела ме овамо кући, мало 

кућице направилʼи; избе правилʼи и у те избе правилʼи, у топлоту да то ради, радио и зими и то избе 

билʼе једна до друге (Из); послʼе прошло месец дана па отишо у војску, служио војску; он, како 

отишо за Пазар, уишо у једну кафану код једнога нашег ође, отишо код њега у кафану и изишо и да 

прође кроз Варошмалу, и, каже, беше онде нека гужва, ис те га гужве неки гађао и удрио га, 

пиштољом, расцијепило му ногу; шесторо нас остало без мајке а најстарија ни сестра била у 

дванаестој години; прошло дан-два, отишла на контролу у Пазар; имо двоје деце и жена му остала 

оде и остало то двоје деце а он отишо у војску; водилʼи га к лʼекару оде, па био боље па га вратилʼи 

у војску, па отут јопет оде дошао и оде му била жена и та ћерка, и поведи га к лʼекару за Рашку и он 

у путу умро; био сабор долʼе Свете Троице, наша заветина, и ја отишла на скуп и он дође код мене 

да игра; Рада била тридесто годиште а мајка умрла четрес прве, а шесторо деце остало (Коз); изашла 

иза куће тамо у једну лʼивадицу, он ме узео (Леч); та род мој стари помрлʼи, браћа ми помрла, 

братанци, братаница, сестра, само ја једна толʼике године доживела; алʼи једном дошла нека велʼика 

руља Шиптара, па оно ћорави види пе-шес села, то стоке огрезло, колʼико ове пољане, они виде да 

ту има нечије, а имо мој отац једнога седлʼеника доброг, оће да га узму, а ми грдни на таван се 

попелʼи (Лу); правилʼи кућу сину па повећу кућу почео, тамо тражио, како бацио ту лубицу, кот 

куће и реко: „Дајте ми мало водеˮ, и они му далʼи чашу воде илʼи флаша и он попио мало више воде 

и наватио ту болʼес и послʼе умро; из Краљева нека девојчица била и далʼи је суду; примала му 

мајка негу, а шта ће сад, мајка му умрла, отац му умро (Не); синови стиглʼи, он испродаво земљу и 

тамо и ође и све тако у расуло отишлʼи; богата била кућа, та наша тетка била домаћица, чак имала 

и злата па јој он и злато пронашо те јој то узо и продо, шта ја знам; посе Руси се повуклʼи, послʼе 

овамо преузела војска Титова, мобилʼисавалʼи нас, купилʼи, ми нападалʼи; рањен дошо па послʼе 

јопет ме тифус закачио (Прћ); виђела, а кад дошла послʼе у ђердек да уиђе, турилʼи тога хадаља; 

имало не десеторо, па човек ми оде у војску три године, ја све седела кот деверова. (С. Ћуп); продо 

телʼе от два месеца, па му се оно отелʼило, па родило женско телʼе (Трн); ћелʼи да узму старију од 
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мене, она била крупна а ја ситан, од четрнес година хтели да ме жену; хтео да побегнем од куће; од 

четрнес, она била старија двије године, а крупна (Бољ); јучен прича Граде, прије неки дан, каже 

уишо у она тунел да се спаси од кише, оно стигни отуд и отуд, мало фалʼило да га удави (Бу); три 

шћерке имала све три се у Пазар добро удалʼе, лʼепе момке узелʼе и добре (Гр); сломила била у кук, 

па ја наместио и оздравила; шћелʼи да оперишу, он није смео а чуо за мене; Ђукићи се презивалʼи; 

он био малʼи ови сви билʼи крупни неки (Кл); упропастио, послʼе турио оне бломбе, оне се окрунилʼе 

и ајт (Кн); реко неки слʼикар да дође да ме слʼика па ја обукла димије; онда имало народа више, ове 

старице билʼе, то све помрло; она отишла цура, и од заве ми још двије и она отишлʼе; и тамо оне се 

запослʼилʼе, научилʼе језик (Тр); спремио људе, испросилʼи је, довелʼи је и све тако (Туз); одржавали 

нас, имало ту једну четворица, ко врт (Вру); узо је бес питања родитеља, она испала и он је повео и 

довео је кући (Бл);  

 

б) у свакодневној комуникацији за означавање радњи које се перципирају као новост, 

изненађење, односно које су се (најчешће) тек догодиле: 

 
   двије аперације имао у Крагујевац; био ми ту један рођак у село туне с колʼима, тамо нешто башту 

радио (В. Лок); ради алʼи приватник га преузео (Баг); узео пе[т]-шес кила кајмака код мене; та ми 

догно говеда и купио кајмак (Ка); имам ја мужа но нису ту, отишо горе у лʼиваду (Леч); данас пала 

киша; кажу у Сјеницу пала киша (Це); прско нарот за тијем послом, по Немачкој, по Холандији, по 

Швецкој, посла нема (Со); постала лукавштиња велʼика (Коз); она оженила сина и долʼе живи 

(Коз); ене, донијела ни Зорица дудове (Бл); омладина отишла, ми богаљи (Кн); газдарица јој отишла 

и газда за Албанију (Ос); ја по цио дан тамо по врту тудијенаке шонтала; ја неку паприку обрала 

(Бал); и све уништила слана и мрас (Коз); дивнога мужа узела (Ка); ожеднела зар па ће д[а] [и]де да 

пије (Туз); родило долʼе ко[д] Чачка, грдно родило (Прћ); ове стерлʼејке, све сломило гране; остало 

ту непокошено (В. Лок); ћерка и син јој направилʼи по пола кућу и за њу направилʼи собу (Коз); 

стиглʼи ови (Ос); данас му диглʼи и споменик (Коз); ми удрилʼи другом путањом (Леч);ђе си, бако, 

дошлʼи ови да те ухапсу (Кл); погрешно ми завршилʼи (Ка); изидалʼи подрум и горњи крај; осталʼи 

то двоје старо (Лу); пустилʼи га да се брани са слободе (Уг); нема, готово, затворилʼе се куће (Ка); 

ископала вода, билʼе су кише (Не); дошло нешто те однијело, црцавица била, и оне пилʼиће и ону 

црцавицу (Ос);  
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 в) за изрицање клетви, благослова, и добрих жеља: 

  

 гром те згрушио; рак га појео дабогда (По); бијела дана не видео (Бал); не вратио се мајки, 

дабогда; у сан ми се не снио (Ту); дабогда побаучке миљео (До); сапрела га дабогда; ватра те сагорела 

(Бал); дабогда се утрли (Бал); 
е тако, бок ти помого, нико ти ништа не мого (Др); о бог ве видо; е, бок те виђо (Гр); она то 

волʼи да пише, хеј бок је видо (Бр); е дабогда живела сто година, и више (Ка); добро те нашло (Бр); 

јој децо, даље било от свакога (Коз); са[д], далʼеко било, изглʼеда да је она болʼес га нашла (Леч); 

никад не затребало ви, алʼ кад би случајно отишлʼе, само тражите Биорац Гордану и кажите се 

(Коз); поменуло се, не вратило се (Цв); фала ви, здраво билʼи, да сте здраве, живе (Др); дабогда стада 

оваца пасла (Уг);  

 

 г) у посебним конструкцијама типа „имао немао, мора да дашˮ (= „и да/ако/кад имаш 

и да/ако/кад немаш...ˮ):  

 

ти верово илʼ не верово (Бу); цркву мораш правит, па се турчио, ишао ђе оћеш (Кн); 
радио, не радио, исто ти се фата (Ту); имо, немо, мора да се купи (Пе); зно не зно, ваљало не ваљало, 

хајде, бивало је тога (Бл); време је било, не пита те родитељ ђе ће да те да: ти била малољетна, била 

старија (Бр); пухало, ударало, киша, снијек, она се не скида нити говори до куће (Це); 

 

За разлику од наведених, који представљају примере крњег перфекта, бележени су и 

случајеви употребе перфекта без помоћног глагола онда када се јави у низовима. Тада се из 

разлога језичке економије, како би се избегло понављање, енклитика употреби уз само један 

од облика:  

 
доста времена је прошо, те по Београду, оно по Банату, мумурус онај, кукурус, како ви 

кажете, комишо и радио (Леч); ето ту је Мухамет побего из Меће у Медину, прешо потље тамо код 

њи и оталʼе је почо да шири ислам (Кл); поп је био у Грубетиће, Миљојко, а главни био, да извинеш, 

кат се роди дијете (Цв); он је био Црногорац, био му отац комита; слабо је радио, трошио, 

упропашћиво (Прћ); кад је овамо полазио, овамо он звао сина (Ос); па је пао с јабуке па кичму 

повредио (Лу); ова је усто и ударо ме (Уг); амиђа је отишо те узо (Бл); ту сам учио неку школу мало, 

неписмено дијете и чуво свиње, право ти кажем, чобанин био, окопаво грожђе, бостане, све то сам 

(Вру); ја сам то писмо добио, прочито (Ос); е послʼен кад је Србија преузела овамо, ослободила ове 
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краеве (Прћ); и њега је узела једна те га гајила; трговала је и и добро зарађевала (Кл); отишлʼе су 

неке девојке от Пеповића, те пеповске девојке отишлʼе у то Свиланово на сабор (Бот); авионом су 

ишлʼи и враћалʼи се (Баг); каже они су од крви побегли оде, учинели крв (Бал); ту су на Ђурђевдан 

водилʼи децу и купалʼи (Боб); Турци су удрилʼи и Бугаре истералʼи и освојилʼи они и да буде турско 

Једрене (Из); они су обадва у Београду завршилʼи факултете, запослʼилʼи се (Ос); један месец и по 

дана, па послʼен оталʼен су ме отералʼи понове ме вратилʼи у јединицу; за време турскога су 

патилʼи, потурчавалʼи се, крилʼи се (Прћ); ми па смо послʼен ишлʼи за Турску, па посен се врнулʼи 

па презиме то промијенилʼи (Со); Хоџићи су једни билʼи па повелʼи девера (С. Ћуп); билʼи су Срби 

горе уз брдо, бога ми се снашлʼи у оно време (Ки); то је било дваес девете а он имо сто шес година 

и причо ово за овога Јуса што га убио Кепа;ова што је била лʼијепа родила и умрло јој дијете (Кл).  

 

Међутим, то није редовно, па су бележени и примери типа: 

 
Војин је имо људе Србе па је наш нарот спашаво; тако је пао и ту је умро на ту воду (Уг); 

отац јој је посљен дошо с робије, једанаес и по година је издржо робије за време Тита (Бл); он је 

имо Хатиџу, он је био сирома, његов ђед је имо десет синова, његов је отац био најмлађи (Кл); 

Марина је радила ову годину, радила је у Штаваљ (Че); жена му је умрла, отац му је умро прошлʼе 

године (Уг); то је било, ја мисим, пријен триес-ћетрес година, то је било неђе око шесете, ту је било 

пријен педесет година (Туз); послʼен је почело, по продавница је почео бес (Це); и њега су струјом 

убилʼи, ка[д] су га уфатилʼи, струју су му укључилʼи и тапут су га посен са струјом убилʼи, то зрно су 

му нашлʼи послʼен ка[д] су га већ турилʼи на струју те да га убију, тапут то су виделʼи шта је код 

њега; послʼенке су га уфатилʼи те су га са струјом билʼи тамо (Бр); државни службеници су на 

тачкице куповалʼи на попус, а ималʼи су обавезне бонове за сељаке (Че); каже продалʼи су, оселʼилʼи 

су от куће (Уг); сат су деца оженила јој се, на пример, она су долʼе оженила се, запослʼила су се 

(Туз); то е било стит, било је срама, било је свега; расположан је нарот био, здраф нарот био, воља у 

нарот била (Ју).  

 

Крњи перфекат у употреби је у свим зетско-сјеничким говорима у синтаксичким 

околностима мање-више сличним овде наведенима. У Ибарском Колашину подједнако су 

фреквентне обе форме (Божовић 2002: 92), док остале говоре карактерише нешто друкчије 

стање. Наиме, перфекат без помоћног глагола у Бјелопавлићима се врло ретко употребљава 

(Ћупић 1977: 163), у Мрковићу је „нешто рјеђи него у другим нашим дијалектима који имају 
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дужу и потпунију еволуцијуˮ (Вујовић 1969: 266), а и у Васојевићима претежу пуне форме 

(Стијовић 2007: 181).  

II.2.12.9. Пуне форме помоћног глагола јављају се уместо енклитичких у облицима

перфекта када су посреди упитне реченице, односно одговори на питања или са циљем 

посебног истицања: 

јесам ти дао паре? (Ки); пито ме јесам се чим бавио (Кл); јеси лʼ знала да је Марина ис 

Чедова? (Че); јеси била долʼе у Рибариће?; јеси видела шта раде од онога језера?; јеси видела шта 

раде? па не знам јеси лʼ прошла оде на ова Пометеник (Др); јеси лʼ турила хајдучицу? (Кл); јеси лʼ 

видела прву ној шта каже она турски што је добио нови (Шав); јесте лʼ прошли покрај њега? (Кл); 

јесте лʼ се наспавалʼи? (Ков); 

богами јесам радила, намиревала јесам, ишла на лʼиваду (Ле); тако ми бога, имала га јесам 

(Бр); јесам оро дрвенијем ралʼима и дрвенијем колʼима (Уг); јес имало, имало је доста је било (Дет); 

јес се радила, само ја, што се мене тиче нијесам, а радила се конопља (Прћ); јесмо ишлʼи вала и на 

Косово (Дет); па јесмо билʼи богати (Бр); вала јесмо, дијете, све то чинели (Вру); јесмо држалʼи стоке 

(Ле); јесмо конопљу сијалʼи; јесмо сијалʼи конопљу (За); јесмо, богме, сијалʼи, а баш је овога мочила 

нашег вода ту, с тога мочила (Кл);  

додуше, јесам био одборник (Кл); ја носила нијесам, а виђела јесам те вешове и кошуље (Це); 

јесте била добра, ал није мого више саш њом (Пе).  

II.2.13. Плусквамперфекат

Плусквамперфекат је сложени глаголски облик који се на тутинско-новопазарско-

сјеничком терену гради помоћу префекатских или имперфекатских облика глагола бит и 

радног глаголског придева.  

II.2.13.1. Највећи број забележених примера јесте са облицима перфекта помоћног

глагола. 

II.2.13.2. У 1. л. јд. плусквамперфекат има облике:
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ја сам био потурио грбачу и радио сам земљу даво и њима, и нама имало; Кодо је погинуо 

док ја нисам био дошо из војске (Прћ); ја сам био једноме туна чувао овце, колʼик сам био не знам 

(С. До); ја сам био у воденицу млʼео (Бот); ја нисам био ни основну школу завршио, тек први разрет 

био у Врњачкој Бањи (Из); тапут сам био узо телʼевизор од једнога ћовека (Ме); ја сам правио 

хамбарове ове за жито цио вијек, теро сам долʼе на Косово и један сам намешћио био баш други по 

реду; ја сам био решио још кат сам малʼи био да нађем шта му гој драго, јавићу, па да је злато, па да 

су паре, шта му гој драго (Пр); ево ја нијесам био децу крстио (Бал); баш сам средио био документа, 

да није на терет државе, и командир каже да гарантирам за њу; све сам био средио документа; ја сам 

био прву жену узо у осми разред, она је у осми разред била ка[д] сам се ја женио био, па посен другу 

узо, ја сам се пет пута женио; осамдесет и пете сам у „Трудбеникˮ био радио; ја сам се био пе[т] шес 

пута женио (Ер); ја сам био тамо живео, имало је око седамдесет домова (Ђер); ја мало сам био 

чувао стоку и сат дођо од оваца (Бо); ја сам, богами, био служио војску (Че); у Блаце сам био живео 

тапут и натераљи су ме да је отерам да другу узмем жену (Бл); ја сам се био женио одавден 

комшиком, па је оставила једно дијете (Цв); изгребла сам се била (Ру); како сам се била исекирала 

(Ши); ево оде сам била иштетила руку, досад ми се то познавало (Ле); ја сам послʼе одма почо да 

радим, млат сам, па сам био стеко велʼику снагу, и ко дијете ја радио (Кл); све сам била позелʼењела 

кат сам то била завршила аперацију у Ниш, тешко сам прошла, алʼи све радим сад (Ка); ја сам га 

била једама узела, појела половину и бацила; ја лʼичну карту нисам извадила, била сам се удала, 

нисам лʼичну карту имала (Кл); ја оћу дa идем по сабору, млада, глупос правила от саме себе, тапут 

сам једва била остала жива; била сам нашла кућу брвнару и послʼе преградио па правио циглу, па 

ондар шталу, па сењак, па кућу (Кн); ја сам била баталʼила па сам хтела опет да наставим па нешто 

не настави, не знам; није ми имало наконче, а била сам донијела за наконче, ја сам мислʼила имаће, 

кошуљицу за наконче сам била донијела (Го); ја нисам имала деце а толʼико сам била желʼела (Лу); 

у шупљике се звалʼе на ве они прслуци мушки, четири ја сам оплʼела била (Дол). 

II.2.13.3. Примери за 2. л. јд. су малобројни: у продавницу јеси лʼ била научила помало

да крадеш? (Че); јучер си била рекла да ћемо причат о томе (Лу); заклʼела си се била да нећеш (Ту). 

II.2.13.4. Примери за 3. л. јд.:

он је био узо Тацину сестру једама, па е напустио био, узо је био једну ис Кочарника од овија, 

била му је најпрва жена па му је умрла; Драгиша био нашао је тамо, Драгиша био шумар (Го); кад 

је оно био глат уишо (Пе); преварилʼи је те побегла, он није био војску служио; Андрија ми је био 

направио та кола; он је био чуво воденицу, па купи пет кила брашна да би децу исхранилʼи (Гл); баш 
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један ту Бајрам што је био, моребит сте га чулʼи, што је био имо једну из Годова жену (Бр); сто и 

дваес кила је имао та син, ис Крагујевца, не знам ђе е живео био (Уг); она је погинуо био у шпанском 

рату, њега је био спремио Стаљин тамо да организује, а Тита потлʼе спремио у Југославију јер је 

Стаљин био глава; запослʼио је, додуше, запослʼио је сиротињу, отворио је био велʼике ове (Кл); он 

је био на штакље грдан ишо, био је добар (Бот); знам отац ми је причо, док је жив био, да је он ту у 

школу био ишо (Баг); негоф је син Ређеп један, он је погино био с колʼима (Ме); ипак је неко био 

промислʼио да неће имат перспективу та школа (Че); он је био откупио ово наше поље у то вријеме; 

па је предузеће „Чачак Воћарˮ откупио био од нашија ка[д] су осељаваљи (Бо); мајка дошла те не 

узела и довела ме овамо кући, а он је продужио био да иде; он је био мало постарији, он је био 

завршио основну школу; он је био остао на занат мало да учи занат, мене мајка довела; он је више 

упропастио муслʼимански народ него што је српски народ био упропастио, а данас му диглʼи и 

споменик; он је дао нешто био и у музеј некоме (Из); рекоше да је био долазио она дечко ту , био у 

Француску тамо, сад рече да је дошо (Леч); дошо ни је син био и снаа и ови унучићи те средилʼи 

лʼиваде (Не); он је јадан издржо и добро је био и издржо и све то, а ова не мога Јагода она се скљока 

сирота одма, она не мога да издржи све (Ос); с муслʼиманима ми смо живелʼи није имало грешке, 

само што је Немац био онда упропастио, то е друго (Пе); један Србин је осто био да заступа Санђак, 

ис Иванграда (Пож); један је био испросио девојку (Са); оде је баш један Јаблан дошо у наше село, 

и ту је био живео и почелʼи нешто да брбају (Др); ја му продо телʼе от два месеца, па му се оно 

отелʼило, па родило женско телʼе, па порасло, па опет купим ту краву што је била отишла од два 

месеца, купим код њега, њему остане друга раса горе (Трн); у Драгу је једна била тако рекла се па 

они отишлʼи да је узму па се послʼе убише, па убише па не знам колʼко крвова паде (Пр); је лʼ оно 

кад је Албанија била уишла те владала те се јело оно? (Пе); удала је била шћерку у Поповиће (Уг); 

нешто се она била разболʼела, сећам се, углавно, једампут била је остала бес косе (Са); ова хим је 

била побегла једну недељу дана те јој беху веровалʼи демек да је била бона (Ши); кад је, гаљба, 

Албанија била уишла, тапут је највиши глат био (Ст); једно време је организовала била држава те су 

то сијалʼи (Баг); како је која била имала мерак (Ле); тапут ка[д] су је довелʼи и она није била видела 

човека (Ме); ова што је убила, она је побегла била, јелʼ не би ми је далʼи кад је она била ту, она је 

била побегла; ногу, била је извалʼила, сломила била у кук, па ја наместио и оздравила (Кл); Меховица 

је Зиљи била све то шила (Дол); Нула смо је звалʼи, знам је стару, долазила је била (Прћ); имало је 

тија четника тудена било (Прћ); још се није била наравнила година (Коз); његова је жена изгорела 

била у Покрвеник кад је кућа изгорела (Жи); она можда није била ни дошла у Постијење; она, како 

је била извела децу на брек горе, послʼе се вратила кући нешто да узме, он каже у кући и купи (Шав); 

овде Буђево, оно је било избегло, напат је био от Карајукића муслʼимана (Врс); ово је било магацин 

за време Тита, за продаје, да прода прехрамбено роба, све је било имало овде у овој згради (Ки); то 
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је завладало било оно комунизам, како то вичу, нису више далʼи да се то носи (Кл); то је било све 

погорело и вратилʼи се послʼе поново овде те обновилʼи; кажу да је побегло било све, није имало 

никок оде за време рата; ту је било све сагорело, што би реклʼи, ни пасји колац није остао; било је 

паљевине између Срба и муслʼимана, било је наше село сагорело комплʼет; њима је било остало ту 

пе[т]-шес мазги (Кн); џаба вала, могло је све да роди, стут уби, ово је било све бехрало; све је то било 

бехрало па уби она стут; било је дошло вријеме кат сам ја изашо одавде и завршио средњу школу у 

Сеницу па сам и војску служио; ово сад није то имало никакија проблʼема, додуше била је војска 

дошла па нисмо смелʼи ни ми ни они (Тр); мене је у војску било спасило то поштење (Пр); кажу кад 

је било оно пало о првом мају снијек (Тр); за мене е било дошло четрес и три човека, са аутом (Ру); 

било само се е чуло добра кућа, добар домаћин, и испросилʼи девојку (Бр); и оно посен кад се било 

заратило на Косово (Ер); кат то је било прошло, тражу ми слʼику (Ми); то је било бехрало и бехрало, 

да је било среће, то се не би могло обрат, и кад би највиши бехар, паде снијек и уби га (Брђ); рађа и 

воће, алʼ баш ове године нека несрећа га потрефи, она снијек у пролʼеће паде, она мрас, цветало је 

било (В. Лок);  

II.2.13.5. Примери за 1. л. мн.:

то смо билʼи одлучилʼи (Шар); богами смо билʼи ноћилʼи, ималʼи смо пријетеља једног у 

Рамошево (Трн); баш смо ето то оде билʼи посијалʼи, имамо комбаје (За); билʼи смо се наоружалʼи 

добро, алʼи уопште није било појма да се свађамо с њима (Кн); тамо смо надалʼи билʼи купатило и 

шпајс (Уг); у Ервенице сам рођен, послʼе смо билʼи отишлʼи у Долово, у Долово смо послʼен билʼи 

живелʼи и сат у Тутин овамо долʼе (Ер); ето ту смо се билʼи крилʼи, и он ту беше с овцама, овце му 

се сакрилʼе, а ми на излʼет (Па); ми смо и от цигл’е бил’и сазидал’и (Св); пшеница је касно дошла, 

италʼијанка што смо је назвалʼи билʼи (Стр).  

II.2.13.6. Свега је неколико забележених облика за 2. л. мн.: јучер сте билʼе прошлʼе

овудијер са колʼима (Тр); причалʼе сте билʼе саш њом (По). 

II.2.13.7. Примери за 3. л. мн.:

имало је у Урсуле Срба, и сад има неколʼко тија Зорнића што су осталʼи билʼи; то ми је 

најтежа ној у животу била, теже ми је било но што су ми родитељи билʼи умрлʼи (Кл); они су, бре, 

билʼи насулʼи ова пут ка Буђеву, билʼи су га поравњалʼи овија дана (Бу); нијесу и билʼи ни одвелʼи 

(Кн); ту падалʼе су бомбе па су билʼе разорилʼе ту око ријеке (Кн); он се уселʼио, једва су га 

избацилʼи, да нису билʼи дошлʼи партизани, заузео кућу (Шав); једама је било кот овија Ђерлʼека 

гаљба тако су испросилʼи билʼи једну Ђерлʼекушу (С. Ћуп); тако су се билʼи сложилʼи син ми и она, 

и добра била онако и све, алʼи судбина би; они су се билʼи удружилʼи ови муслʼимани са њима (Тр); 
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јесу га билʼи закитилʼи; два брата нису билʼи примилʼи ислам; кат су дошлʼи ту, они су билʼи пошлʼи 

за Србију; билʼи су правилʼи план да правимо код гробља (Че); они су донијелʼи ту вуну билʼи, те 

изаткала два душека (Дол); па су нама причалʼи стари једни што су билʼи избеглʼи из Црне Горе 

(Доб); двојица су погинулʼи билʼи (Ђер); они су у Холандију билʼи отишлʼи (Жи); билʼи су дошлʼи да 

краду, па са друговима, па пуцалʼи му више главе; онда га опљачкаше, везалʼи су га за кревет билʼи; 

они су ми поклонилʼи билʼи; оставилʼи су ни билʼи воду, но ови муслʼимани затискаше и затворише 

ни воду посве (Го); није пристала и бога ми су је убилʼи билʼи ти Дражани, водилʼи је за Рибариће, 

па из Рибарића за Драгу, убилʼи су је билʼи (Ке); то су узималʼи билʼи (Ме); у једно време смо 

напушћилʼи куће билʼи, побеглʼи смо у оне куће горе (Пож); кат се то ослободи, послʼен смо билʼи 

ојачалʼи, добро смо живелʼи (Прћ); касније послʼе су изашлʼи они танки ко мараме оне што су 

носилʼи оне чалме и оно, е тако су билʼи изашлʼи (Леч); не сећам се уопште да су билʼи почелʼи 

вашари кат сам ја била то чора (Леч); они су ође билʼи доселʼилʼи, па ту мало земље купише (Лу); 

код нас су већина билʼи четници завладалʼи; послʼе су му билʼи доделʼилʼи Ивану имање тамо у 

Војниће (Прћ); сaмо су билʼи пошлʼи испросилʼи је а нису се нешто, виђалʼи се јесу, а нису причалʼи 

(На); куповалʼи су тамо билʼи лʼиваде (Баг); и у Војниће су Ристану били дали земљу и он је и то 

продо (Бал); забранили су били (Бал); они су билʼи танко живелʼи (Ст); Струмце су заузелʼи билʼи 

муслʼимани (Стр); дошо Иљаз Куртовић ка[д] су они билʼи направилʼи вешало да вешају те Србе, те 

он срушио то (С. До); они су билʼи оде ћитаво поље ово откупилʼи билʼи; нико нема, стари док су 

билʼи живелʼи, они умрлʼи, осталʼе те куће (Бо); мало су билʼи почелʼи оно прије неколʼко времена 

алʼи то нешто није успело и послʼен се прекинуло (Це); кат су некат билʼе дошлʼе пот Доховиће ис 

Швајцарске, из Немачке кат су дошлʼе те бушасте краве, Миломир је узо кот мене ту расу (Трн); 

мене су лʼично билʼе тражилʼе неке женске што су напушћалʼе (Бр); учила су била млого добро, 

најбоља су била у цијелу школу деца моја (Пр).  

 II.2.13.8. У облицима плусквамперфекта бележене су и форме перфекта без 

помоћног глагола, било да је у питању крњи перфекат: 

он није знао што сам је ја отпудио, ја је био отеро; ја је био отеро (Кл); ја пушћила била 

говеда те мало чувала, кад један човек овако иде преко тога брда (Тр); ја оно била потурала једном 

за визу, они ми не дадоше него изашо закон да морам овамо визу да правим (Па); био радио на пут 

(Ми); он био пио млого (Коз); отац мој није радио ништа, био остаро, oженио се с мојом мајком, 

имо више но педесет и пет година (Кл); њејзин муш јавио да ме не воду, вратио ме био (Кл); 

повредио био прсте, не море да превија прс (В. Лок); ту био остао та Гембеш дуже времена, 

погинулʼи смо терајући га (Прћ); послʼе касније био млого угњетаво Србе, па се бојаде да га не 

осуду (Стр); мене један синовац био уписо у Београд факултет и напустио (Бу); био је на смрти, и 
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решио био да ме ожени и спреми; имо велʼике паре, [...] па био кукавац слаго у једну кутију од лʼима 

и неко узимо и миш уиђе и у овоичке коматиће изгрицка, имало је три кила пара (Кл); вала ја нијесам 

никат ломила руку, не знам, Авдија био сломио прсте, а ја нијесам никат у живот (Дол); амиџа ми 

био купио један сахат ручни (Жи); дуго није имало ни лʼеба ни с лʼеба, било рат, Немац рушио био, 

нит се радило нит ништа (Пе); био тамо радио, па на неке стубе, па га то оклʼизнуло, па га одвео 

Јелʼенко у Пазар да му ставу гипс (Пе); био ту неки чобанин чуво стоку за паре и у неку мачугу 

завртео те паре и носио ту мачугу (Пр); она има сина и ћерку, син јој исто био уписо Права и напусти 

нешто, не мога (Ос); био ми брат настрадао, био у дрва и настрадао на сред титра-поља (Доб); био 

га позво један друг Хрват, билʼи дружилʼи ко школски другови, и он отишо тамо (Бо); дао му био 

преседник плац да раду цркву, не знам шта да раду и он потегне па те плацеве прода; ја сам слушо, 

имо је вође један, завршио био и за попа и за владику па није послʼе мого, те дошо у ову нашу цркву 

био, једни јади чупави (Кн); имао једну двоје деце, Милушу и Ивана, довео и био и горе сместио у 

Драмиће (Прћ); послʼен налʼегла била та ријека (Пр); волʼи и она мачке, једно била дала у комшилак 

(Ос); дође те узе, ја била обрала и турила овамо у зграду (Бал); Ристан му се звао отац, дошли ис 

Црне Горе, њему жена била умрла (Бал); отишо у војску, она затрудњела била, он отишо у војску 

(Го); та наша тетка била домаћица, […] и пчелʼе и овце, била коње седлʼенике тад држала (Прћ); 

она била побегла, узела га за вољу, е послʼенкен није нешто јој се свиђало (Бр); добила упалу била, 

упалу добила жучне кесе (Го); мајка ми била умерачила, хај ја слушо мајку, видо је нијесам док није 

дошла (Доб); каже била му је испала овако један црвен и кила и послʼен је она причала то шта е било 

каже испала му кила била (Дол); једнога петлʼића, и ту била ми једна комшика налʼегла, пилʼиће сам 

товне држала (Ос); два месеца била напустила и сад је вратио беше (См); у војску кад сам био, била 

нека плата се примала, то прва плата беше (Пр); била ми она дала пет кокошака и петла (Шав); 

пршуте имало доста, било се заклало (Го); да не да бок, какав доктор, још то да ме било нашло (Ост); 

то се затарабунило било послʼен, ови су Шиптари узелʼи далгу и дан данас трае (Пе); мајка је ноћила 

код нас са тијем дечком, у нос му то ударило било, и от тога је то било (Не); послʼе отишлʼи тамо па 

тамо ноћилʼи билʼи у један Зминац блʼизу Бијелок Поља па изјутра отишлʼи тамо на пијоц, тамо 

нијесмо купилʼи ништа, па смо се вратилʼи опет ноћилʼи у Рамошево (Трн); ови Црногорци, билʼи 

на катуне изишлʼи по Ђурђевудне (С. До); сакрилʼи билʼи оне маце, он баци ону мацу и погоди га у 

главу на место (Ми); тако је истералʼи билʼи (Бр); јавилʼи се, чекалʼи је, и тако даље, билʼи погодилʼи 

кола, теретна кола, и није мого да оправи мотор, нешто му није у реду и пешке (Шав); не знам како 

се звала, а Фата јој билʼи пределʼи (Го); они кат су се вратилʼи, оде се билʼи уселʼилʼи муслʼимани у 

њину кућу, један што је био слуга код њи, он се уселʼио (Шав); мајка ме је изнијела у колʼијевку, 

горе побеглʼи билʼи према Србији; побеглʼи билʼи сви тамо преко границе, они тамо нису (Кн); мене 

синови завршилʼи школу, завршилʼи билʼи факултет у Приштињу; они су раније билʼи кћелʼи за 
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Турску да иду, билʼи тамо те васике узелʼи и, сат је било нагло осељавање за Турску (Бо); осамнес 

година била она, млада, укралʼи билʼи, не би далʼи родитељи овамо горе да иде (Не); ми смо ималʼи, 

алʼи долʼе код Ибра билʼи направилʼи колʼибу за седење (Пе); двије осталʼе ту неке билʼе, као шкарт 

те одбацилʼи (Ос); 

или је изостанак енклитичког облика условљен фонетским разлозима: 

ћовек јој се био венчо па е повео (Ле); тридес и седам милʼијарди се био задужио Арапима 

(Кл); он се био удаво за жену, и та му жена имала двије шћерке (Го); то се слʼио био крв, тако су 

стари људи причалʼи то (Гл); одо се био пићу те се упоропастио (Не); Муарем био коцко се па није 

ни дошо ту ноћ (Че); баш ова Иван Морачанин он се био побратимио са неким, ја не знам ко је био 

(Прћ); чувала стоку и тамо и овамо, вала док ме дам учинео, потеро ме та игбал био (Ост); била ми 

се родила ова кћерка, и отишо ми девер (Ру); мога оца тетка она се била удала у село Баћицу; она се 

била удала, побегла у Баћицу село (Гу); смршала је, а била се и угојила (На); ту се кажу била укрњила 

(Туз); Милуша се удала овамо била исто ту у наше село исто за Марића некога (Прћ); она му је мајка 

касно умрла, била се преудала (Коз); била ми се отворила рана на ноге, једна, па ми се види сад ђе 

се показалʼе (Кн); она се била рекла сама вољом (Пр); моја мајка се била удала за мојег свекра, моја 

мајка се развела од мојег оца (На); а она се била удавала, и нашо сам је на пијац (Цв); била се рекла 

мене једна у то село (Ле); она е рођена Зејна ту иза брда, па се била удала оде у комшилук (Ле); збок 

ње су Попе запалʼилʼи, она се била рекла неком Турчину, и она послʼен дигни те узми овога Јека, и 

они послʼе удари (Ми); била ме слала ова докторка вође па ја разбоље се, отвори ми се рана на ногу 

и онда нисам ишла (Че); кат се било то напунило било да ради, то кат се пусти радништво, то не мош 

да прођеш улʼицама све радници ис фабрике (Не); било се кљусе сурвало долʼе у провалʼију (Ђер); 

то се било савило до земље, није могло да одржи, како је било родило јабуке (Тр); код нас муслʼимана 

раније тешко су се виђалʼи момак и девојка, то се крило било, била она печа, печа била, фереџа, и 

жене се крилʼе, била је печа (Трн).  

II.2.13.9. Примери са имперфектом помоћног глагола мање су фреквентни од

претнодних: 

ја једну беха узо (Пр); кад отрча му син млађи, спремила ме моја мама да погасиш Вукану 

угљевље, ја беа овако ватру наложила (Кн); могасмо вала овамо и у собу, ал ја ту беха заложила 

(Бал); ја тек беадијо дошла (Ос);  

ти се беше тек родила онипут (Бал); 

ја и он у болʼницу у Новом Пазару заедно, моја деца шта донеси мене и њему, он, беше му 

умро отац, пот аперацију (Уг); доћекаше ме свекрва и зава, свекар ми не беше ту, беше га погодио 
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приш у прс. Болʼес приш. Беше га погодио приш у прс, па био код лʼекара, не знам ни ђе био (Ле); 

беше се побо на тарабе (Доб); ми смо ти отишлʼи ван Ћаћка, беше ту у једну, ка шума, ка нека 

јаловина, не знам ни шта беше, углавно одвео не беше баш ко[д] Ћаћка ту (Ле); беше ова пут се 

почео радит за Шпиљани (Бл); беше преписево таблʼете (Ши); ту пролазилʼи неки, шта знам ја, 

камионџије, неко је беше нашо и осеко она пањ и узео (В. Лок); ту подавно је спасио један авион, не 

знам шта е било, полʼетео је неки авион, ја сам, баш ме интересовало, беше Ћировић неки спасио та 

авион, та пилот; та авион је требо, нешто био у квару, и он беше спасио, не беше нико погинуо, а 

што га беше спушћио на писту, испало му крило једно беше. Аљ он успео, не беше нико погинуо. Те 

пофаљеваху га (Ле); беше га добро угруво; ја сам га закљео по свом божом задатку да он што прије 

могне да дође да узме децу, оно беше приспео ова рат да биде оде; добро се беше наљутио (Бл); 

беше нападо снијег; посље отишо у Крагујевац, био и у Краљево три-ћетири месеца, те дођо, кат 

овај Суљо се беше, ова ми унук, родио, Исметов син (Бл); ја сам гл’едо, један беше Радослав сазидо 

кућу, ал’и то у животу ја нијесам видо, по метар један има, један ћошник (Св); петнес година била 

ту за једним и нешто суцки се разведоше, нема деце, два месеца била напустила и сад је вратио 

беше (См); знаш ти шта сам ја чула? То причо један човек беше, она цвијет, маслачак (Го); сломио 

га беше; то е продо у пролʼеће још, беше још снијек оно, вала зима још не беше изашла (Го); једна 

беше турила, алʼи богме ђутуре имаше, оволʼико овија ђинђуха, па овако до ћак долʼе (Ле); на 

Чечево чешељ, у Исток беше мачуга испала (Пр); беше дошла ми та бивша супруга, мајка Исметова, 

дошла код мајке доље и ова Нафија је довела да дође код нас оде, довела је и беше дошла (Бл); беше 

она узела Мица (Ле); она се беше савила до земље; беше млого оболʼела (По); остарала беше пот 

крет (Вру); ту се беше завукивало, овудије прошло (Ос); ја сам ишла за Вршац, нијесам, само на 

једно место сам видела да су шљиве родилʼе и то се беше до земље савило, ту мало нешто беше ка, 

како да ти објaсним, ка у неку долʼину, и ту ваљда није закачило, ту беше остало (Брђ); послʼен 

кажу да су оде на Миљину главу не знам шта беше испало (Пр); 

долазио да глʼеда како живимо, ми га оно дочекасмо, он беше згодан. Послʼен опет пратилʼи 

нам беху кахву, негова жена и опет дошлʼи да виду шта чинимо (Пл); послʼе кат су се вратилʼи озгор, 

беху оставилʼи кило вуне (Нет); има неки муљ, како беху реклʼи, мене болʼи ту, укочи ме нешто 

(См); казала једна Српкиња да сам и ја Србин, а они се беху покупилʼи, и они се врнуше двоица онија 

војника са пушкама (С. До); ова хим је била побегла једну недељу дана те јој беху веровалʼи демек 

да је била бона; он има терапију још едну па да иде на контролу, беху га пензионисалʼи тамо у 

Аустрију (Ши); ево Пазар па нема воде, они беху ту скоро све живо заставилʼи долʼе, паркиралʼи се 

на пут, нете да се макну (Гл); одосмо, овако, још је касније било, ми кад приђосмо, оне већ беху 

престалʼе те воде, нестадоше нам воде (Ост); тек типут беху изишлʼе, сине, ове браде, ватра хи 

сагорела, не знаш више ни на кога су, ни шта хој да поглʼедаш, ни је лʼ хођа, ни је лʼ поп, ни је лʼ 
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момак (Ле); беху три Циганке цукалʼе оне дефове, то беше обићај, то нијесу Циганке но лʼепотице 

ис Велʼеза (Ме); син ми намешћио кућу, посадио башћу, шљиве му се беху савилʼе, све имамо горе 

(Пру); бехоше реклʼи да неће (Пе); они беадију тек купилʼи ово (Коз). 

Српски говори разликују се када је посреди фреквентност плусквамперфекта – у 

већем броју говора овај глаголски облик редак је у употреби, док на мањем делу територије 

он има стабилно место у систему облика. Разлике се очитују и на плану употребе двају 

модела грађења овог глаголског облика. С једне стране су говори у којима доминира модел 

са имперфектом помоћног глагола – говор Ибарског Колашина (Божовић 2002: 92), 

Мрковића (Вујовић 1969: 341), Бјелопавлића (Ћупић 1077: 99), Горе (Младеновић 2001: 

434), Призрена (Реметић 1996: 508); док су на другој говори у којима је ситуација обрнута 

– у говору Зете доминирају форме са перфектом глагола бит (Ћупић 1977а: 280), а тако је

и у Полимљу (Николић 1991: 490), северној Метохији (Букумирић 2003: 262), трстеничком 

говору (Јовић 1968: 148), централној Шумадији (Реметић 1985: 333), Банату (Ивић и др. 

1997: 181) и Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 198). У Пиви, староцрногорским 

говорима, те у говору Враке и Васојевића (Вуковић 1940: 74; Пешикан 1965: 179; Петровић 

1973: 216; Стијовић 2007: 181) равноправно се употребљавају обе форме.  

Као узрок ниске фреквентности плусквамперфекта са имперфекатском формом 

глагола бити у појединим говорима наводи се губљење имперфекта из глаголског система 

(в. Николић 1991: 490). Оваква повезаност двају системских процеса, међутим, не 

функционише у свим говорима, зашта би као пример могао послужити трстенички говор, у 

коме превладавају форме плусквамперфекта са имперфектом помоћног глагола, иако је 

имперфекат на овом терену врло мале фреквенције (Јовић 1968: 144). Ово наводимо зарад 

објашњења чињенице да је и у тутинско-новопазарско-сјеничком ареалу уочено нешто 

мање присуство облика плусквамперфекта типа имперфекат глагола бит + радни глаголски 

придев у односу на други модел, иако имперфекат у систему овог говора има стабилно 

место. Плусквамперфекат у испитиваном говору често се употребљава, о чему сведочи 

сразмерно велики број забележених примера. Примећено је, даље, да на семантичком плану 

постоји разлика између двају модела. Наиме, форме плусквамперфекта са имперфектом 

помоћног глагола употребљавају се искључиво када су посреди доживљене радње, док се 

други модел употребљава за обележавање како доживљених тако и недоживљених дејстава 

из прошлости. Стога закључујемо да је шири семантички домен употребе 
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плусквамперфекта са перфектом помоћног глагола основни узрок разлике у фреквентности 

двају модела.  

II.2.14. Потенцијал

У облицима потенцијала дошло је до свођења различитих форми помоћног глагола 

на један облик – би, који је у употреби у свим лицима једнине и множине. Осим тога, у вези 

са потенцијалом на испитиваном терену није примећена варијантност у погледу грађења 

облика, те овде наводимо само примере који илуструју његове облике45.  

II.2.14.1. Примери за 1. л. јд.

смео би (Ле); нит би волʼео мој син да узме твоју веру, а нит би волʼео ја ова твоја кћерка 

(Жу); ја би желʼео да ти пођеш ноћас (Го); волʼео би да имам шћерку; ја би се удала богами кад би 

могла да нађем (Ли); мого би само да ти мотам нешто, није потребно кад није таћно, не знам ти таћно 

прићат (Туз); ја да сам знао, ја би реко немо да се окрећеш (Че); ја би требо да тој партији бидем 

поверен; ја био не би (Кл); До би јој ја па кад би озго све попадало с небеса (Кн); бога ми би ти сат 

прићо боље него што је јуће било, тако сам то запантио све; колʼко би хајо да заврши ово што је 

запоћео, све се плашим неће моћ (Пож); да има паре, требо би јој (Ке); и да ми је обадва ока 

извадила, ја би шутео (Ду); изутра би био зват да идем (Ле); кад би ја то све причо, (Прћ); ја сам ето 

ту прије написо па да би ви боље објаснио (Ле); помого би ти, брате милʼи (Рај); да сам кот куће, би 

ти сат показо та раоник (Дол); ја би хајо да се женим; да сам мого да је дадем зором, пријен двадес 

година би је до зором; на терен кад би год био, имо би вишу плату (Трн); ја би му је до; ја би јој 

направио ту кућу, ту вољу би јој испунио, алʼ мало да пречека (Бр); посе рата оно кад би ја обуко 

горни и долни веш о-тога (Ко); ја би ишао редовно (Пе); ћеко би ве да ве вратим до Ћаћка (Ли); ја 

би ти одма то напоље показо (Ми); сат кад би ти причо, реј ћеш лаже ова стари (Цв); била сам за 

моду, да ми се купи, набави све што би ја желʼела; по месец дана би ја то тако наређивала се; ја би 

45 На овом месту не раздвајамо примере модално и временски употребљеног потенцијала, који ће бити 

анализирани у одељку о синтакси (в. т. III.9.). 
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ве повела ђе извор врела, ђе извире, и ђе сам ја живела (Гр); не знам одаклʼе би почела, знам свашта 

од мајке, од бике о[д] деда. Добро си; ја кад би знала нешто да ти позлатим (Д. Пољ); сад би волʼела 

овога да узмем; ја би баш волʼела да могу да нађем оде неђе да се удам; ја би волʼела алʼ не могу да 

нађем (Ли); ја би сад волʼела да ми оно замирише та чорба тако но све (Ков); ада бога ми би је сад 

волʼела уготовит (Жи); ја би пробала то (Го); пратила би сина да иде да хи тражи да хи доведе; 

понијела би ја што сам украла слатко, но не могу ја да се уставим; да кошта педесет еура, кат је за 

лʼијек, ја би то купила (Го); ја би сат прићала на њојне оћи; знаћи остала би тотал јесир у Ћаћак бес 

пара (Ле); ја сад би родила да имам тако мало дијете (Жи); ја би се снемогла (Ли); би дала тој жени 

(Бр); ја би те частила за муштулук (Го); сад би плакала (Бр); ми се чини цио она долап би појела 

кахве (Ков); прије би с[е] обесила (Ли); ја би, чини ми се, умрла (До); види колʼко је сахат да лʼ је 

време аутобусу д[а] идем ја да би се пребацила; да нађем кака кола да не би се пребацила; па кад би 

ти ја прићала (Ли); слуша, имам сестру алʼ је удовица, сад, да хоће, би му је повела (Жу); увијек би 

хим лʼијепо урадила чергице (Бр); ја би ту конопљу у Видрењак држала по три хефте (Бр); ја би ти 

је дала онако; сваки пут би ја отишла (Го); 

све од злата да је била, и да ме је ћела, не би је поглʼедо (Цр); све и да ти звезда на чело сјаји, 

ја те не би трпео (Ду); ни то ти не би умео прићат, то је било рано, пријен мога времена (Туз); ја не 

би смео то запет кад би имо пун камион пара; не би ти знао причат; ни данас се оперисо не би (Ле); 

ја не би знала шта да ти причам (Д. Пољ); то шути пре[д] сабор месец дана не би то дирала, тако би 

ишла, не само ја него све (Гр); да ми се пољути не би волʼела (Ков); не би никако за овијем остала, 

баш никако (Го); ја не би могла отић, болʼу ме ноге (Ле); не би овамо дошла да се удам, шансе нема 

(На); ја не би смела заноћит сама кад би ми све поклонио; не би смела сама (Го); ја се не би мрднула 

са овога места одавлʼен (Ле); видим ја, не би могла да се изгубим (Ле); ја још нијесам отишла то да 

видим, нит би се могла напомолʼит ка тој кући (Жи); то да рекнеш, то не би; не би смела да се 

закунем; не би ти је продавала (Го); има доста година, тачно године ти не би знала казат (Ков); вала 

ја ти не би рекла ово више да дајеш (Пе); ја се не би надала то о[д] Таде (До); још то да ме било 

нашло, ја не би била жива (Ли); по ноћи не би смела сама отић (Со).  

II.2.14.2. Примери за 2. л. јд.:

кат би се ти отего ту, он ти не би кћео добро да ти ућини, свако е на њега куко (Ђер); црвењи 

се, то би реко си узо четку па га искашедивињо (Ми); би реко никат није имало воде (Пр); поглʼеда, 

би реко нико није осто, сви су отишлʼи тамо (Со); ево видиш ово кутијице садек, то би реко налʼет 

шејтан (Др); би теро ти да мељеш та би узимо ујам (За); да хи омажеш да би мого да идеш; сад би 

мого да идеш за Варош, јес да је акадам, алʼ мого би да идеш (Кл); тебе је надарио алах да ти 
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завршиш факултет, да те није не би ти, отишла би да чуваш говеда (Кл); имала би вазда да идемо 

(Ос); сат ти би рекла ово је немогуће (Ков); то би се осевапила са мном (Пр); ти би имала да пишеш 

роман цио (Ли); Бојана, кад би ти мене рекла: „Фатима, мене је је дошло до тога да ми ти даш крви, 

оћу дa умремˮ, ја би ти дала моје крви (Ков); да пожуриш, стигла би на вријеме; знала би какаф је; 

не би то урадила (Бр); да га никат тога мртваца видела не би (Па); ако би шћела да те одмијени ако 

си се уморила (Дуј); 

да не би окренула лʼеђа овамо фамилʼији (Кл); ти и кад би се удала у то наше село, ти то радила не 

би (Ли). 

II.2.14.3. Треће лице једнине:

ко би мого да дође до ње да разговара; понеко би имао те би се снашо (Це); он би ноћио (Уг); 

то те не би прије нико узо (Цр); да је Перо ту, он би знао (Че); не смијем, он би ме добио ту, на место 

би ме оставио (Ли); то би реко исан оће неко да и поеде (Жи); он би је убио; Амир би јој прићо, Амир 

би знао (Ков); ако би се саставио Албанац с Косова и ови наши (Бо); истеро би га да би ми и брат 

био (Ми); и да би ми сто еври дао, ја то не би продо (Ту); не смијемо те дират кад би човек реко 

милʼијарде да ми да (Жи); он би ишо са том табљом редом (Пру); посен ко би имо, он би купио от те 

патиске; дошо би по један човек ил’и два један дан испред сватова (Св); ако би кћео да још више 

зида горе више земље, пл’ео се плот (Вр); сваки би узимо испред себе оног биријана (Бо); који би се 

човек удавио илʼи обесио (Вру); отац би ми на њиву оро са воловима (Са); Март кад би био, 

Благовијес (До); ха зора он би дошо; мој отац би сваке године закло вола (Ту); о Божићу мој би отац 

поранио (На); по Лучиндану би долазио (Ту); сваке године би долазио код нас (Го); оно изутра на 

Божић дошо би полазник (Го); кумови смо билʼи, па би причо он мене свакат (Пе); он би туна одмаро, 

причалʼи су ми стари, одмаро би коња, припео би га па би одмаро, пешке није мого (Ли); девер би 

пребројао паре и зафал’ио се сватовима и свадбарима који су даровал’и младу и изјавио би кол’ико 

се новца покупило (Ме); та бекчија би је затворио (Са); ја знам, отац би причо да је пашче удавило 

неком дијете (Бо); дошло би кад би пијоц имао и Срби и муслʼимани (Д. Дуб); мој отац би отишо, 

те би, у шуму би отишо, па би пожњо тога папрађа, па би у једну везу, па донеси (Би); да би лакше 

живео и да би добио посао (Прћ); они су моралʼи да завађињу нарот да би радио он шта је хтео (Рај); 

он би требо да омалʼи; ако би то остављао; понеко би имао сијено (Тр); он би умро (Цв); ко је био 

газда и мало јачи он би купио (Врс); ова би ти мого све да ти исприча (Бољ); јечам би се сијо; једино 

ђевер би остао (Кл); по један би чеко пред врата од сватова, глʼедо би кад прекорачи преко прага да 

пуца први (За); ја пантим то кад би дошо те прљо код моје мајке (Кл); она би дошла код нас (Уг); 

снаха волʼела би да иде тамо ка Тутину, волʼела би тамо д[а] [ид]е у грат (Бр); ишла би сваки дан у 
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Тутин да оће неко да је води (До); она би ти испричала (Гу); љута је, би те прегризла; воденица би се 

окренула кака је то вода; све би ти нана причала да је ту (Го); вала би ви она белʼи испричала; она би 

била мртва (Ков); и она би кћела да га поведе от породице и остави дијете (Ке); пожељно је на прву 

воду да пије воде, зато да би имала да дијете сиса; направила оној породиљи цицвару да би она 

појела оно најпрво (Ру); девојчице строго распл’етену косу, очешл’ане, да би хим коса расла (Ру); и 

да би ми на главу седела, ја би је трпео (Ша); да је могла, душу би му појела (Ке); она би напајала 

колʼко ти душа хоће да море та вода да се истера негђе; Слава да чује ово што пушим, она би ме маф 

учинела (Пе); да баци невесту, не дај боже, то би била трагедија знаш кака (Са); би се убрала ђе е 

проникл’е коприве (Ер); исто и отуд млада би ставила томе бајрактару тај дар (Св); та је била 

марамица виша и на сва четири ћошка имала би по једну ружу, ко један цвијет, извезену (Вр); тамо 

би хи срела та родбина девојке, би хи почастила соком ил’и коцком и водом (Са); она би га три пут 

окренула према сунцу (Бо); раније времена би се испросила девојка (См); моја би се снаха весела 

дигла, па би свакат проју умијесила (Стр); та млада би морала увечен ламбу да запалʼи; ал она никад 

не би јела мек лʼеп и врућ (Го); пратила би не мајка д-емо код ријеке да уберемо прво врбу (Са); она 

би у прол’еће изашла и купила би то (Ст); сутри дан руку би узела, љубила (Бо); о слави другу ној то 

би пуна била соба (Стр); свакад би она алву направила за прело (Го); увеће у сриједу би била кана 

(Па); баба би пресекла пупак, баба свежи она пупак, све би то баба радила. Ја послʼен тамо лʼегни, 

додуше она постељица би ми одма пала, нијесам с ниједним теглʼила муку (Вру); он би, ако би нека 

стока похарала, илʼи ушла у ту неку лʼиваду (Са); и пила би та чај, само сат скоро јок (Бр); да би се 

она спремала тамо, да би ткала оне черге; спрва по година би прошла, а сад јок, месец дана два, 

пустају се вести, филмови (Ков); сећам се вазде кад би она турила качамак од хељде (Вру); како се 

то живело, баш би ми причала, причала би ни мајка (Вр); која би дошла млада, најстарија та снаша, 

црну муку би видела (Цв); имала би историја да се прича која је мука била (С. Ћуп); то је чудо 

срамотно ко би нека отишла сама те би се удала (Прћ); би се спремала храна, ко нека вечера; би се 

прала обућа ту (Рај); она би старије имала две јетрве; она би звала синове; она би сакрила ако је нека 

нешто учињела (Шав); рукавице понесеш, да би била родна година; пуна ова соба би се напунила; 

уговорила да би побегла (Врс); па би се позвала моба (Др); стрина би ти испричала бајке и бајке што 

ти нико не би (Д. Пољ); она би лупала у то док измети (За); што би рекла једна стара жена (Ки); 

однесе у компире да не би златица била (Др); и она би му дала два лʼеба; она би изаткала ону поњаву 

да се простире место ћилʼима (Кл); још би понека девојка с њом била; то би могла само да ти опалʼи 

шамар; послʼе би узела по малце павлаке у ту хурду и напуни оне паприке (Тр); кад би више њи 

радило (Уг); пола године то би се гањало како ко (Це); требало би стварно да се пише овијeм горе 

у Владу у коју је народ кризу; живело би се јопет добро (Шт); он не море да нађе посла баш како би 

требало још, требало би да се познаемо од некут (Ми); илʼи земљу илʼи пепо илʼи било шта ће ти 
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бацит да би то дијете послʼе јело (Ру); за Ускрс је више имало да се пости, то нема силʼе да би се 

омрсило (До); немо га сећ оде, но га овако окренеш, да би то ишло нормално (Ру); то би те спасило 

да га купиш; да изаткеш то, требало би ти доста вуне (Бр); све да би ово маф било овудијен (Ост); 

да није било Тита, то би све било убијено; да ме је закачила та ситуација да ме уфату да ме терају да 

ме вежу, могло би свашта бит, друкше не (Ке); би се обешало по ограда, по конопаца на пример (Би); 

па би то зими смрзло; л’ети не би имало ова поток; зашло би сунце кад би најпријен долазил’и оно 

из Видрењака (Св); пуна соба би било за време оно Другог свецког рата (Бо); то се певало кад би се 

ишло на Јереминдан (Го); то би се износило на Ђурђевдан да се проветри (Би); па би дошло о 

Ђурђевдану јака вода ту (Жи); код нас имало би то уочи Петровдана (Рач); и то би се брало и 

киселило у воду, по дваес, по месец дана (Ост); сваке године би ни се знало; било ту клонети ту 

армунике ту целог дана би јечало (Ме); ти дан би се свако дијете морало окупат (Коч); посен 

Ђурђевдана имало би цвијећа доста (Би); имало би снијега и о Ђурђевдану оно спрва (Вру); на 

Благовијес то би се пал’ило изјутра рано (До); ријетко би имало хармоника (Ме); понекад на сач би 

било (Са); некат би имало нешто да попију (Жу); кад би се завршило то (Ме); морало би да надокнади 

том газди држало би се е стоке доста, држало се е и коза и оваца и крава, имало би људи па и по два 

пара волова (Са); раније око казана би имало људи лом живи, дођи увече, дођи преко дана, разговор, 

пи, ово сат нема нико да дође (Ми); имало би исприје народа, то песма, шта би имало (Д. Дуб); докле 

се не би видело (Вру); шта би дошло о[д] Тутина, от Кочарника (Бр); овога би требало обесит па га 

пет пута вешат и скидат (Ки); све би се то користило (Го); имало би тија прича (Коч); да би лакше 

живело, потурчило се (Прћ); кот куће то кад би се женило; послʼен би се доносило и пиће; све 

дадоше родитељи да би се ишколовало; не би имало пића (Рај); то би се покупило, тако ми алаха 

милʼина била (Со); имало би сто говеди;кад би било најприје; имало би сијена (Тр); у своју кућу шта 

би било (Цв); ту би ти било заједнички сабор (Бољ); да би било жито (Вр); чуло би и тамо чак с врх 

онија брда; пола муке би ми било, пола; е могло би се преварит; не би било тачно да ти кажем (Врс); 

то би конопљу се посадило па све рукама узми и чупа и однеси; гради се овако да би се утеравало 

оно; ја пантим кад је било срп, би се жњело (Др); шта би требало да се прича (Д. Пољ); кад би се 

уводило да се тке у нити (Дуј); трњи позади се туралʼи, да би семе се оно распоредило (За); алʼи 

затрпало би и Кладницу и Сеницу (Кл); па се отпусти она чеп долʼе да би то дошло гушће; кад би 

то засвирало све би се село орило; кад би било код њи весеље; требало би да има једно сто педесет 

кућа; лʼимуна некат ставим помало само да се не би, знаш, ушећерило (Тр); ту би се згомилало по 

триес, ћетрес, педесет, у собе; ево шта би се носило (Туз); ни једно да се уфати да направи круг да 

би играло; ту би имало по двеста душа у љешнике оде да бере (Кн); ако би се то десило, то је, значи, 

некака велʼика, како ти кажем, брука; по тридес душа би то било у једну кућу (Тр);  
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он ти не би смео узет парче лʼеба колʼко ова телʼефон (Цв); понекад не би ни стиго (Вру); то 

се раније нико не би ни замерио (Го); ја да настави, мене се ни гроп позно не би (Ли); да не би тога 

учитеља, ништа мој отац не би мого да учини (Го); да није воде не би се мого окрећат воденички 

камен (По); а ја да сам га питала никад ме ту дао не би (Пе); нису се моме оцу држала деца мушка, 

па каже које име, то старински, нема у свијету да му нађенемо то име да не би остао (Ка); он хи не 

би мако (Ост); бајаги спремио се он да не би пао (Са); да не би вук и појео (За); и кат би умрла, петнес 

дана убаздела би се ту ко видо не би (Жи); он рече требало би му писат да не би га спасио; оставила 

сам децу, шта би ме помогла за то да поглʼедам кроз та прстен тога човека мога да не би ме вратио 

(Бр); пипнут је не би смео више (Ле); ми смо чувалʼи стражу да не би оздо од Србије неко напао 

(Кл); не би чуво месец дана нико за оно млʼијека; да је завршио за попа не би узо онога хадаља (Кн); 

ријетка кућа да не би имо по два пара волова (Са); да веља, она му не би побегла (Ли); уоч’и 

Ђурђовдана не би дала свекрва (Рач); никат рахметл’и свекрва не би употребила то (Ру); уторком 

нам не би дала свекрва ништа да радимо (Ле);свекрва ти не би дала ово изнијет ис куће кад би ти био 

спас (Ру); па да не би млого јела; па раније се припрема да не би прехладила тамо (Са); пита је ти да 

не би теби ишта испричала (Ту); ни једно питање нема што ти она не би одговорила (Д. Пољ); иди 

код ње да те не би нешто посаветовала (Бр); сад не би имало кризе (Шт); не би било лоше, само очи 

ми нису добро (Го); чува се да се не би десило нешто успутно; она се чува да јој се не би шта десило 

(Са); да јој та чај да попије да јој не би било шта боље (Ту); ако њега не би било (Ли); е сад да је није 

видо нико, то не би ваљало; на пет места да нисам ја стиго (Ле); не би се могло да до јутра да пронађу 

(Ду); три године не би родило; све што би посијало не би родило за три године (Гло);до Божића не 

би се мрсило (Ост); не би ми се знало ни кад сам лʼегла (Ли); не би смело да се чује даље (Цв); па не 

би остало клас (Др). 

II.2.14.4. Примери за 1. л. мн.:

коприву би, ми би ишлʼи деца најпријен, па би ишлʼи у воденицу па би узималʼи ону воду 

што фирика, па би ишлʼи па би узималʼи најпријен ту воду (Би); најпријен ми би отишлʼи да 

наложимо шпорет (Дол); са метлама би брисалʼи, доклʼе скупи куп, се зво куп оно жито са пљевом; 

па у пролʼеће би мијешалʼи сламу и сијено (Тр); у Дугу Пољану би моглʼи да стигнемо доклʼен та 

кафа сташе (Бољ); ту би се згомилалʼи; горе веселʼилʼи би се, пили, и тако то; тај обичај је било (Бу); 

чупа говеди што се лʼињају у пролʼеће, па ваља у блато и то би се игралʼи уместо ове лопте гумене; 

ту би се упознавалʼи, на пример, ми би ишлʼи у Драгојловиће на игранку, илʼ у Градац ђе се чује; кад 

би виделʼи кола да прођу џадом (Врс); ималʼи би клʼис па мачугицу овако оно, знаш, удариш клʼис, 

па бројалʼи би колʼко ко тија погоди, па мош да надиграш. Оно заокружи, и сат то раде, окружи 
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овако ону лʼијеску, море лʼесковина, окружиш оно, па би оно заболʼи у земљу, па смо преко онога 

бацалʼи, шта смо оно бацали преко онога (Гр); па би крилʼи се да ни не броју шумари; све ручно би 

секлʼи; па би се игралʼи гуџе, па клʼиса, па увече би се игралʼи оно тесте и бош па курљазе оне, не 

знам сећаш се. Постави три плоче оде, три онамо па би се гађалʼи ко обори; кад би турилʼи питу, ми 

би се радовалʼи. А месо кад би приставилʼи, тако би се хегалʼи (Др); у брдила што би уводилʼи (Дуј); 

по два три дана би ишлʼи за кола дрва (За); ја знам отприје кад би турилʼи месо кокошиње, то 

замириши соба читава на оно (Ки); понекад би се оно и кулалʼи; седелʼи би заједно оно у собу ђе би 

била свадба; правилʼи нешта би оно на шпорет на ватру, нешто оно направимо; по двадес би нас било 

поноћи на стражу тамо чекалʼи би да не би случајно неко напо на село (Кл); ми би ишлʼи на коње, 

на коње по месец дана би ми сваки дан, ми би на коње товарилʼи по товар дрва и догонилʼи отут; 

оно бијело брашно би куповалʼи те би понекад питу оно стављалʼи; ми би ишлʼи, ми би ишли и кад 

је жалос код нас, они долазилʼи (Тр); сине, би заклалʼи зими пастрму ми би звалʼи; еј шта би се 

игралʼи (Туз); двадес и пет кила жита данас би пооралʼи; а ми би турилʼи црвену паприку и солʼи, 

па оно измијеша па оно мало умочи на остал, па једи (Шт); наше е порекло више е католʼичко уназад 

кад би се враћалʼи него и српско (Гу); убрал’и би оне врбовине, и тако би то донијел’и у кућу (Ко); 

па би оне коприве стаљал’и у један сут воде; и то би доносил’и, за Петровдан, звал’и смо хи л’ил’е, 

гул’ил’и би брезе и црешњу (Би); Ђурђевдан је, би рекл’и доводак л’ета, доводак прол’ећа; брал’е се 

бехар са дријена, поред ријека би ишл’и ђе е прол’истала врба; они би то донијел’и и оставиљи ту и 

они би се вратил’и ка кући (Би); изјутра би ишл’и ко ће да се купа ладном водом (Коч); шећер би 

добилʼи; поноћи би ишлʼи от куће до куће и тражилʼи ко шта има (Ли); кат је грат падо, би га 

позивалʼи да врне офце у планине (Вру); кад је дошло до мало стоке, отишлʼи би горе ђе та 

растовина; кад је пролʼеће те ору људи, ми би све трчалʼи кат хоће да почне да оре, прва бразда, она 

открива те рашке (Са); кад је оно Прол’етњаци, то би звал’и; у рот кат сам била, кукуријек би брал’и; 

кат цвијет стигне, ми би отишл’и по л’ивада па бери (Коч); кат падне снијек, онда би ишлʼи по дрва 

у шуму, кад би погодила мало љепше место, помирил’и би се, дођи л’уди, помирил’и би се; коприву 

би туралʼи у воду кад је Ђурђевдан (Кон); кат је коприва проникла, би отишл’и те брал’и; кат је био 

ова Други светски рат, понешто би нашл’и тога жита; и тако би се мучил’и докл’ен то трае (Вр); 

петком би ишлʼи на џуму (Ру); понедељком би понијелʼи сир на пијац (Ле); за Петровдан гул’ил’и би 

брезе и црешњу (Би); па би бралʼи та јаја за Ускрс (Пе); на Петровдан би изашл’и према нашијем 

кућама на брда (Би); на Ђурђевдан износил’и би тамо штеђевину декица (Би); на Ђурђевдан би ишл’и 

на сабор те би играл’и, певали; на Ђурђевдан би ишл’и на сабор те би играл’и, певал’и (По); на 

Ђурђевдан бил’е су најпријен оне штругље; па би пал’ил’и на те Прол’етњаке, запал’и рано сламу, 

да се запал’е буе (Св); о Ђурђевдану би јагње калал’и (Ме); од коприва би правил’и пријен 

Ђурђевдана зељаник (Коч); уочи Божића би секл’и бадњаке (По); уочи недеље би се покупилʼи (Бо); 
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па би узел’и мравињак уочи Ђурђевдана (Коч); уочи Ђурђевудне би сакривалʼи и чешљове и иглʼе 

(Го); очи Петровдана жуљили би коре тамо од белораста (Би); јагл’ику би посен Ђурђевдана брал’и 

(На); по три недеље би држали у мочило; раном зором би отишлʼи на Бановац за воду (Св); свако 

јутро што би поглʼедалʼи пред њину кућу је полʼиција (Жи); ми на посетке би ишли по цијелу зиму 

(Бо); испрва би увече ишл’и по поседака (Па); на Ђурђевдан би рано узимал’и воду с извора (Би); 

уочи Ђурђевдана увече би отишл’и на једну воду (Ме); у петак изјутра би довел’и младу (Ру); у 

ч’етири би се дигл’и изјутра; поноћи би по едан пут отишл’и да видимо воденицу (Д. Дуб); отишл’и 

би то и у воденицу би мл’ел’и, и о-тога овса она, ка чачкал’ица, ми зовемо бадрл’ица, па, каже, то би 

мл’ел’и, и то би доносил’и и јел’и (Вр); то би ми тамо по шуми видел’и, па која је буква шупл’а млого, 

па би ту букву обал’ил’и секиром, пилом, па би је донијел’и на волове, па један пола метра-метар, па 

би још мало ископал’и то унутра и то би била лубица, као каца и после би ређал’и от тога цијеђа, у 

казан она цијеђ би покисел’ил’и, па ставили у то веш (Вр); кухало се богами ко е шта имо, неки вала 

у комзерву ону, ону комзерву од путера, месо би кухал’и, пасул’ с месом, у огниште (Вр); грошали 

би се, грошкање, по пет камена па би оно радили руком, покупи па баца горе камен па покупи оно 

доле па уфати она камен, па тако е грошкање било (Вру). е, гази имало није, овај, струје имало није. 

Гази, каже, ова гас с петрол’ејом што је. Каже, то би оне мал’е газул’ице, оне мал’е, па један фитил’ 

мал’и из оне газул’ице, на то би вечерал’и; и тако би, ние имало, па тога гази ние имало, па би ми 

одел’ал’и от смрчеве даске бритвом, па би запал’и оно шибицом ону л’уску, па би, док би вечерал’и, 

то би држал’и да видимо то. Па би посл’ен наложи ватру у форуну, и сијала би соба док би 

посетковал’и, седел’и тунаке. Е то би (Вр); то знам да би туралʼи у воду ладну оно месо да се не би 

иштетило, нема фриждер, а осолʼи га обавезно (Дол); ада богами смо правилʼи и то је било стварно 

лʼијепо, турилʼи би помало јечма и помало клʼека и знаш који сок би оно направили згодно (Ков); 

сад је сваком у свој тањир сипано, а раније није било него по једну шерпу са кухањем би ставили 

на средину и сви би из оне шерпе сркал’и (Вр); травама, чаевима, травама, ето тако би се лијечили, 

ни код лекара ни жене ни људи, био здрав народ онда (Вру); чекалʼи, па би то лопатама чистилʼи 

пут док би (Цр) то би плашилʼи децу, и сат рекнем ја унучадима мојијем има калаконџара (Коч); па 

се то трл’и, узмеш, истрл’иш оно дугачко, савијал’и би, то би се звало повесмо, и сад се тако зове; 

кад би ми прошљи кроз Лукавицу, сећам се, блато (Са); ево ја сам лʼично ишо пешке за Пећ, за Исток, 

за Митровицу, пешке би ишлʼи, и ко би имо кога свога, у реду, ко не би, у ханове би ноћијевалʼи 

(Ђер); сам запантио, није имало ни оно, па би конопљу са пепелом пралʼи, није имало прашка, и то 

би све то киселʼилʼи ту конопљу (Вр); да не поцрнимо да би билʼе лʼепе за сабор (Гр); није имало 

преља синко, но би узелʼе на кудеље и вретено и овако (Др); па кад би оно сновалʼе, више, кад би 

навијалʼе на то вратило, то се навијало, па пређа, навијаш (Дуј); сву ној би везл’е (Жи); 
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ми не би моглʼи нас двоје не моремо ниђе (Тр); ми не би то ни зналʼи (Уг); не би моглʼи имање 

да опколʼимо колʼико је (Ос); још мало да причам оде о тој невести да не би журилʼи (Са); најпријен 

не би се ни чешљал’и, не би нам дала стрина у рот никако (Коч); то сат не смију да раде, ми смо 

радиле све живо, не би ни, да извинете, ни причале да смо трудне (Го). 

II.2.14.5. Примери за 2. л. мн.:

ви би ме одвелʼи да би ја пошла, но нећу (Го); нема долʼе никог, салʼ једну жену би нашлʼи 

и то бона, не би ти имала шта причат (Шар); ви би се зачудилʼи (По);  

то је скоро та пут намешћен, послʼе асвалт богами фино, ту да не би обилазилʼи (Ки). 

II.2.14.6. Примери за 3. л. мн.:

би пробалʼи (Жи); поклалʼи би се ка куси керови (Гло); би ставил’и у ту воду са којом хоте 

да се купа та фамил’ија (Би); и то би по доста тога ожул’ил’и, па би овамо дворакљасто дрво осекл’и, 

мачугу дворакл’асту, па би између она два ракља то наслонил’и; и они би изашл’и према нашијем 

кућама на брда (Вр); ишл’и би брдима са тијем л’илама (Вр); и они би, ко који хоће да даруе ту 

младу, спушћал’и на та послужоник (Пру); донијел’и би ту кану и боју се звало (Св); ад би спрећу 

погл’едал’и, да не броју сватове, само би погл’едал’и кол’ико има пред барјак л’уди; би отуд 

ставил’и, би томе барјактару што је носио заставу би му ставил’и кошуљу неку, пешкир, нешто 

(Ке); кад би бил’и бл’изо куће, по два човека су ишла од тих сватова да кажу тој родбини тамо 

кол’ико иде сватова; они би отишл’и испред сватова и казал’и, они би казал’и сватова је тол’ико и 

тол’ико (Са); они би се повратил’и те пречекал’и те сватове; би јој дијете дал’и у руке тој невести; 

(Бо); раније би дошлʼи оде ис војнок осека понеко; изутра би турил’и тога бехара у воду; најпријен 

би викал’и узми сламе па запал’и тамо да изгоре бухе (Вру); тапут би по педесет илʼи шесет сватова 

дошли у село; кат су ти скупови билʼи, не би далʼи заедно да су у друштво (Цр); онда би сијалʼи 

кукурус; тат троица би бил’и упорет, па барјактар за н’има; кафу би далʼи годишње као помоћ 

сиротињи (Ли); сутрадан би пребројалʼи чије је колʼико; зими не знам ни ш чим би се китили (Стр); 

за Петровдан би пал’ил’и ватру; више би се понапијалʼи за даћу свињску но на свадбу (Вру); на 

Ђурђевдан би ставил’и једну плочу (Св); они би на јесен долазили; на Велики петак кували би (По);У 

четвртак невесту би доводил’и (Бо); ту кад би у два сата радници накркљалʼи (Пе); пријен сунца би 

то бралʼи; пушталʼи би пашчад уочи Ђурђевдана (Пе); пријен зоре би дошлʼи; писалʼи би кот хоџа 

прије Ђурђевудне (Ле); па би и оставили по пе-шес месеци (На); па то по пе[т] шес пута би ишлʼи 
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људи за мир (Ли); ону једну краву би оставил’и, ко има двије-три козе, једну козу би оставил’и, ко 

има више оваца, двије остави, оно друго, мора то да даш (Би); шта би бралʼи овија чајева раније од 

лʼипе, богу фала ис Попа, па по овија нашија шума би бралʼи лʼипа, чајеве (Бр); некад, који су 

имућни они би куповалʼи (Коч); отишлʼи би (Д. Дуб); продавалʼи би људи парче земље да би снаху 

довелʼи кот куће (Дол); то би и-Жупе одонут дошл’и, то шта би имало народа, па би певал’и (Ке); то 

би стари причал’и (Ру); би ни осталʼи опанци (Са); другу пон’аву би се покрил’и (Би); они су 

тражилʼи ту четвртину да би јопет обновилʼи то; Бугари, ђе гој си шта сакрио, све би ти нашлʼи, 

прекопалʼи, узелʼи да изеду, да опљачкају; о Божићу би дошлʼи муслʼимани (Прћ); далʼи би ти дијете 

на конче па га окрећеш овако (С. Ћуп); носилʼи би млʼеко, носилʼи би, ова, стоци да дају солʼи оно 

(Шав); што би се они помолʼилʼи од бунара одоздо (Шав); па би то давалʼи изутра крави (Шав); они 

би се послʼе враћалʼи за Штаваљ (Врс); отишлʼи би кот понекога; не смијем јелʼ плакалʼи би; најприје 

би то трчалʼи око стоке (Гр); по двадес коња би они тамо игралʼи (Др); отприје би људи посијело 

направилʼи боље но некаку свадбу; кад би је книлʼи, људи би моралʼи сви да изиђу ис собе; а ималʼе 

су хајрије, па би оно направилʼи капу, на чело би јој ставилʼи, хајрије; посе би се помирилʼи; да сам 

реко иде вода узбрдо у Босну, реклʼи би Ејуп је то реко (Кл); раније би се пелʼи на кућу оће да поруше 

кућу (Кн); кад би отишлʼи у Сеницу долʼе, момак и та девојка, то кад би засвиралʼи онде ђе су оне 

џанарике (Тр); ту би отлʼен почелʼи коњи да трчу па до у Карајукиће (Туз); кад би моглʼи нешто да 

отвору да раду (Уг); данас би Турци билʼи на ову земљу (Цр); то би требалʼи да знају ови за грађане; 

отишлʼи би Турци знаш доклʼе, до Чачка (Че); би оно бралʼи па плʼелʼи она вијенац (Шар); они би 

све то продалʼи (Шт); не би те смелʼи перисат, слабо ти је срце (Го); сви би моглʼи људи да ураде 

(Жи); то е ко кад би причалʼи ови из Београда и ми овде ис Тутина (Бо); оне воде што прска са онога 

кола би напунил’е у тај сут (Би); оном водом, прскал’е би жене, би прскал’е ону децу и ону фамил’ију 

која се не диже; би поносил’е сут (Би); те жене рано би вражал’е то (Ко); тапут кат би те свадбе билʼе 

(Цр); раније би се испросилʼе (Ли); кажу на Ђурђевдан тако ишлʼе би у тор на неко вратило (Св); у 

петак је дворела та невеста и гледал’е би је жене (Пе); оне би уочи Ђурђевдана ишлʼе око куће да 

врачају (До); па би чваралʼе пријен зоре поноћи; тако би се саставилʼе увече девојке на поседак (С. 

До); ткалʼе би жене (Ми); то би туралʼе раније планинке, и сат турају (Ђер); оно баш пантим оно 

би носилʼе оне бијелʼе оне ка фистан оно (Пож); да се створу ти скупови да би се девојке упознавалʼе 

са младићима (Пож); па би се наљутилʼе понекад; оне би се две закачилʼе понекад, мало би се 

посвађалʼе (Шав); отприје би се поређалʼе невесте; ето прстена би то мало купилʼе (Кл); то билʼе 

бошће па би и навезалʼе оне, лʼијепе су билʼе (Уг); па би билʼе коференције (Шт); те би то старе жене 

пљувалʼе по три ноћи да не би се то макло (С. До); ја знам Дул’епчат би излазила по онија брда горе 

и Пантел’ићи у Гнилу; и све би сјајела она брда от тија л’ила (Ду); јела би се правила ко и свакат 

(Ђер); да хи опрска да би се она подизала (Ру); имало је раније па не би шћелʼи да се помиру (Дол); 
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хефту дана не би далʼи стари (На); и донијел’и би биријан, не би вадил’и ником у танире (Бо); не би 

се ни виђалʼи момак и девојка (Рај); не би ми је далʼи кад је она била ту; родитељи нису билʼи, не би 

ћелʼи да је дају за тога алʼ она побегне (Кл); ђевер мора да чува младу да је не би напалʼи; морам и 

те лʼекове купит да ми не би што помоглʼи (Жи); ставимо конопац, и овако саставимо и унутра турим 

жита, да не би све носиле на једно место (Стр); држим ноге у ону воду дако би ме попушћилʼе; пита 

мајка: „Ђе ти носе кокошкеˮ, а ми кажујемо онде ђе ни одговара, да не би ишле ко далеко (Би); да се 

не би рађал’е девојке (Бл).  

 

II.2.14.7. До краја спроведеним процесом уопштавања форми помоћног глагола у 

облицима потенцијала, тутиснко-новопазарско-сјеничка зона спаја се са широким ареалом 

на коме је дошло до уопштавања облика би у свим лицима потенцијала. Облик би уопштен 

је и у говору Ибарског Колашина (Божовић 2002: 93), а даље и у северној Метохији 

(Букумирић 2003: 267), трстеничком говору (Јовић 1968: 139), Левчу (Симић 1972: 403), 

централној Шумадији (Реметић 1985: 327), Банату (Ивић и др. 1977: 189), потом и у 

Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 199), Призрену (Реметић 1996: 504), Гори 

(Младеновић 2011: 436) и Гатњу (Младеновић 2013: 364). 

  Аналитизација облика помоћног глагола тутинско-новопазарско-сјеничку зону (а 

њој се прикључује и говор Ибарског Колашина) издваја из опште слике која карактерише 

говоре зетско-сјеничког дијалекта у Црној Гори. Ови говори разликују се од осталих најпре 

по томе што углавном добро чувају различите облике помоћног глагола у множини, при 

чему форма за 3. л. мн. гласи бише, иако је у свима њима отпочео процес уопштавања 

облика би за сва лица једнине и множине, тако да функционишу паралелне форме. Такво 

стање је у староцрногорским говорима, Мрковићу, Враки, Зети, Бјелопавлићу и Васојевићу 

(Пешикан 1965: 171; Вујовић 1969: 267; Петровић 1973: 216; Перовић 1977а: 287; Ћупић 

1977: 99; Стијовић 2007; 183–184). Најзад, иста ситуација одлика је и говора Пиве (Вуковић 

1940: 75) и србијанског Полимља (Николић 1991: 492).  
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II.2.15. Остали глаголски облици

II.2.15.1. Би + императив

Конструкција би + императив, која је у употреби на читавом терену тутинско-

новопазарско-сјеничког говора, морфолошки представља контаминацију потенцијала и 

императива, са којима, уосталом, дели исту семантику (више о овоме в. т. III.13.1.). Њу 

карактерише непроменљивост саставних елемената, односно увек се јавља у истом 

морфолошком лику у свим лицима једнине и множине – облик би и форма 2. л. једнине 

императива.  

Забележени су примери: 

те би ја недељом осечи по пун један цегер рујовине те јој понеси те је она нешто то кухала и 

пила би та чај (Бр); имала сам девојчицу, па у она бешик што се љуља свекрви би је остави (Ру); по 

двадес љебова изутра би умијеси (Жи); то радаше Мака, а ја нијесам, ја би убери, па хи љијепо 

испери, тури у воду (Ру); очи Божића би донеси на хастал све што имаш воћа, јабуку, крушку, ора, 

све што има, кукурус, пшеницу оно скуха, и како кое узима те га љушти и (Боб); једва би дођи до 

камена ђе су већи сабори, не може да те пане да бациш (Ли); та домаћин би распореди нас; кад би 

он дођи: „То није у реду, није урађено како требаˮ (Ли); Живка би отиди, купи би њој мајцу (Ми); 

мој отац би отишо, те би, у шуму би отишо, па би пожњо тога папрађа, па би у једну везу, па донеси, 

па на крај тамо, у ћошак, па би ту тури тако, и једну пон’аву тури по оном папрађу, и другу пон’аву 

би се покрил’и; Ја би све ишла са мојием дедом од дванес до један од ноћи, ми би то све село покупи 

се (Ђер); ова би два коња појаши за Сеницу, оне бисаге туро, плати Циганима те те коње поткуј, а 

мало је волʼио да пије, кад оде у сриједу, долази у четвртак, ноћијево би у кафану (Цр); он га је 

млого вољео и што би га он види, он би плако, оће да препукне (Па); то би се правио један Миливоје 

ис Тутина, то е био зађавола та човек, он би обрни, узми вратило и у то вратило пободе два крака, 

ка ето оно уши (Вру); неко би имади књиге, неко јок (Би); и кад је он држо паре, та, млат човек, 

требало му паре, и почо је деди да краде паре, ис куфера би узми. (Цв); понеко би одустани кад би 

по млого злата тражил’и (Ке); која би побегла дуже времена не би јој се помири рот од ињата што 

ние са разилуком рода она дата, но е самовол’но отишла (Па); Пуниша исто нас кад види, како би се 

испитај (Го); она би свучи се гола голцихата (Би); она би дођи горе код мене кат хоћу да промијеним 
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смену (Го); ја сам носила ону запрегу, а одовут ону завијачу, па кад би моја мајка то набалучи то, па 

које цветиће ту ткала, баш ка оно ћилʼиме ове жене муслʼиманке што су ткалʼе, ето тако би то 

нашарала. И боље оно што се уништило, боље бога ми (Лу); сестра јој једна у болʼницу радила и ја 

сам био у болницу доста ту, а ми смо се познавалʼи, верујте, она би ми чај изутра донеси у оне 

термосе да пијем (Баг); она би узела маше, и ону жишку овако и све би припаљи ону цигару (Ле); 

вала би понека и дијете роди не би се помириљи; Моја бијача би, вељки казан и вељку стоку би 

имаљи, скуха ону врнику и макни онамо, е посљен та разљивача, а карљице имаље, па ону врнику 

по онија пољица у кљетове оном разљивачом турај и оно се посљен закајмачи она врника. моја би 

мајка по двадес лʼебова и по десет онија кукуруза испечи (Тр); кад би крени да бежи преко дољине, 

исто ко оно пчела ка-се пушћи (С. До); на оно често сито стави би оно пшенично колаче (Коч); прво 

су бил’и обичаји, нит би види момак девојку, нит девојка момка, само отиди испроси је (Боб); девојка 

тат није смела с момком да стане, само би јој у кућу дођи, виду се момак и девојка и испроси је (Ме); 

касније су изашл’и опанци, они су хи звал’и заклопаши, они дебел’и, готово ка от онија 

испол’ашн’ија гума, тако су бил’и дебел’и, па бога ми кад би се то окваси, уби у ноге, ноге ти одери, 

не мош д-идеш (Са); узми, па оно кад би се отрл’и, имају гребени, па узмеш те изгребенаш (Де); 

мало је то било лоше кад би се окваси, оно нога бежи по ономе; оно кад би се расправи они ексери 

овако и кат хој да кораћаш, расправи се они ексери па кат сретни ногу уз ногу, онијем ексерима, кат 

те удари, то љипће крв (См); и тако би, ние имало, па тога гази ние имало, па би ми одел’ал’и от 

смрчеве даске бритвом, па би запал’и оно шибицом ону л’уску, па би док би вечерал’и то би држал’и 

да видимо то (Би); нит би се свађај, ништа то (Вру); ми би се сигра, сигра док кренемо ка кући (Ли); 

то на Ђурђевдан би узми једну флашу, па донеси на воденицу па стави по једну коприву у ту флашу 

(Шав); ми нисмо држаљи бивољицу, они нису држаљи свињу и ми би код њи једи, пи, пласти, жњи 

(Ми); то би неки сумпор нађи, па би она канћела стави одозгор на кацу па наложи доље (Ме); он је 

био, матретиро, она би побегни (Бр); па би стави ону кахву, попију кахву; имаљи смо и станове љети 

би се прати на станове (Ру); петком би отиди на џуму, да клањамо џуму (Ђер); па ка-смо мало већи 

одрасл’и, кад би бил’и неђе џумбуси, како кажу код вас весел’е, па би отиди тако, увече на поседак 

(Пр); лопту нијесмо ималʼи него би узми те саши нешто илʼи от краве узми поћупа оне длаке па 

намота у лопту и узми крпа па сави у неку ћарапу женску па уши оно, то нам је била лопта, крпењаре 

(Рај); ја сам затеко кат би она хљеп умијеси па у врнику, па удроби оно дробљење, наједи се (Ми); 

би наложи ватру у форуну, и сијала би соба док би посетковал’и; посен би ту конопљу, добро ка[д] 

се истрлʼи, одваја на класе (Бр); посл’е сламарице кад изађоше било е млого добро, и изатки би ми 

тија сламарица (Гу); прво с-опрело основа, па би мотавило оно намота, сохе имал’е, па се то на сохе 

(Ду); на вериге казан би закачи, ту би куваљи храну; на санке оне, соне се зваље, би носиљи сваки 

други дан иљи за недељу дана би донеси помало дрва и та дрва би искрати хи онако сирова, квасна 
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(Ђер); би се покупи ту народа и народа, интересуе и шта е тељевизор (Бо); код свија газда би људи, 

по десет по двадес људи, узми рет отљен па до на врх (Ру); они би побаца у прољеће ка-дође она 

вељка вода, побаца дрва, па у Годово су та дрва ишла (Го); ако не би била девојка, они би је стави 

на магарца, наопако ту невесту, па крос ципцијело село би отиди, да зна цијело село што није била 

девојка (Ру); конопља се радила, јес та конопља некат, лан, то би имала нека трљица, такозвана 

трљица, па би, кад би осуши оно, они ону конопљу побери па е тури у мочило (Ле); овако би намешћи 

па све на чеврт, и све те карљице (Го); ако би испроси, па е тамо та испрошена била, зваљи би се 

сватови; кад се разбољи ћовек па соне би за волове закаћи, па вући за Пазар (Бо); сутрадан тек би 

крени (Ђер); пружи руку: „Окољико?ˮ А ова би кажи: „Ољијехоˮ (Ли); тапут на коње, и они би дођи 

на конак (Глу); би отиди сватови, бл’ижна породица кои е девер, он узима младу; Оно би уфати 

коње и посљен би оно јечам наслажи на љедину (Па); тапут се мање саме удаваље но све просидбом 

и тако би испроси; Тапут би по педесет иљи шесет сватова дођи у село (На); раније би дошљи оде ис 

војнок осека понеко, и би ти борци што су биљи у пензију би дођи (До); пуно хи је одозго имало, 

катастрофа, ада цијело то Грачане, побрђе, то је Застава долʼе запослʼила, ту би дођи овако кат су 

вашари (Баг); они се спрва нису мириљи, можда и по пола године прошло не би се помири (Не); отуд 

натовари, тапут није ни рађало, слаба земл’а овамо, па би отуд натовари тога жита, натовари разно 

то, донеси (Вр); изатки то вел’ико, а обој, свакија боја би обој (Д. Дуб); ишло се за Пећ, за 

Митровицу, за жито, ние оде могло да стигне за годину дана оно што би поси (С. До); с кон’има би 

отиди и доведи је; То ние било посебно да држу коње, него ради с њим и онако од вол’е комшиски 

би и састави (Ђер); посљен би ту конопљу, добро ка-се истрљи, одваја на класе; Прескачи би ону 

лозу деца, игра између двије ватре (Бр); доље у Годово би чека други људи, намешћиљи оно да не 

пролазу (Го); би се питало откаљен јој је мајка, кака јој је мајка, кака јој је породица, а друго не би 

ни видељи, и испроси је, тако би је узми (Би); па би ишљи у кољедаре, то би ми омладина скупи се и 

поноћи би ишљи от куће до куће и тражиљи ко шта има, масла, сира, брашна, то све кад би скупиљи 

на едно место наложи ватру и то би спреми и једи ту; ладно, зима, мрас. Би ни замрзни ноге, руке, 

све отекни ноге, све замрзни (Би); оне би опљети чарапе, опљети би прслук, џемпер (Ми); оне би, 

кажу, дођи која то зна, она би дошла да ти то учини (С. До); пушнице оне, па би узми жене наложи 

ону пушницу, па превише наложи па понекад запаљи се и пушница и воће и све погори (Бо); раније 

би се испросиље па би и остави по пе-шес месеци (Би); оно кад би се пожњи, више нема да се жње, 

баца овако девојке срп преко рамена (Са); пантим моју мајку и моју тетку кад би крени у Ђерекаре 

из Долова, па уз једне кљисуре пешке се на коња (До).  
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II.2.15.2. Било + инфинитив

Ова конструкција сасвим је обична у испитиваном говору, иако није забележен 

велики број примера. Јавља се увек у истом морфолошком лику, са обликом било и 

инфинитивом. Чешћа је са негираном формом глагола:  

јако га је, било мислʼит на вријеме (По); било размишљат (Ту); 

јако те убио, богами не било га дират (Бал); казни га бок, не било узимат туђе (Ке); нека 

плаче сад, не било махнитат (Бал); е, не било се свађат (Ме). 

II.2.15.3. Шћа(х), шћаше + инфнитив

У оквиру ове конструкције имперфекат глагола хтет / шћет има различите облике у 

зависности од граматичког лица: 

шћа панут на она лʼет (По); шћа се онесвијестит (Ту); шћаше погинут за њоме (Ме); шћаше 

је и убит да и не раздвоји (Го); он ме и ударит шћаше (Ме); шћаше све ово растурит да му дадосмо 

(Ту); шћаше се побит (Ту).  

Више о синтаксичко-семантичким одликама као и о ареалној распрострањености 

биће речи у одељку о синтакси (в. т. III.13.3.). 
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III. СИНТАКСА

III.1. Инфинитив 

Тутинско-новопазарско-сјенички говор припада североисточном делу зетско-

сјеничког дијалекта, који у целини карактерише добро чување инфинитива (Ивић 2001: 

218), односно који је део ширег подручја на коме је инфинитив у живој употреби. Познато 

је да се овај глаголски облик, посебно у модалним конструкцијама, добро чува у говору 

Васојевића, Паштровића, Бјелопавлића, староцрногорским говорима, поибарским 

говорима, затим у мрковићком и подгоричком говору (Стијовић 2007: 876; Стијовић 2007а: 

200; Ћупић 1977: 162; Пешикан 1965: 206–208; Божовић 2008: 80; Вујовић 1969: 348; 

Чиргић 2007: 38). У начелу, сматра се да је добро чување инфинитива одлика западнијих 

делова штокавштине. У источнијим областима овај глаголски облик је у великој мери (или 

потпуно) потиснут балканистичком конструкцијом да + презент.  

Проучавање дистрибуције инфинитива у стандардном језику предмет је већег броја 

радова у србистици. Притом, посебна је пажња посвећена употреби овог глаголског облика 

у функцији допуне семикопулативним и различитим пунозначним глаголима, односно 

питању његове заменљивости конструкцијом да + презент у тој синтаксичкој позицији. Од 

значаја је, такође, и питање (не)конкурентности двеју допуна уз глагол хтети (у потврдној 

и негираној форми). Аутори се углавном слажу да постоје не само стилски (напоредна 

употреба са циљем стилског варирања унутар текста), већ и синтаксичко-семантички 

моменти којима је регулисан избор између двају конкурентних облика (в. Стевановић 1935: 

282–288; Московљевић 1936: 107–113; Стевановић 1953: 85–102; Стевановић 1953а: 165–

185; Ивић М. 1972: 115–139; Маројевић 1977: 37–44; Ћирковић 1985: 261–263; Стевановић 

1986: 759–775; Танасић и др. 2005: 470–473; Симић 2008: 51–57 и др.).  

Синтаксичко-семантички условљена немогућност замене инфинитива да-

конструкцијом тиче се његове употребе уз глагол хтети.  

Наиме, када је овај глагол употребљен потврдно, прави се дистинкција између 

његових енклитичких и пуних облика. Уз енклитичке облике, у функцији именовања радње 
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која ће се вршити у будућности, долази инфинитив (Ја ћу радити), који у тој позицији има 

вредност дела једног глаголског облика (футура првог), док се уз пуне облике (када глагол 

хтети има значење 'хтења, жеље, намере, готовости и спремности за вршење радње') 

употребљава конструкција да + презент (Ја хоћу да радим). Реч је, дакле, о односу футурског 

и волунтативног значења (Московљевић 1936: 108; Стевановић 1953а: 167–170). Ова 

граница се, међутим, не може строго повући, будући да се у језику како старијих тако и 

савремених писаца неретко срећу примери употребе да-конструкције и у саставу футура 

првог. Фреквентност таквих примера, свакако, зависи од дијалекатске базе на којој је 

утемељен језик самог писца, односно говор његових јунака (Симић 2008: 52).  

Р. Симић облик творен од енклитичких форми глагола хтети и да + презент назива 

футуроидом, а тако га именује и М. Ковачевић у раду Међуоднос футура првог и футуроида 

у савременом српском језику, у коме се анализира нормативни статус ове конструкције 

(Ковачевић 2014: 9–38).  

С друге стране, дистинкција између двају облика допуне уз негиране облике глагола 

хтети строга је, будући да се заменом једног облика другим уноси битна разлика у значењу 

целе конструкције (волунтативно : футурско значење). Када је посреди негација, футурска 

морфема и волунтативни глагол облички су синкретизовани (нећу, нећеш, неће...). У том 

случају једини маркер разликовања поменута два значења постаје тип допуне: инфинитив 

је резервисан за футурско образовање, и њиме се именују радње које се у будућности 

сигурно неће вршити (Нећу радити), док се конструкцијом да + презент саопштавају радње 

које субјекат не жели вршити: (Нећу да радим = Не желим да радим) (Московљевић 1936: 109–

110; Стевановић 1953а: 170–171; Ивић М. 1972: 126–127; Маројевић 1977: 38; Ћирковић 

1985: 262). 

Наведено углавном потврђује и грађа сакупљена на терену говора који је предмет 

наше анализе. 

Иако је било опречних мишења, у србистици је превладао став да је избор допуне 

другим глаголима непотпуног значења (дакле, осим хтети) слободан, тј. њиме се не мења 

значење конструкције. Мишљење М. Московљевића да замена инфинитива да-

конструкцијом уз неке модалне глаголе повлачи за собом и промену значења (Московљевић 

1936: 110–112) у науци није прихваћено.  
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Од значаја за наш рад јесте и дистинкција у вези са употребом допуне у 

моносубјекатским, с једне, и хетеросубјекатским ситуацијама, с друге стране. Грађа 

показује да се у вези са овом употребом стање у тутинско-новопазарско-сјеничком говору 

слаже са оним у стандардном језику, имајући у виду да се у моносубјекатским, односно 

таутосубјекатским реченицама, у којима постоји једнакост вршиоца радње управног и 

допунског глагола, може као допуна употребити и инфинитив и да + презент (Желим да 

путујем / Желим путоват). У хетеросубјекатским реченицама, с друге стране, могуће је 

употребити само да-конструкцију – ради се о два предиката (Желим да путујеш = Ја желим 

да ти путујеш ). Примери типа *Рекли смо им купит књигу; *Позвао га је доћ на свадбу 

нису бележени у тутинско-новопазарско-сјеничком говору (не постоје ни у стандардном 

српском језику), иако је познато да је употреба инфинитива у хетеросубјекатским 

ситуацијама овог типа била могућа у ранијим епохама развитка српског језика (Петровић и 

Војновић 2004: 83). У књижевно-уметничком регистру хрватског језика, с друге стране, 

чести су такви примери (Чух га говорити пучки нпр.). Њихова употреба, према мишљењу 

Милке Ивић, подржана је највероватније локалном дијалекатском ситуацијом појединих 

аутора (Ивић М. 1972: 122). Неометана употреба инфинитива у хетеросубјекатским 

ситуацијама у тутинско-новопазарско-сјеничком говору може се срести једино уз глаголе 

са значењем воље, и то оне код којих је јасно да је воља субјекта усмерена на туђу радњу 

(Не даде му преговорит (Ке); Не дадоше никоме прић; Забрани му провирит у собу (По)). 

Код таквих глагола остварење воље је увек усмерено на другога, не може доћи до 

двосмислености, те је зато могућа употреба инфинитива (Грицкат 2004: 89). Исти је случај 

и са каузативним глаголима (Научила ме плес; Помага ми радит (По)).  

Најзад, иако је процес потискивања инфинитива да-конструкцијом присутан од 

најранијих времена, познато је да је у старијим епохама развитка српског језика овај 

глаголски облик имао знатно шири дијапазон употребе (Стојановић 2011: 8).  

Осим у службама где се јавља и у савременом језику (функција допуне 

непунозначним глаголима и другим изразима непотпуног значења), ифинитив је доста 

широко употребљаван и у синтаксичким позицијама које су му данас углавном недоступне. 

Тако се, као што је поменуто, осим у таутосубјекатским, инфинитив могао наћи и у 

хетеросубјекатским ситуацијама (Петровић и Војновић 2004: 83), потом уз везник ꙗко као 

циљна, намерна допуна (Стојановић 2011: 14), као и уз апстрактне именице типа: намера, 
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жеља, време и сл. У свим наведеним позицијама инфинитив се у савременом језику не 

употребљава, а таквих потврда нема ни у нашој грађи.  

 Даље, инфинитив је као допуна глаголима кретања некада био много фреквентнији 

него данас (Петровић и Војновић 2004: 83; Стојановић 2011: 13). Знатно чешће је у употреби 

био и уз глаголе који би се могли сврстати у речи „на граници пунозначностиˮ (дати, 

понудити, помоћи)46 (Петровић и Војновић 2004: 79–80). 

Имајући у виду синтаксичке позиције у којима се инфинитив може реализовати, 

основни циљ јесте да се на основу расположиве грађе пружи што потпунија класификација 

његових синтаксичко-семантичких реализација у систему тутинско-новопазарско-

сјеничког говора. Пажња се, пре свега, посвећује инфинитиву у служби допуне 

семикопулативним глаголима, те изразима непотпуног значења, као и неким пунозначним 

глаголима у сложеним глаголским предикатима моносубјекатских реченица. Такође, 

посматра се и статус инфинитива као дела специфичних синтаксичких конструкција, а 

потом и као глаголског облика који учествује у грађењу футура првог. У свим наведеним 

функцијама разматрају се услови његове заменљивости конструкцијом да + презент, и то 

из два разлога: први је да се провери да ли су два допунска облика у односу факултативне 

дистрибуције или постоје синтаксичко-семантичке околности које ограничавају слободан 

избор; а други је мотивисан намером да се, у случајевима када могућност међусобне 

заменљивости постоји, провери њихова фреквентност, како би се утврдило у којој мери је 

балканистички процес повлачења инфинитива пред да-конструкцијом на датом терену 

узнапредовао.  

 
III.1.1. На испитиваном подручју инфинитив се најбоље чува у футуру првом.  

Уочено је да се за именовање радњи које ће се у будућности вршити или извршити 

уз енклитичке облике презента помоћног глагола хтет/шћет начелно могу употребити и 

инфинитив и презент са везником да: 

                                                 
46 Такви су, на пример, пермисивни глаголи: дати, дозволити, допустити, затим глаголи: понудити, 

помоћи, договарати се, заклети се и сл. уз које би инфинитив данас био необичан (Петровић и Војиновић 

2004: 79–80).  
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ја ћу те зват телʼефоном; са[д] ћу ти ја прићат; тамо су у магацин, нека, ја ћу донијет; ти 

слуша мене шта ћу ти ја реј (Ле); са[д] ћу ти реј (Ми); ту и ту ја ћу изај (Ос); ја ћу ти донијет; он 

јесте вала поштен и све, алʼи жут, плав, ада негђе ћу ти га показат (Па); вала ћу ти ја казат (Пл); ја 

ви оно што знадем, ја ћу ви исприћат и повес ве ту на ту воду (Ру); сат ћу ви ја казат; тебе ћу ја сат 

повес оде (Ос); како ћу рећ (Ос); зато сам ја реко био да лʼ ћу доживет салʼ да се наспавам; ја ћу 

причат, а ви пишите колʼко треба један ручак да кошта (Трн); сат ћу ви ја казат; па ћу ви ја нешто 

исприћат; попричај ти нешто па ћу ти ја попричат за једну другу ствар (Цв); све ћу ве казат (Шав); 

ја ћу се оженит (Тр); ово што ћу ти дати три ноћи опери руке и намажи; ето ко имате ви неког, 

слободно зовите ја ћу дат ви; ето, ти мореш сама, ја ћу ти казат (Кл); ти глʼеда у мене, ја ћу глʼедат 

у тебе (Тр); ево сат ћу ја напојит краве (Туз); све ћу ти причат (Бо); прича ти па ћу ти ја додават 

(Вру); ја ћу донијет сад воду; мајко, ја ћу ти опрат; са[д] ћу ја донијет баклаву и обланду; са[д] ћу 

ја другу виљушку донијет; ти ми тражи, ја ћу ти дат; ја ћу ти дат да попијеш сок; пита ти, па ћу ја 

неђе наминут да видим, да се промучим (Го); ја ћу је узет (Го); питате ме шта гој хој, ја ћу ви 

исприћат; сутра ћу прој крос Пљевље (Гло); ја ћу ти само један случај испричат (Гу); ја ћу донијет 

па да осечеш оне купоне (Жи); баш ћу ти ја причат о мојој жени (Жу); у недељу ћу ти донијет паре; 

вала лако ћу ти казат (Ке); ја ћу ви то помоћ алʼ да уведете децу и ове жене у собу (Нет); ја ћу ти 

дат паре ко си потрошила (Ка); сат ћу вам причат који су празници; ако ти треба, једно ћу ти 

поклонит, ево пробери; вала ћу ти ја казат бес кошуље (Из); ту одма иза ове куће, са[т] ћу ти 

показат (Брђ); са[д] ћу ја видет да лʼ је он ту (Бот); шећер ћу ја наћ, нека шећера (Бал); ја ћу продат 

било шта мое; ја ћу и купит (Жи); кат ћу ти платит? (По); ја ћу отис (Бал); вала ћу му реј чим га 

видим (Ту); ти ћеш ни је узет; не верујем да ћеш бит такаф, Гојко (Ле); ако бидне ту, седи мало, и 

нешто ћеш и од нега чут (Леч); ти ћеш дој да молʼиш; код њега ћеш добит да се ниђе не крпаш; ти 

четири дана, пети ћеш дој (Нет); ти ћеш бит на службу ко бог да (Ју); мисим да моћи ћеш ти (За); 

ти ћеш данас панут у крф (Кл); о њему ћеш пуно нешто видет и о кретању и о свему, о живљењу, 

да прочиташ ту књигу (Ђер); с тијем ћеш умријет (Жи); у ово село ћеш ми зовнут овога и овога 

(Бал); она га шине, после ће јој порас чир оној мајки што га бије; (По); ако баци на десну, добра ће 

бит година (Ко); то ће ти бит и смијешно (Боб); двадес и првога септембра са[т] ће бит; са[д] ће он 

донијет (Из); он ће ти послат то сутра (Ту); пита ђе Јаблан, он ће ви казат (Баг); бок ће те чуват; 

ту има стара жена, она ће ти све попричат кад је ишла да проси девојку за човеком (Ју);све ће ти он 

исприћат од а до ш, ја сам то реко, и вишка ће ти он исприћат (Бот); док му је отац жив, он ће 

некако и бит добро (Не); запиши и неко ће ти казат; сат ће морат за неку годину да тражу неку 

локацију; он ће зовнут ове старије људе; кад га ја уфатим, највеће парче ће му бит ухо (Нет); прва 

кућа ће ве сретнут са лʼијеве стране (Рај); све ће ти то испричат; она ће вероватно доћ сат мало 

овамо на одмор неки дан; то бог зна да лʼ ће бит да лʼ неће (Ос); ја сам га ишибо и тестија ће остат 
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(Со); ту ће ви та најбоље испричат; лопова ће ти га довес комшија. (Цв); сат ће ми дој деца; да ти те 

чаше па ће Зорица сипат (Шав); најбоље ти је да одеш за Црвско, најбоље ће им причат Огњен 

Јелић; ја да ве поведем горе код једнога мојега рођака, он је стари човек, све ће ви испричат; ти ћеш 

послʼе још неко ће ти рећи, јер слʼични су обичаји и код вас (Бољ); неће, бок ће помоћ (Бу); е он ће 

ти причат; само је та Томо згодан човек, он ће ти све опричат о томе српском; којега гој нађеш они 

ће ти опричат. (Врс); oва ће ви мало боље испричат о старијем (Др); ко свом детету ће ти он реј 

(За); ма Авдија, он ће ви исприћат (К. Бун); што ће он кукат и плакат ви немо да се плашите ништа; 

па ће ти дати толʼико пара колʼко је тешко, новија, алʼ од онија ће ти узети десет посто трошкова; 

надај се сутра до Увца да ће они попалʼит куће српске (Кл); онде сврати питај она ће ти казат право 

пут (Тр); његова жена ће вам причат (Це); она ће пој са мном да је водим кући (Бо); ту ће бит добро; 

слабо ће ти ко реј ријеч (Вру); требало би тако, невеста ће послʼе бит уморна за свадбу (Го); не знам 

да лʼ ће бит ове године по пет еура (Кон); та ће ви испричат што неће нико оде (Ђер); кат ће дој? 

(Жу); да ја кажем прво Горану за шта су оне дошлʼе, па ће он објаснит (Коз); ова ће ти, реко, узет 

паре; илʼ ће да упише илʼ ће отис неђе да ради; да није муфтач да види ко ће јој шта дат (Брђ); са[д] 

ће ти она донијет зејтин; ево има, сат ће ти сипат Зорица, ти некад оћеш, некад нећеш; погледа како 

бубњи ова пусти шпорет, душу ће ми појес; она ће то ишчупат ко ништа (Бал); ти на вранца, немо 

да га окрећеш ни лʼево ни десно, он ће те повес; није дошо још, са[д] ће дој (Ле); и ово ће ти овај 

Идрис реј, благо мене (Ми); цијелу лʼиваду те ми предиј (Пе); е богами, Шефко, ко бидне судбина, 

нама ће отис; она ће ти побеј (Пл); сат ће оно куће панут па ће те удавит; врати се ка кући, крф ће 

лʼеј; не, враћај се, крф ће лʼеј, они хоте девојку (Пл); док си у војску, ово ће ти ваљат; ја то ништа 

не знам за шта ће ми то вељат, како ће ми то вељат; са[д] ће дој (Пр); пуна ће се напунит гњида 

(Пру); то е стара, још стара жена, ја мисл’им да ће она знат доста у вези ток разбоја л’ежећега; има 

времена ка-ће она одговарат (Ме); хајмо ми долʼе па ћемо га саћекат (Бот); вала да порасту деца 

па ћемо се одморит (Со); д[а] [ид]ем да ставим ја кафу па ћемо причат (Го); илʼ ћемо ти ми то 

донијет да осечеш (Ђер); јавни ми се па ћемо се чут; са[д] ћемо продужит (Жу); ко зна да лʼ ћемо 

се више виђет (Ка); још мало па ћемо почет тврди сир да правимо (Жи); ако си хасул, ми ћемо 

разговарат (Бал); ми кат одемо овамо кот кречане, ми ћемо приупитат Фатку (Ме); ја, право да ти 

кажем, не знам ни ка[д] ћете ви да дођете ни да л ћете уопште доћ (Бал); да лʼ ћете се ви снаћ?; 

како ћете сић долʼе? (Ос); све ћете ис овијем бијелʼим макадамом (Рај); кат ћете ни дој неђе? (Др); 

некок ћете питат ако већ будете ишлʼи (За); лук ћете ми видет какав ми је лук (Уг); ка[д] ћете ви 

оселʼит, он се више вратит неће (Уг); слађе ћете спават (Ка); ви ћете озепс тако, оде промаха 

велʼика (Бот); они те пресећ ваде (Вр); сутра те дој (Бал); нијесу далʼеко, опет надам се да те ме 

глʼедат (Со); у четвртак те одма дој овамо (Го); хоте мислʼет бок зна шта е, алʼ брже те дој (Кон); 

па те закукат: „Куку Иљазе, шта то би са тобом?ˮ (Ле); са[д] те се посвадит (Пл);  
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ево са[д] ћу д[а] [ид]ем да је припнем (Бал); сто кила пасуља ћу да нађем (Ка); то је његов 

унук што ћу ја да те удам; то ћу да ви објасним како је постало то презиме (Нет); он каже ја ћу да 

правим, па послʼе кад је видео шта је, покајо се, сва срества ту отоше (Не); шта ћу да те лажем 

више?; знаш за кога ћу да те удам ка[д] си тако дивна? (Ка); како ћу да ти гарантујем кад нисам 

видо шта је? (Кл); са[д] ћу да га оптужим што сам држо оца па мајку, па све то ћу да му одузмем 

тамо на деобу; е сат тебе ћу да питам (Уг); ја ћу да ве спасим (Туз); ајте тамо, са[д] ћу ја да склоним 

ово (Тр); ја по сву ној мислим како ћу ја да упантим то толико да зовем (Вру); ја сам дошо по њу, ја 

ћу да све опростим (Бо);још шес ћу да те чекам, ако ти је нужда (Гл); ко бидем жив, ја ћу да је дам 

даље у школу; ја ћу да јој сложим ону груду сира (Гл); ако ја решим да закољем та курбан, ја ћу да 

нанијетим (Кон); ја ћу да ти причам наслʼество (Ке); вала ћу д-идем сутра; ја ч’у да побегнем (Мел); 

ти се мене свиџ’аш и ја ч’у да те узмем; ја ћу да прићам а они посен нек допуну (Ле); ја ћу вас да 

узмем, јес да муслʼимани те доста правит незгоду, алʼи јако те, ја ћу вас да узмем (Пе); како ћеш 

сама ти све да радиш? (Го); свуј ћеш ти тога да нађеш; тамо ћеш кроз Брњицу да прођеш свакако 

(Кн); ти ћеш, у име бога, да се удаш и одеш у своју кућу (Ђер); кат својек ћобанина имаш, ти ћеш 

да затвориш стоку у подне (Уг); ако спаваш на Ђурђевдан, посл’ен ћеш стално да спаваш (Ко); а 

шта ће да чини с онијем?; ајде, чича, још мало сат ће и он да дође па ћемо сви заједно друштво (Ка); 

само се богу замолʼи, бок ће да помогне све (Гр); док она порасте, школа ће да изађе из моде; данас 

ће да буде горе него први дан (Бу); добру нафаку је имо што је продо, шта ће му, и оно ће да остави 

горе (Трн); то ће да осети јопе веселʼи радник и који примају ове малʼе пензије, е то ће да осети 

јопе; како да је добро, адаљ била адаљ ће да умре (Кн); ко ће да му чува? (Ке); она ће да биде ту; сат 

ће да наиђе овај други момак са балʼирком (Тр); је лʼ вам причо што ћемо да дођемо? (Уг); ми то 

лʼијек само да завршимо, ми ћемо да идемо кући, да одмарамо (Ка); да ми дате број телʼефона па 

ћемо да се чујемо (Ка); доведи ти њега да га видимо у кућу па ћемо да разговарамо (Це); хајде Ризо, 

замијеси лʼеп, ми ћемо ујутру да радимо (Трн); тако да ћемо то идуће године да припремимо те 

лʼилʼе (Др); посе ћемо опет да бројимо поново, и број (Вру); ви ћете асвалтом да идете (Ме); са[д] 

те да мислʼе да је моја сестра (Кон); о Хамиде, да лʼ ће да се врату ови? (Ке); они ће да осету, 

милʼиција, инспектори, ови у скупштињи (Кн).  

Знатно већа фреквентност примера са морфолошким ликом футура у коме се као 

допуна енклитичким облицима глагола хтет/шћет јавља инфинитив одговарајућег глагола 

показује да је процес продирања да-конструкције у овој функцији слабијег интензитета. 
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У позицији испред енклитичког облика помоћног глагола инфинитив је једино и 

могућ: 

отишћу (Го); ко сазнадем ја тачно ко зна све, рећ[ћ]у ти (Гу); ја имам неки посо велʼики, 

дојћу да ви нађем утобус; хај ти, дојћу ја; (Ле); тражићу неког другог; казаћу ти (Ос); показаћу ви 

ђе су живелʼи (Ки); рејћу ја Добросаву (Ка); рејћу му да ми се више не јавља; до[ћ]ћу ко-тебе; ре[ћ]ћу 

му да си сврћала; направићу ти ја једну (Па); убићеш неког и добићеш паре (Кл); ада виђећеш ти, 

много ти треба (Ка); једно сто метара пријен Лукара па онамо видећеш једну кућу (Ју); дојће он на 

трпезу па ћу му реј (Ка); измериће на прецизне терезије (Кл); немо се Лʼепшо секират, порашће 

Жико (Коз); вала дојће данас (Жу); убиће те крава (Леч); а сат најће жена ми, сат ћу ја њојзи казат 

(Бо);имаће доста трулога, имаће доста и здравога; једна још на њези не једу је, а појешће и њу (Ос); 

ако имаде илʼијек карактера, да му поменеш два-три пут, донијеће (Леч); најћемо се сутра; 

оби[ћ]ћемо је неки дан (Па); поседећемо мало код мене, ручаћемо (Бољ); ако ти треба, најћемо 

нешто (Бо); има долʼе, видећете, испод пута (Шав); бићете задовољни (Цв); видећете једну кућу са 

лʼијеве стране (Рај); пројће тудијенаке (Па); алʼи ако сазнаду, убите ме (Рај); дојте Влахиње и Власи 

(Ле) нека га, дојте они (Го); они ноћас улазе у кућу, изгинуте (Ру). 

III.1.2. За разлику од енклитичких облика глагола хтет/шћет, који су резервисани 

за футурско образовање, и уз које у српском језику у употреби претеже инфинитив, уз пуне 

форме истога глагола (када се употребљава са значењем ʼхтења, жеље, намере, воље, 

готовости и спремностиʼ за вршење радње означене допунским глаголом) као допуна 

употребљава се готово редовно презент са да (Стевановић 1953: 165–166). Разлика у допуни 

условљена разликом у значењу управног глагола, односно дистинкција између две 

поменуте функције у тутинско-новопазарско-сјеничком говору добро се чува. 

 

 Бројни су примери са да-конструкцијом као допуном (дакле, са волунтативним 

значењем): 

оћу и ја да идем одавде (Бал); он и је помирио и он реко оћу да је водим, и отишо (Ђер); е, 

вала, хоч’у д-идем; хоћу да се распитам (Мел); моремо само ако ја хоћу д-идем (По); садака је 

посебно, хоћеш да очистиш мал, хоћеш некоме да помогнеш комшији, пријетел’у (Ле); прво се оре, 

сије се жито, сије се овас, јечам, хел’да, зависи шта хоч’еш да посиеш (Ме); кад оћеш да ставиш у 

шпорет, с рукавицама обавезно (Ос); ако хоћеш тврди сир да пресуеш, ка што моја снаха ради, узмеш 

те разл’иеш ону врнику и макнеш она кајмак (Жи); ако хоћеш брже да предеш, ти то завијеш јако; 

шарено, ишараш како хоћеш почетак да поченеш (По); прича, немо да шутиш, она оће то да пише 
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(Го); хоће да пође за њега (По); на пример он хоће сад да спрема да жени њега (Ру); сат један оће да 

зове на свадбу; једна оће да игра поред мене (Вру); колач се изнесе на бадњаке кад оће да се крату 

бадњаци; ако си му понио вечеру, оно хоће да отме да изеде (Врс); Јелʼена готово, ако нас не лаже, 

само још мало, само још један испит да да и оће да иде даље (Бу); ако оће да седи, седи (Бр); он каже 

хоће све то да купи (Мел); ко оће од тија синова, от те деце, помало да прати пара отуд, живу стари 

(Д. Дуб); она хоће да се уда за њега (Ле); он каже хоће све то да купи (Де); изјутра би ишл’и ко оће 

да се купа ладном водом (Ко); оћемо да сврнемо оде кот чика Милʼивојеве куће да видимо снашу 

(Го); то ми је дошо од мајке моје отац и каже: „Ту и ту хоћемо да те дамоˮ (Бр); четири године нисмо 

се изулʼи кад оћемо да лʼегнемо (Врс); хоћемо да идемо от куће до куће (Пл); поразговара по двије 

три ријечи, кат хоћемо да се узмемо, оћемо за Нову Годину (Па); е вала оћемо оде да се настанимо, 

оде ће бит добро (Вру); сад ми оћемо невеста да нас послужује (Ме); хоте да ме кану, певају ми 

песму (Мел); те особе које се баве рђавијем послом, оне раде на разне начине, ако хоће да ти направи 

зло, што рече гужба, тат ти направи човек човеку зло (Ру). 

У свим наведеним примерима глагол хтет / шћет има значење ̓ имати вољу, желети, 

намераватиʼ.  

Некада, међутим, у оваквим конструкцијама футурско значење или претеже над 

волунтативним:  
 

то је било срамота стари да чују и да кажеш човеку ја оћу да се породим (Го); осол’и ону 

воду кат хоћеш да убркаш она качамак; не смију да се дирају игл'е, оће после змија да пеца овце за 

виме (Св); хоћемо, вала, догодине код њега да идемо; сутра хоће да иду за невесту (Ме);  

 

или је једино присутно:  

 
кад неко хоће да умре, чује се та птица; данас ћемо то да завршимо, сутра оће киша да пада 

(Ко); оће деца да поцркају од глади; не смије да проговори оће деца да јој биду нијема; то се носи 

кад неко хоће да умре (По); милʼион пута све учиних ха, оће да га удару кола, оће да пане с бицикла 

(Ков); ко пијетао кад оће да пева (Вру); ја би је напунио но ово млого слабо, оће да се поцепа, тежак 

компир (Ка); хеј љута кукавица, ја седим, хоће да се запалʼи, на прак, она сулʼендар гори и тиче 

онамо у та стан (Пл). 

У свим наведеним случајевима облици глагола хтет / шћет су неакцентовани.  
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III.1.3. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору уз глагол хтет/шћет када значи 

ʼбити склон (нечему), обичавати (радити нешто)ʼ као допуна увек долази да-конструкција: 

знамо сви да она оће да слаже (Па); он понекад оће да попије па да се побије (По); оће од вел’иког 

зеља краве да прекапе мл’ијеко (До).  

Има, међутим, примера у којима је као допуна пуним облицима презента глагола 

хтет/ шћет бележен и инфинитив:  

а) Уколико је у упитним и зависно-упитним реченицама облик допуне инфинитив, 

превладава футурско значење: а хоћу лʼ бит преко телʼевизије? (К. Бун); хоћеш знат ако бог да? 

(Ме); однеси матику на раме и гл’еда хоћел’ те узет какав надничар; пита је хоће л’ ти дозвол’ит да 

ми даш оне опанке твое? (Ру); хоће л полазит више? (Ме); хоћемо л радит штогој? (Ру); оћете лʼ не 

пушћит у кућу? (Бољ).  

Ако је допуна да + презент, посреди је волунтативно значење: видиш овога момка, е 

оћеш да узмеш њега?; хо л’ да се удаш? (Мел); вала ја сам дошо бигинисо ћерку за сином, вала, хо 

л’ да ни је даш? пита је хоће л’ да ти да (Бр).  

б) Инфинитив је допуна пуним облицима презента глагола хтет/шћет и у 

реченицама типа: немо га дират оће47 те убит (По); оћете озепс, требалʼи сте у кућу да уиђете 

(Трн); намири собу, оће неко доћ; реко јој: „Макни ту метлу оће је неко украсˮ, и она не кће; немо 

је дират, оће се заплакат (Пе); немо да им дајеш да пију, оте се напит (По)48. Овде се управним 

глаголом у предикату зависне реченице не изриче значење ʼжеље, намере или решеностиʼ, 

већ се исказује ʼмогућност или претпоставка да ће се радња означена допунским глаголом 

(најчешће неповољна) вршити или извршити у будућностиʼ. Тако нпр. Оће се напит значи 

ʼпостоји могућност да ће се напитиʼ, и реч је о футуру, док би се употребом допуне у облику 

да-конструкције (Оће да се напије) добило значење ʼжели, има намеру да се напијеʼ, са 

предикатом у презенту. Дакле, и овде је однос између футурског и волунтативног значења 

условљен типом допуне.  

 

                                                 
47 Облици глагола хтети у оваквим конструкцијама су ненаглашени.  
48 Оваквим реченицама синонимне су оне са негираним глаголом марит у предикату, уз који као 

допуна увек долази инфинитив: Макни то мл’ијеко, не маре га деца просут (у значењу 'могу/постоји 

могућност тј. опасност да га проспу'), и које су у овом говору сасвим уобичајене и честе.  
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в) Забележено је и неколико случајева када се пуни облици презента глагола хтет / 

шћет уз инфинитив употребљавају са циљем посебног истицања: хоћу отић, па да ћу погинут 

(Жи); ја хоћу радит ако устреба; он мора да каже па да хоће умријет (П).  

Избор допуне уз пуне облике глагола хтет/ шћет у свим осталим случајевима 

(дакле, када је управни глагол употребљен ван презента) факултативан је, не уноси измене 

у значењу, с тим да се као допуна инфинитив нешто ређе употребљава:  

    ако би кћео да још више зида горе више земље, пл’ео се плот (Св); е тапут су ћел’и партизани да 

терају ову врсту девојака за партизане; шћељи су да одведу у Себећево доље, у Црквине да одведу 

ово врело (Д. Дуб). 

    дако ти буде хтела шта казат; шћеде је убит да је ја не спаси (По). 

III.1.4. За разлику од потврдног футура, где су да + презент и инфинитив уз 

енклитичке облике помоћног глагола у односу факултативне дистрибуције, у реченицама 

са негираним предикатом у облику футура првог инфинитив није могуће заменити да-

конструкцијом а да се значење не промени. У негативним реченицама помоћни глагол за 

грађење футура и волунтативни глагол облички су синкретизовани, те тако основну улогу 

разликовања футурског и волунтативног значења преузима облик допуне. Конструкцијом 

са допуном у инфинитиву казују се радње које се у будућности сигурно неће десити 

(футурско значење), док се у случају употребе да-конструкције саопштавају радње које се 

не желе вршити (волунтативно значење). У тутинско-новопазарско-сјеничком говору 

разлика између оптативних реченица и реченица са предикатом у футуру добро је очувана.  

 

Употреба инфинитива као допуне одричном облику глагола хтет/шћет у највећем 

броју случајева маркер је футурског значења:  

секо, нећу се ја млого мучит (Кл); никат заборавит нећу кат ме нијеси дала да се смијемˮ; 

нећу ти узет пушку (Ле); никат јој ништа нећу казат (По); е, шта те брига, ти то виђет нећеш (Ка); 

ја веруем, у двадес села нећеш нај четрес девојака (Врс); нећеш ми ништа досадит (Кл); овако да ти 

кажем, знам да ми вероват нећеш (Ке); нећеш вероват, неће ово, неће оно, лажу све. (К. Бун); то је 

све исто, шта год да пишеш, погрешит нећеш (Бу); грдна, иди у кошару поглʼеда она телат, познадни 

телат, умријећу па те ти комшије отерат, нећеш знат да ти и нема (Ка); верујеш лʼи, ево нећеш ми 

вероват, ка[д] су ми реклʼи син, ја сам се онесвијестила (Боб); ако га не баци, неће бајаги бит 

берићетна година (Св); неће ни капље мл’ијека добит ко ја бидем жива; ако не узради, неће добро 
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бит; неће јој паднут круна с главе ако ми помогне; неће ме она више у уста узет (По); неће родит 

ништа ове године; неће се млого наљутит ако јој одма кажем; неће ваљада сатрунут; неће ми се 

дако продат она постељина; нећеш добит ништа (Ту); ако затворим ово, нико ми неће то платит 

(Леч); обезбеђена си, на срет пута лʼегни нико те пробудит неће ако нешто ниси направио (Не); он 

ноћас неће мој дој на теравије (Нет); е вала је имала лада ове године, ко није имала лада, никат га 

неће ни имат (Кн); неће дој ова три дана да узме врнику (Уг); дади нешто мало, неће ти бит ништа 

(Вр); скрајни се доље једну годину дана, ово више бит неће (Гл); хај неће ми бит ништа, отлʼе-

дотлʼе, богоми јес (Ки); колʼко би хајо да заврши ово што је запоћео, све се плашим неће моћ, мора 

се неко друго време ћекат (Бољ); ада бога ми њи таћ неће, док су оде, нико жиф (Пож); Рамиз, бре, 

има образа, разумије, неће он нама узет краву испред оволʼике деце (Бољ); да те сечемо том истом 

том границом ђе су те они секлʼи, стара жена, то неће зарас, не смијемо, но да ти дамо упут да идеш 

за Ниш па на траку (Ка); сутрадан немо се умиват и неће ти више требат (Кл); неће то бит тако 

(Ле); неће ми сметат, могу живет више година; ако бидне анђел, мелећ, он ће побеј, неће глʼедат 

(Кл); она ће отис, неће дој да му помогне; неће ништа фалʼит; што ми неће пуј ова жучна кеса, па да 

се урахату сви од мене (Го); нико неће играт онамо ђе му место није (Гу); ја сад вичем, бога ми неће 

ми донијет паре, ова ситуација овака (Ке); е вала неће ни ова остат (Ли); мене можда неће требат, 

моја унучат су у Немачку, ова се ишколовала (Ми); ја сам мислʼела она неће дој ни у Тутин, она ће 

умријет (Па); неће ова понављат, ја јој око познаем (Из); иде се само ради да се закуне алаху 

ђелешану да неће човек лагат и да неће коме шер учинет (Бот); оће бит, неће бит, отац ми ту да ми 

не да, ја узела паре (Ка); он радио у канцеларију, како су га ценилʼи, то вероват нећете (Коз); сад 

за Сеницу тамо се враћат нећете (Гр); нећете ни трећу ни четврту ни сенку видет (Ке).  

Волунтативно значење добија се употребом допуне у облику да + презент:  

што имаднем даћу ти онако, да ти продам нећу (Бал); ја нећу да се удам док не видим момка 

(Боб); громови нек пуцају, ја ћу да спавам кот куће, нећу да чувам (Бот); ја нећу одавлʼе да идем, 

нећу дијете да водим, ја ћу оде да живим (Коз); шта је ово, нећу ту да улазим (Др); ја нећу да узмем 

ако ми не наплатиш (Кл); сутрадан кад ја оћу кући, нека је, нећу да је продаем (Тр); ја да се удајем 

још нећу доклʼен Сава из војске не дође, ја да се удајем нећу (Го); нећу ни да мрднем, каки да гинем 

(Ке); нећу да узмем, то је туђе, имам моју плату, имам брес плате то (Пр); нећу да је дам, и готово, 

није ми девојка за даван’е (Ђер); вала нек ме убије неч’у да идем одавде; ја хај нећу још да се удам; 

неч’у да се крием, нек ме убије (Мел); сат неће нико ником да помогне, ни за паре; неће да прими и 

готово (Че); десет година ка немамо аутобус, све плаћамо таксисту, нема народа, неће да дође за 

једно-двоје (Ка); еко не зна, неће да каже она што зна (По); неће да се позна; он неће да живи ту, 

још мајка док умре, он ће да иде у Пазар да купи гарсоњеру, неће он ту да живи (Ка); неће да попусту 
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никако, неће алаха ми (Кл); сад неће ни да клања ни да пости (На); она неће да призна да је то радила 

(Мел); е ко ти је осто, баба и чича и понеко дијете које неће да учи (Др); неће да се уда (Баг); неће 

да пије; нећу да ти продам (Бал); она што је узо девојку она се заинати па неће ни да му шаље људе 

послʼен (Бот); то мало неће да остане, ја не могу да га држим (Врс); муж мој, он неће никад да 

пости (Шав); ова неће више да пече (Трн); сад не мош долʼе да приђеш к ријеци, све каналʼизација, 

верујеш ти стока неће да пије (Лу); нико то неће главу да окрене (Леч); неће да се уда, неће никака 

да се уда (Коз); неће да тражи (Ме); не оће да каже она што зна (Ђер); никат тебе нећемо да 

заборавимо (Ков); ко је женско дијете, нете да роде; сат то да носе нете (Ко); девојке оде нете ни 

да се удаду (Ст); н иако је побегла, они неће да јој се помиру (Кон); налазе ми бајаги неки дук тамо, 

те нете да ми овере књижицу (Го); млади неће да раде, стари још се боре помало (Ка); претходно 

се види са момком, заволʼу се, па послʼен хоће да је даду, неће да је даду, и она побегни (Бот); то је 

пуно девојака, међутим, мало се људи упусте у алкохол и оне неће да трпе те тероре (Баг).  

Некада је, међутим, границу између ова два значења тешко повући, будући да су 

забележени и примери са допуном у виду да-конструкције у којима превладава футурско 

значење:  

она у понедељак неће да ради; сутра нећу ништа да јој помажем; ништа иза њега неће да 

остане, ја ка-ти кажем (По); неће краве да имају мл’ијека посл’е (Ме);  

односно са инфинитивом, где доминира волунтативно: 

реко сам му: „Ја се никат нећу вратитˮ (Нет); ако бидем жив, више шес волова ја уфатит 

нећу (К. Бун); никат нећу нешто бацит лʼеп и нешто да угазим троху (Ки); она ће живет ваздан 

гладна, она ти неће заћ ни у њиву ни у шталу, боже сачува (Ка); млого је фини, око из главе да му 

затражиш, та ти неће жалʼит (Бот). 

Да је тип допуне презенту одричног глагола хтет/шћет основни маркер 

разликовања футурског и волунтативног значења показује чињеница да је у свим осталим 

облицима (дакле, када управни глагол није у презенту) избор допуне слободан (не уноси 

разлику у значењу):  

не кће да седи (Ђер); нико не кће ту врнику жив да пије (Ме); не шће да рекне на пиво попи 

(Св); нијесу кћел’и да рекну (Ђер); 

не шћеде ни ријеч преговорит; он ми не хтеде ни оно моје платит (По).  
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Одричним облицима глагола хтет/шћет допуна је увек инфинитив у 

зависносложеним реченицама типа:  

најпрен је сестра моја ме тражила, ја сам рекла нећу што га нећу видет (Мел) (= Нећу а да 

га не видим) (Мел); не долазим што се нећеш ти запослʼит (Пе); он никат неће дој што неће деци 

донијет чоколаду (= Он никад неће доћи а да деци не донесе чоколаду); не може она што неће 

испричат (= Не може она а да не исприча) (По); они је неће удат што се нете прво распитат за 

момка (= Они је неће удат а да се прво не распитају) (Мел); нема које ме неће стигнут да ме 

послуша, све које ће прво, толʼико ме сва деца волу (Ос); нека жена умри тако гредом, и више од 

тапут су забранилʼи, што неће имат лʼекарска уверења: здрава, срце добро, па да пође (Ке); људи 

нијесу смелʼи дат девојку, ни сат не смију, што неће питат жене; он никад неће прој него ме 

поздрави (Ми); никако са жице да се обуче што га неће сунце поново огријат (Пру); сат што неће 

по двије године три ис момак са девојком, он неће да је узме нит ће она њега да узме (Ст). 

Процес замене инфинитива конструкцијом да + презент у формама футура захватио 

је и стандардни српски језик. Разматрајући системски и нормативни статус футуроида на 

корпусу из савременог језика, М. Ковачевић је формулисао више важних закључака: а) 

форме футуроида аналошке су конструкције, настале интерференцијом негираних форми 

футура првог (Он неће бити директор) и сложеног глаголског предиката модалног глагола 

хтети у значењу желети (нпр. Он неће да буде директор) (Ковачевић 2014: 9); б) једнакост 

презентског негираног облика у оквиру футура првог и сложеног глаголског предиката с 

модалним глаголом хтети утиче да се аналошки направи једнакост и потврдног облика тих 

глагола, која се постиже извођењем потврдне из истоврсне негиране форме одбијањем 

негираног префикса не- (Ковачевић 2014: 18); в) у питању је, дакле, специфична хибридна 

форма футура првог и сложеног глаголског предиката (Ковачевић 2014: 19); г) посреди су 

две конкурентне форме, при чему је да + презент конструкција потпуно синонимна форми 

футура првог. Притом, форма ћу + да + презент увек је заменљива обликом футура првог, 

док се футур први од свих глагола не може увек њоме заменити (уп. Људи неће хтети 

(*неће да хоће) да инвестирају код нас) (Ковачевић 2014: 24); д) чињеница да футуроид није 

могућ од свих глагола доводи у питање нормативни статус конструкције; ђ) поводом тога, 

аутор доказује да, „и поред велике проширености у употреби, форме футуроида нису ни 

системске ни сврсисходне у српском стандардном језику. Оне не подлијежу правилима 

творбе сложених глаголских облика српског језика, творбено су рестриктивније од форми 
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футура првог, немају ниједне особине која би оправдавала њихову сврсисходност, а уз то 

укидају семантичку разлику између негираног футура и сложеног глаголског предиката с 

модалним глаголом хтјети (нпр. Струја неће поскупјети / Струја неће да поскупи). Будући 

несистемске и несврсисходне, форме футуроида нису нормативно допустив форме српског 

стандардног (књижевног) језика“ (Ковачевић 2014: 9). 

III.1.5. Осим као допуна непунозначном глаголу хтет/шћет, инфинитив и 

конструкција да + презент у овом говору употребљавају се у саставу сложеног глаголског 

предиката моносубјекатских реченица и уз друге модалне глаголе.  

Уз глагол моћ / мој инфинитивна допуна потпуно превладава једино у строго 

одређеним синтаксичким околностима, тачније у реченицама са негираним предикатом у 

коме је управни глагол (моћ / мој) употребљен у облику перфекта:  

ех, ћути, није је могла отерат; није мого узет паре и отић (Ле); шта га слуша? Није се могла 

удат па шта јој бок да (По).  

Предикатском синтаксемом овде се не саопштава изостанак могућности, вештине 

или способности за вршење радње означене допунским глаголом, већ се казује радња коју 

је субјекат требало да врши. На комуникативном плану наведене конструкције одликује 

присуство експресивне компоненте – њима се исказује прекоревање због невршења 

означене радње.   

Бележени су примери где се као допуна глаголу моћ/мој могу употребити и 

инфинитив и да + презент. Притом, они са да-конструкцијом су фреквентнији, чиме се 

стање на испитиваном терену разликује од општештокавског, где, како показују 

истраживања М. Стевановића, у овој функцији инфинитив превладава (Стевановић 1935: 

285): 

алʼи сад немам руке, не могу да уфатим (Ка); ја само могу да вам дам отпус да идете за 

Азију, друго ви ништа не могу (Ју); упоноћи се дигнем, да ми није лампу да упалʼим, не могу врата 

да погодим (Брђ); ја не могу деци да обезбедим кад немам од чега (Брђ); бога ми не могу да више ни 

радим, треба ми (Брђ); не могу да погодим како се зове; каже обавије се пупак око врата па не може 

да се опороди; ја не могу да стојим (Боб); ја не могу да га свежем; ја не могу ову краветину да 

оставим (Бал); нека судова, то могу да перем ја (Бал); а ја не могу свашта ни да подносим, јок алаха 

ми, па се исекирам понекат, оћу да цркнем (Кл); сад не могу да купим, пола године треба ми да купим 
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(Ки); ја за удају не могу да ти причам, момака сам имала (Гр); не могу гладан да одем до куће (Врс); 

не могу да дођем, имам посла; могу да се сетим, и оно што сам знала заборавила (Шав); то могу да 

ти кажем и да ти докажем како изглʼеда (Цв); оде какија је места имала, ја само кад умрем то могу 

да заборавим; ја зором не могу да је терам; ја могу само да ти кажем њојно годиште и да разменимо 

телʼефоне (Трн); уз оно брдо и сахат и по оставим, не могу брзо да ходим (Со); не могу да ви прићам 

шта је он нама наређиво да урадимо (Пож); ја могу с вама да разговарам (Нет); у пет сати кренем и 

не могу да стигнем, не могу три сата да стигнем до цркве у Избице, ту аутобус долази (Не); не могу 

да погодим како беше (Лу); верујеш да нешто не знам, не могу да се сетим; ада не могу да се сетим; 

ја љута то дијете не могу да оставим, а он два сина, молʼим те, саранио (Коз); кат чучнем, не могу 

да се дигнем (Жи); ја не могу да рекнем није добро (Гло); ту ја могу да одем (Вру); како да кажем, 

не могу да се изјасним, неповољна је та ствар била, наш растанак (Бл); ја могу да ти прићам само 

кат се мој отац оженио (Туз); а ја га све глʼедам, не могу да се мрднем; он ми не да да ућим него ми 

држи уста, и не мoгу да успем да проућим (Уг); ја не могу да слушам нешто ми то глупо (Па); докторе, 

и ја зборим најозбиљније и друкће не могу да ти кажем (Ле); ја могу само да ти кажем богу шућур 

што није као некат што е било (Ков); ја не могу да стигнем то (Мел); па не могу да је дам, но да се 

распитам, како је живл’ење, какаф је момак, шта е, па тек да-е дам (Ђер); та је ко демек вредни ко 

бајаги; ко пораниш те погл’едаш, отворе се небеса, кад мош да потрефиш; одеш у Видрењак, узмеш 

воде и мало мрави ко мош да нађеш (Ко); нема мл’иека, уцрвл’а ти се смок, не мош да му видиш 

хаир; ил’и не мош тога вола д-уфатиш кад би зино (Мел); не мош ти да урадиш за дан све да скочиш; 

ти не мош послʼе да радиш (Кн); ако мош то да подлʼегнеш да купиш, девојку узимљеш, ако не, 

девојка остаје (За); доста се изменио живот, ти сат не мош да разлʼикујеш грацку и сеоску кућу (Др); 

сад мош, госпођо, да размислʼиш (Врс); она куповни чаршаф оно се само угужва, не мош да га 

распремиш лʼепо (Шав); ти мош да дођеш да купиш да живиш (Цв); мош лʼи да намирујеш, мајко? 

(Со); баци ни по један гроз, два, не мош да поједеш три дана (Нет); то да ти лʼети не мош путом да 

пребијеш ту, толʼико гужве од Косова Поља од Србије за на море; то је песма, то је врева, то не мош 

да верујеш колʼико су нама помагалʼи (Лу); он послʼе умрије, алʼ послʼе не мош да се запослʼиш, 

деца по школам, обадвојица по Пазару (Коз); ада богами не мош ни данас да васпиташ (Ка); ђе су 

куће у средину села, то су лʼиваде, ту не мош стоку да пушташ; то је закоровљено, ту не мош да 

уђеш у лʼиваде без рударских чизама (Са); па нема ти нешто, ево сад не мош да нађеш ти воће не 

море дан да седи (Тр); јелʼ све мореш да установиш историски на основу гробаља (Уг); ка-дођу 

бадњаци, оду људи у Бадњаке, док они не дођу, све мош да очистиш; ко се не озовне не мореш да 

јој предаш, ако се озовне, ти јој предадеш та дријем; па не може док је не зовнеш, мораш да је зовнеш, 

ком ћеш да предаш док не зовнеш, не мош воденици да предаш дријем (По); ту је имало и Срба сила, 

све што однесеш мореш да продаш; ада не мош да радиш ти, човече божи у старос (Пе); ко донесеш 



403 
 

воде, мош да опереш судове, мош да опереш веш (Ков); донио је мој отац јорган ис Пећи, такија 

јоргана сат не мош да видиш; мусафире прво да зовне на софру, не море ти да зовнеш кога оћеш 

са[д] да једе (Гу); нађи ђе мош да живиш (Ер); не мош ти да кажеш не треба он мене, шта ће он 

мене; земљу да продаш не можеш, само ушур, оно што е посијано; па и ко не мош да помогнеш, 

лʼијепо саш њим (Ју); слабо то мош коме да продаш (В. Лок); све се то издијелʼило, па мош да 

замислʼиш од једне куће кат постане дваес кућа; ако имаш мотор и она црева уредно, мош да 

залʼијеш, немаш, не мош да залʼијеш; ја узми њега алʼи пут каки је био, то не можеш пешке да 

прођеш, долʼе кот Савкине куће (Бот); има тамо још ко можеш ти да носиш, ја сам ти набрала; то 

мош да нанижеш бре, кад откинеш, сал истрошиш мало и једеш; ова човек неке јаде не море ни он 

никут; не мош на праг да седиш, на столицу па седни, озебла си (Бал); то мош само да потрошиш у 

току четири пет дана (Гл); не мош данас ти са младешом да дођеш до краја (Бр); дадни те отац, како 

ти живиш, ти не мош да тражиш бољи живот (Жи); може да се деси иду они миши пацови да су 

им по овал’ики репови; не може да дође на рет; ако не може ту да је сведе, дешава се да јој направи 

у шталу; друго не може н-усправне да се тке; ова разбој што је љежећи не може да ради више 

жена, само једна, а на разбој стојећи, ако се ради ћил’им, от пет жена до шез може да ради (Мел); 

ако имаш да вечераш, не може да те глʼеда (Го); то не море друкће да биде и готово (Ле); колко 

море да стане, колко море да носи, на л’еђа, то се зове шиник; она не море, та машина за вуну, 

конопл’и ништа да уради (Вр); ту је дол’е бетон, земља, то не море да се запал’и (По); слабији газда 

и не море млого гости да прими (Са); ко гој не море да живи, помага држава (Ке); кад има зеље, даш 

крави и без бриге, нико јој ништа не море да учини (Ру); раније се са воловима орало, кo нема волове 

не море да ради; послʼе га уфати страх и одма га уфату грчеви, и он не море, одма се дави, не море 

да макне (Пр); погоди одекане излијечи се, више не може да чека тамо клису, то се звало клиса 

(Вру); ту не море исан ништа да зна ћисто (Уг); најприје ти обичаји бољи билʼи, ово сад омладина 

не може да чује ништа ни да ваља (Ос); е посен ови отуд ђе удата покупи исто људи колʼко може 

она газда да прими, отац јој (Па); море да се пошалʼи са тијем зетом (Жу); шејтанско коло и сат море 

ту да ограише, море да помери памет; ко је богат, тај може да испроси лакше него који је мало 

сиромашнији (Ђер); ово море да врше све до четири саата, дечко; чујеш, не море бољи да бидне 

(Кн); гл’еда се ко више море да скочи; није мого да изађе на прозор док му нису распил’ил’и прозор 

(Ко); море да остане, кои није, рот је узми (Ђер); толʼико не море да биде слаба док не стави воду, 

ја не знам стварно (Ки); оће мода, све да је на њега модерно, е не море да се створи (Гр); не може 

да ми пане на памет ни мене (Шав); чуло се да се у Турску добро живи, да има посла, да једно дијете 

море да храни пе[т]-шес чланова (Ју); не море да превија прс (В. Лок); желʼиш се за она камен ђе си 

седео, алʼи џаба обавезе, своја кућа, не може да се стигне (Брђ); а видиш да је данас ријетко да не 

може исан себе да обезбеди; има неђе рупа, бога ми, алʼ море да се иде, широк пут, возила пролазу 
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изедна (Брђ); то је алах ђелешанум одредио то је место благословљено, то не море ни да се опише 

како је кат се оде; каже тамо топлота велʼика не може да се издржи (Бот); може нешто да те 

стрефи, поред воденице шејтани и у воденицу шејтани се приказују (Боб); имало је крушке које 

само мозак може да замислʼи (Баг); нака тоња уби ништа да хим се види хаира не море (Со); може 

лʼ ови горе да постигну с радњом? (Ос); он не море да направи гаражу да би турио ако нешто добије 

от ствари; маћеха не море да трпи комшилук, нарот, а не да трпи твоју децу (Нет); ово ти је река 

најчистија у околʼини можe човек да пије на њу (Коз); он не море да прича, него тамо кмауче човек 

(По); нама је, дал’еко било, био градан, нијесмо могл’и до тог брашна да дођемо (Ђер); ми остаралʼи, 

и не можемо да држимо; ми вође ни за паре не можемо да нађемо (Тр); усу киша и усу, не моремо 

да пешачимо (За); они су питоми ови голубови алʼи не моремо то ми да глʼедамо, то треба да се 

чисти (Ки); уђоше тунекане, разговарамо алʼи не моремо да отворимо неки разговор велʼики (Трн); 

само ови оде комшилук што је био у Вучулокву то никат не можемо на њи да се пожалʼимо; не 

моремо ми, бре, на децу да утичемо такијем начином (Не); ми старији моремо само да се чудимо 

(Ју); а бога ми више не моремо ни да радимо, ја сам и од кичме оболʼела (Брђ); не моремо д[а] идемо 

кући, ми имамо сваки свој проблʼем (Пр); морете с колʼима да идете овако редом (Ме); ви мене 

може да бидете ћерке (Нет); момци, ви не морете одма ово да отклоните ова квар (Нет); ни су, то 

је ко сенка, слабо могу да се виду, само кад кмаучу, јаучу, а не могу баш да и добро виде; а оне могу 

да заврачају (По); зато нијесу могла наша деца да се описмењавају; могу да се здоговору ко е за 

живл’ен’е (Ђер); могу да га позову навр петнес дана, могу навр два месеца (Бољ); оно што доктори 

не могу да излʼијечу (Кл); по сто кила каже могу по двоје данас да уберу тија вргања (Ки);  

могу ти рећ лʼијепа беше (На); тако му било онде ђе су га спушћилʼи, то му могу рећ (О); е 

то ти могу од мене причат (Пл); могу лʼ ја нешто питат?; е, па ја ти не могу године смањит (См); 

дабогда се то више не повратило, то ти ја могу казат (Ке); само ти могу рећ, данас и некат што је 

било, пријен сто година, то је неупоредљиво (Ков); само ти могу рећ да је здравији нарот био (Ли); 

па знаш шта, могу ти реј, три метра стојаше костур (Уг); шта ти могу казат, посље по године живота 

(Бл); како се живело, то ти ја не могу прићат никако (Туз); онда, шта ти могу рећи, послʼе кад је 

изашла ралʼица, ралица гвоздена, то е ко сат трактор (Бу); могу ти рећ и да ти је добра кафа да 

попијеш понекат (Кл);мусандара је посебно а посебно раф, то ти не могу ни казат, у виду ко неки 

креденац малʼи (Трн); коња можеш научит а човека који нема у главу не можеш (Кн); па, сине, ти 

ми мош бит ка шћерка (Туз); то ни погодит не мош, муке су билʼе велʼике (Бо); то малʼи 

прозорчићи, мање но оно онденаке, само колʼко можеш руку овако завуј (Пр); ту јака вода боже 

милʼи ка[д] дође, а та Кула сад не мош прогунут воду колʼико је лʼедна (См); ето сат не мош видет 

да је посијато дваес кила пшенице у нечију њиву; кад је рата, нема брата, а мош критиковат кога 

оћеш (Рај); код нас све до Ђурђевдана мош се надат снијегу и хладноћи (Вр); шта ко прича мош 
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слушат (Уг); то не мош најес, то не мош да наједеш (Дел); мош се саш њим до сутра распраљат 

(Жи); то нема на дун’а, сад не мош нај једнога ћовека да ти помогне ни за паре овудијер ово (Д. Дуб); 

нисам против жена, да не да бок, бес жена се живет не море (Цв); то се не крије, све се море сакрит 

то се не море (Кн); седи се, то е најлʼепша гозба што може бит (Ли); е то је што треба знат да бог 

све одређује и завршава, нико те ни убит ни поценит не може ако те бок штити и ако знаш да си од 

бога створен (Бл); млого сам ја муке видела, никат мушкарац не може видет муке ко жена (Го); 

сачувај боже шта се трпет може, шта трефи човека (Тр); то је стара ријеч, земља се заклʼела да 

ништа на земљи не море остат кривено, и ништа (Кн); Србија има паметнија људи, има 

школованија људи, алʼ кад је у питању ова животна полʼитика, нешто, шта се ту дешава не море 

јасно бит (Пож); једном руком држиш ону конопљу у руке, одвој помало кол’ико ти може станут 

(Жи); свако сад може причат; море ме оговарат до сутра, слободно (Св); остави на средину отвор 

да му после можемо ставит на рог (Св); не моремо бит пријетел’и (Вр).  

Употреба једне или друге допуне углавном не уноси разлику у значење реченице. 

Ипак, примећено је да у појединим случајевима семантичка интерпретација може зависити 

од избора допуне, а реч је о случајевима када је глагол непотпуног значења у презенту. У 

таквим околностима, у конструкцијама са допунским глаголом у форми да + презент 

превладава модално значење и глагол моћ / мој има семантику 'бити у стању, бити кадар, 

способан учинити, урадити нешто, имати моћи, снаге, за нешто; имати знања, вештине, 

способности за нешто, бити способан, оспособљен'. Када је допуна у инфинитиву, 

превладава временска нијанса. На основу исказа информатора, односно провером језичког 

осећања изворних говорника, закључено је да ће се реченице типа: Не могу да радим; Могу 

да причам употребити када се жели саопштити да субјекат (не)поседује способност за 

вршење означене радње, а презентске форме означавају да је наведено на снази у времену 

говорења, дакле у садашњости. С друге стране, исту реченицу са допуном у инфинитиву 

(Не могу радит, Могу причат) говорници ће употребити не да саопште тренутно стање 

ствари, већ оно за које претпостављају да ће наступити у будућности. Тачније, презент 

глагола моћ / мој са допуном у виду инфинитива има футурско значење, употребљава се 

уместо футура првог. Тако је и у примерима:  

ако ви требаде касније, могу ви набавит колʼко ви треба; па тога срама мога, то никад не 

могу заборавит (Ми); ја са Ибрахимом се не могу погодит никако веј да се убијем (Ке); могу лʼ 

оставит ова сир доклʼен се вратим; Јуло, ја сам Зенифина снаха, могу лʼ прој овуда? (Го); е то могу 

ти прићат (К. Бун); вала ја и пружит не могу, не могу да мрднем (Пр); па ја ти не могу зором дат, 
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а ти ко ој да узмеш, ја ћу да ти дам (Кл); фриждер да се прво донесе фриждер, ја носит месо ис 

Пазара у моју кућу не могу (Трн); ако седнем, не могу устат; боим се не могу га наћ (По); стра ме 

не могу се удат; хајмо колима, не могу пешачит ја до горе (Ту); за снагу се не мош вратит (Трн); 

ти ако узмеш њу, ти ни месец дана са њом не мош прој. Иако сам јој хала, а ти то трпет не мош, ти 

идеш по муслʼихуна, мириш људе ко се свађа, ти то неј трпет (Ле); ти њега ко ћекаш, ти само са њим 

не можеш завршит разговор (Ме); не мош га спасит да ти је хиљач од смрти; не мош узет да ти је 

хиљач от смрти (Пр); мош лʼи ону краву како гој угнат у кошару, илʼ да се замолʼиш Исмети, како 

гој? (Жу); да л мош успет то?; мислиш да мош успет? (Бал); ево има млʼекара у Пружањ, не мош ти 

нај лʼепшу офћавину от Пружња (Пру); кило кахве, ако даш кацу маснок сира, с четири обруча, мош 

узет кило кахве (Врс); е па, вило, доклʼен гој не питаш родитеља, не мош бит добра (Врс); зором је 

ти не мош узет данас водит што нећемо један погинут овде, ако оће вољом, ево ти води је, нек пође 

(Бо); не мош вероват како е то занимљиво било (Вру); онда мош дој (Го); не знам да лʼ мош отис 

са колʼима (За); ко зна кат и ђе, ко зна ђе ми ти мош требат и ђе могу ја тебе требат (Ју); сине, хајт 

узмите ону краву, немо д-иде тамо, немо д-е ту, ко ти оде тамо, ти је помус не мош (Ме); јесте, имају 

некаке, кажу, вел’ике авл’ије, они је пошаљу тамо ђе никат никог нојзинога не може видет (Жи); 

па твоје не море нико украс, ти неј туђе и не да му се да украде (Пр); нек изгори што море изгорет 

(Тр); има програма доста и добар је телʼевизор, алʼи стра ме да га не покварим, млого га пушћам 

поноћи, не знам ко ми рече море ти прегорет (Пе); море панут, па цијело у комате (Со); ми јој се 

никат одужит не можемо (Боб); можемо горе до Блаца отис (См); има три сандука, не морете 

потерат (Бал); морете свратит код њега (Ју); тамо код Пожеге, не можете ви тамо ис. То је 

далʼеко; до Радомирове куће има муслʼимана, можете отић, може да покажу (Шав); не морете наћ, 

тешко старија тија да има обадвоје (Врс); данас не морете све завршит (Дел). 

У свим овим контекстима у предикату би се облик презента глагола моћ / мој могао 

заменити футуром првим а да се значење не промени, што са реченицама са допуном у виду 

да-конструкције није могуће.  

 Када је глагол моћ / мој употребљен у неком другом глаголоском облику, који није 

презент, избор допуне је факултативан и не уноси разлику у значењу: 

ја не би могла отић, болʼу ме ноге (Ос); могла би ви казат (Ме); ја кад би се потписо, то 

свачији рукопис сам ја мого копират (Ми); он је моро да дође на дан венчања да ми се потпише да 

би се ја могла венчат (Ков); ово сам мого донијет пешке; ја још нијесам отишла то да видим, нит 

би се могла напомолʼит ка тој кући (Жи); е сат то ти не би мого прићат (Туз); нисам се мого откачит 

(Бу); могла сам овој жени једну гајбу продат (Бал); охлади ти се то, могла си јес (Бал); тапут ти 
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нијеси могла никат девојку видет нашминкану, то није имало (Ков); ишло се и голо и босо, сваки 

трн сам лʼивадни мого стрљат ногом, толʼко се ишло босо; за време Краљевине да си продо добру 

краву, ниси мого купит опанке (Из); ријетко си мого чут да је побегла (Леч); нијеси ме мого натерат 

да живим са њом за живу главу; за џак си се мого вратит (Трн); мого си нај сира, кајмака (Цв); ка[д] 

сам се ја родила, он се мого оженит (Кн); да знаш попрошлу годину кад је по оде велʼик снијек, 

јадна мајко, није се могло изај (Пе); да није воде не би се мого окрећат воденички камен (Пр); могла 

си чут ту и ту да има у заедницу (Ке); да ме је закачила та ситуација да ме уфату да ме терају да ме 

вежу, могло би свашта бит, друкше не (Ке); ко е био вриједан да ради, није лоше било, могло се и 

радит и зарадит, аљ ја сам тапут био дијете; аљи тешко се је човек мого домогнут до посла оде, 

тешко (Бл); није се могло ни ић за Пазар, седи кући (Гу); била је лʼијепа, а била ми је и мила, алʼи 

кад је то рекла, није ми могла бит жена да је цио дуња био њезин (Кл); е богами није се могло ни 

код Србова ни код муслʼимана с девојком лако прић (Цв); нијеси мого пријен отис, јелʼ волови су 

ишлʼи полако; могла је неђе у село ако није своје, е могло би се преварит, а ка ис Кијеваца, ка 

Цетановиће, само да се испроси (Врс); Артенију да не одведосмо, ништа не могосмо учинет (Пр); 

нијесу ми га Срби убилʼи, муслʼимани су ми га убилʼи и не могасмо га нај ни мртва ни жива (Врс); 

жене су тамо одвојене и вирелʼе ђе би моглʼе кога видет (Ли); 

синој намаза из оне флаше, у једно време сагореше ми ноге а у друго смрзоше ми, не мога 

да се згријем (Бал); да има исан своје ауто, па би могла да одем и на поседак; то нијесам могла да се 

сетим (Боб); па кат сам се запослʼио, мого сам за месец дана десет дволʼирки да купим за моју плату, 

а мого сам пет ари земље да купим (Ки); видим ја, не би могла да се изгубим (Ле); да није њега, не 

би могла да музем (Ка); мога лʼ да потрефиш? (Ке); да сам мого да је дадем зором, пријен двадес 

година би је до зором (Трн); мого би само да ти мотам нешто, није потребно кад није таћно; Ујкане, 

код нас десет газди што узимљеш офце, мого би да спаваш, да шеташ, да спаваш у собу (Туз); сад 

би мого да идеш за Варош, јес да је акадам, алʼ мого би да идеш (Кл); ти девојку у то време ниси 

мого ни да се договараш с њом ни да је видиш (Уг); тат није имало нити радиона, нити телʼефона, 

нит је имало ништа, ниси мого да се ћујеш с ким (Туз); ниси мого ту дрво да нађеш, сат ту има греде 

(Пож); ти да си убио двије лʼисице, мого си да купиш најбољу краву за оне коже, сад не мош да 

узмеш дваес евра (Нет); код нас се зове, онда ниси мого млого да зовнеш (Ју); тапут ти нијеси могла 

да се шеташ ко ово сат и да изађеш у кафић; ти то никат нијеси могла да видиш, нити да видиш ни 

питу; тако јело нијеси могла да нађеш како је то јело било пот сач (Ков); ја сад нем шта да продаем 

да би ти могла д[а] извучеш пару (Бал); све виче могла је боље да нађе, могла је боље, отишла у 

немоштињу (Гр); три пут је један пуцо и не мога да је обалʼи; Стоја грдна не мога да дочека ни 

пензију (Го); ево га, ова би ти мого све да ти исприча (Бољ); хелда је могла да роди без ђубрета (Кл); 

јагње цијело мого је да поједе (Вру); нит је он дао нит је ко мого да га изнесе (Лу); малʼе су то билʼе, 
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ниске, није могло да се набере смока (Ка); није се мого човек ни да се запосљи ни да се не запосљи 

да ради (Бл); ево он је мого да прође ову годину и са одлʼично (См); он ни у Немаћку то не би мого 

да заради; могла би ова жена да нам каже; не мога да иде на аперацију (Уг); била самотна па није 

могло по млого да седим (Жи); онапут ко је имо четири разреда, он да биде, он је мого да биде ту 

што оно кажу бок и батина; удовица, ту није могла да живи, и послʼе на друго место море да се уда 

(Ју); сат, фала богу, добро је алʼ мого да га уништи, да га на место остави (В. Лок); мука жива, не 

би се могло да до ујутру да пронађу (Гу); има једанес презимена, могло је да се узима, алʼи то се 

поштовало, није се узимало ништа (Гл); лʼеп није мого никат да посече нормално но све овако (Ков); 

тамо дошлʼи и тамо није могло то да се врати, ми кажемо обданице, у исти дан да одеш и да се 

вратиш (Са); то е мого човек и да направи јаз да залʼива (Пе); нико није мого, то било нешто ситно, 

да ми извади зуб, само Амир (Ле); у Дугу Пољану би моглʼи да стигнемо доклʼен та кафа сташе 

(Бољ); ако сте моглʼи сами да судите (Не); нешто су чињелʼе, која је знала нешто, а ми не могосмо 

да видимо (Лу); и не могоше да је нађу (Пл); нијесу моглʼи да узму ни опанке ко[д] Захита онде ђе 

ради Нако (Гл); кад би моглʼи нешто да отвору да раду (Уг); нијесу моглʼи да га уфату никако 

Партизани (Нет); не могоше да га спасе (Не). 

III.1.6. Исто важи и за реченице где је инфинитив допуна глаголу смет у презенту:  

да ми он мене каже да ја не смијем јес слатко, слано и масно (Ли); не смијем му се појавит 

на очи (Ђер); смијем ја отић, но да л’ треба?; вала моју кућу не смијеш разминут (Ту); она му не 

смије поменут да неће (Ђер); да лʼ смије Фехо изај? (Бу); не смијемо те дират кад би човек реко 

милʼијарде да ми да (Жи).  

У свим реченицама спој глагола смет и инфинитива означава радњу која се у 

будућности (не)сме вршити, односно презентске форме имају значење футура првог.  

Када је допуна да + презент, превладава модално значење:  

алʼи лажем, не смијем да кажем (Жу); знам која је трава алʼи не смијем да одем (См); они 

доџ’оше л’уди да ме узму, да ме тражу, ја не смијем да изаџ’ем от оца (Мел); не смијеш, тетка, да 

останеш бес прашака ни секунду (Го); не смијеш ништа да тражиш (Па); не смијеш да пређеш ни 

овол’ико (Ко); то ни је далʼеко та воденица и то у једну клʼисуру неко место у сред дана да не смијеш 

да одеш (Пру); ако те неко зове, ја зовем тебе, не смијеш да се одозвеш (Ме); вириш га кроз врата, 

не смијеш да уиђеш од овија нашија (Трн); у стан ти не смијеш да галамиш (Со); не смијеш да мрзиш 

ни слућајно никога, не смијеш да убијеш, ућини добро (Пож); сад већ је друго, не смијеш неког ни 

да уставиш с колʼима не знаш ђе ће да те води (Не); сад не смијеш бос да идеш по Јошаници (Ју); 

не смиеш да бришеш, судови се не перу по два дана; не смијеш да разминеш један (По); то је Исус 
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божи и не сме да се врача, то-е божи човек; најпрви је четрнаестог марта, Марат се зове, у март 

месец, и пости се, нико не смије да мрси (По); не смије мајка и отац да гукне от тога сина (Ст); не 

смије да помене да се врати, изволте, сама си га нашла, мораш да живиш са њим, па нек је какаф је; 

не сме да тражи да ми даш кафу, као у зајам; и жена трудница, она не смие у крило да ставл’а ни 

јаје, посл’ен излазу детету кил’е (Ме); па некога стра не смије да приђе (Ко); невеста не смије да 

прића докл’е не уђе унутра; не смије да се седи на стол’ицу да не би излазил’и ч’ирови (Мел); не 

смије да се копа ни ништа не смије, не дирају то (Пру); она то не смије да рекне нећу; имам ја у мое 

роство и снаха моја најстарија, она кад неко умре, она не смије да изађе ни до у купатило сама (Па); 

док се он не пита, не смије нико никут да мрдне; не смије да уђе да узме дијете, а не смије да га 

остави (Лу); е богами ко смије да подлʼегне, ко има пара, он пристани, ко нема, ка кући; кад је 

испрошена, не смије нико да е узме, нема шансе да е узме неко (Ју); не смије никако то да се уради 

(Жи); трудна жена не смије ништа да такне украђено; кажу не смије трудна жена нешто да украде 

(Вру); он је раније косио, сат не смије да је коси (Уг); то сат не смију да раде, ми смо радиле све 

живо; Тито је наредио фереџе да не смију да постојавају (Вру); мене дошлʼи халʼини синови да ме 

чувају, не смију да ме пушћу (Пл). 

У осталим случајевима (када није посреди презент глагола смет) може се 

употребити и један и други облик допуне:  

од Зминца не би смео да вам кажем да идете даље (Не); смео би да се закунем сат да нисам 

банану појео прије војске, то није имало да се купи банана (Са); ја нисам смела да се оћешљам пред 

оца (Пру); жену не би ти смео да такнеш овако (Жи); смео си да спаваш у Београд на клупу у парк 

(Из); тапут нијеси смео од родитеља да е тражиш (Ме); то није имало шансе да би смео да уђеш 

(Рај); беса је била тврда, шта се рекло беса, нијеси смео да такнеш кога (Бо); никако нијеси смео у 

пару да донесеш ка кући (Мел); и он није смео да помене (Ђер); није смела ка кући да иде (Ка); нико 

не би смео да дође док не би дошо положаоник (Из); није смела трудна жена да тура у крило јаја, 

љуске, месо, не дај боже (Мел); није смела да каже оцу да је не убије; морала да се дигне да с[е] 

окупа изјутра, то није смело да прескоћи праг ако се није окупала (Ле); он не би смео сам да остане 

кот куће (Уг); некат се чувало четвртки због времена, не би смела жена да изнесе да пере на ријеку 

(Из); није смео да уђе кот те младе у њојзину собу доклʼе не прође свадба (Рај); за Ђурђевдан не би 

смелʼи да спавамо, каже спава се преко целʼе године (Из); ми тад нисмо смелʼи од родитеља да 

рекнемо нечијој девојци неку лоше ријеч (Нет); тапут девојке и жене нијесу смелʼе да уиђу у собу да 

глʼедају кад ми играмо (Трн); 

да није још тога, ај боже сачува да би ја смео сам оде останут, и да ми није овија пашчади 

(Пе); ја не би смела заноћит сама кад би ми све поклонио (Го); ја не би смео то запет кад би имо 
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пун камион пара (Ђер); ја не умијем ни сат добро по чаршији, по ноћи не би смела сама отић (Со); 

девојка тат није смела с момком станут; није смела ни један узет (Ми); није смела на пастуха турит 

невесту да је не сатре (Ке); жена није имала тапут гласа, ти нијеси смела реј нећу за милу мајку 

(Ков); он би умро, он ти не би смео узет парче лʼеба (Цв); не би те смелʼи перисат, слабо ти је срце 

(Го).  

III.1.7. Уз семантички непотпуне облике глагола требат као допуна се 

употребљавају и инфинитив и да-конструкција.  

У безличним реченицама (са уопштеним агенсом типа 'људи, свет') допуна је 

најчешће инфинитив:  

то треба спремит годину прије, па и двије; треба тољику децу наранит! (Ме); не треба се 

качит саш њим; ништа ти не треба казат кад си така (По); у петак опет људи се купу да дарују 

снашу, три дана, па треба то сретнут (Ју); треба спремит сијено (Не); треба помагат нарот (Нет); 

треба ово зауставит (Пож); треба толʼику стоку видет (Врс); та нарот треба дворет; узима нарот, 

све хим треба набавит, све хим треба утитрат (Дуј); то не треба жалʼит; овога би требало обесит 

па га пет пута вешат и скидат (Ки); то не треба ни дијелʼит; треба га вероват, алʼи брате, на пример, 

ти данас да вршеш ујутру да ти град убије три тоне жита, каки је то празник; треба наћ добру ђевојку 

(Кн); треба ћерат послʼе то, овамо-онамо (Тр); алʼ не треба се ни мијешат (Уг); само треба запет 

да ради човек па да живи; богами ово женско стварно треба разумет (Бл); по шесет оваца, по 

десеторо говеди, то треба те краве помус и учињет чаре; треба глʼедат, није само е вала лʼијепа и 

лʼијеп, но треба глʼедат и откалʼе је и шта е и како е; треба вероват; кажу треба глʼедат а не 

треба вероват (Го); реко ми је Горан да су је доводилʼи два-три пут снемогнуту у Тутин у болʼницу. 

Не треба бит (Жи); ово треба најурит, ене ми неокупана тудијер шета (Ле); има тија случајева 

разнија, не треба ни причат (Пр); ако је женско не треба га нигде послат, доста су била женска 

деца угрожена (Са);  

али је бележен и презент:  

то треба да се да кравама да поједу (Св); оће, оће, само треба да се ради (Ђер); петоро 

телади, треба да се донесе да се напоји, а треба да се умијеси лʼеба, нас десеторо, треба да се 

умијеси лʼеб у пекару (Го); жита треба да туриш у торбу (Вру). 

Безлично употребљен глагол требат има значење 'потребно је, нужно је, ваља', а 

употреба инфинитива мотивисана је намером да се постигне већи степен обезличавања и 

уопштавања информације.  
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У реченицама са исказаним агенсом допуна увек долази у форми да + презент: 

на осамнес роба треба да мијесим; у Ћаћак треба да тражим апотеку (Ле); требало је 

матику да донесем, не могу овако (Бал); ручак у руке и треба да носиш на њиву и на лʼиваду (Го); 

свако ту дође па треба да водиш рачуна па да му удовољиш (Че); кат узмеш туђег ујутру рано треба 

да хи пушћиш па да седу мало до у подне па опет да се пушћу (Уг); ко треба д-идеш, овај, да некога 

зовеш, ти пратиш позивницу, по имену, тога зовем на свадбу; то треба да седнеш и да исприч’уеш, 

да се сетиш (Мел); заврача тамо нешто, шта знам ја, ал треба ти да узмеш у ње то; треба ти на 

десну стран да имаш оно испробијено на вратило (По); треба да дарује бадњаке он, неки динар; 

треба да ти врати зајам прије Ђурђевдана (По); ка[д] треба да уиђе са човеком у ђердек (Ме); 

послʼе треба добро да се исплаче; испратисмо ону малу у недељу па она треба да се поврати (Го); 

треба да прима инекције; треба сутра да стигне у Краљево (Бољ); она што га префати треба да му 

купи кошуљицу (Боб). 

 Оба синтаксичка модела забележена су као допуна глаголу требат употребљеном у 

личном глаголском облику: 

 ако ме ти уведеш да ја бидем члан партије, ја би требо да тој партији бидем поверен (Кл); 

за Нову Годину сам требала да идем за Немачку, а отац није кћео да ми се помири него сам морала 

да чекам да ми се он помири, да се потпише па да би ја могла да узмем пасош и да се венчам (Ков); 

нијеси требо да му причаш; ако си обећала, требала си да одеш (Бр); отац требо да дође ис ћаршије; 

ти би требала њега да узмеш (Ле); све вичем не поведоше јој рачуна раније, требала је да се 

оперише раније (Го); требала је да дође јуће па није могла (Шав); он би требо да омалʼи, пензију 

има, и није му стало да крепава више (Трн); 

 требала си му све то просут; вала му је требала рећ (П); требалʼи сте се јавит (Коз). 

III.1.8. У реченицама са анонимним и уопштеним агенсом глаголу ваљат/вељат 

допуна могу бити и инфинитив и да + презент: 

не веља у дан да се л’егне да се спава; не веља иглом да се помера ништа, ни чешељ; не веља 

да се даје ништа у зајам (Ко); ваља се да се оде у цркву на Божић (По); на Ђурђевдан и уочи Божића 

сат кад је ово, не веља да се даје ништа у зајам (Ру); не веља ни веш на жицу да омркне (Пру); мене 

је отац реко да данас не веља да се ради (Ђер); за Ђурђевдан не ваља да се спава (Из); у глухо доба 

не веља да се иде (Боб); 
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не веља ником зло учинет; ал не ваља то радит (Мел). није далʼеко алʼ то сваки ћас ис не 

веља (Кл); не ваља, каже, причат да ћеш да радиш (Кн); веља реј да ће бит добро (Бл); секиру не 

веља тражит у махалу; не веља у глухо доба ноћи ис (Пру).  

 Уколико је агенс експлициран, допуна је да + презент:  

туда не веља никако да пролазиш, ми проведемо шехаде ко то знамо и то одбије се од себе 

(Ђер); не веља да идеш по махалʼи, те не веља да прескачеш оне конопце илʼ оне ланце, то ето нешто 

не веља (Кл); не веља да даеш ис куће (Ос); неко каже не ваља натрак да затвориш врата; не веља 

иглу да узмеш да забодеш ко[д] себе (Пру); веља помало водице да попијеш (По); ако се озовне, ти 

јој предадеш та дријем, веља да се она озовне; веља се да туриш бијел’и лук за појас (По); не веља 

д[а] идем д[а] иштем тебе нешто на пример, у махалу; не веља с кључа да лʼизнеш ништа, ка[д] 

туриш вариво илʼ нешто па прстом лʼизнеш (Пру); не ваља да иде да тражи у зајам ништа кад је 

трудна (На); не веља да прескочи конопац, не веља мачку да удари ногом, пашче не веља да удари 

ногом, каже оће да биде дијете чупаво ка мачка и ка пашче (Боб).  

Забележен је само један пример са допуном у виду инфинитива: кажу не ваља украс 

трудна жена (Шав).  

III.1.9. Уз глагол морат као допуна присутна су оба синтаксичка модела. Да-

конструкција је, међутим, фреквентнија од инфинитива: 

 ада богами он, морам да га терам да настави ту школу ко шћеде, најпреча му је школа (Брђ); 

е сат опет морам да се извинем (Цв); морам да идем на пијац долʼе (Со); мораш у друго село да идеш 

(Ке); она ми рече немо кажеват, ја не смедо, но морадо да трпим (Бр); све живо си морала да радиш 

и децу да њивиш а у шта смо ми њивилʼи децу да ти је знат (Гу); ово се зове покрстица, ово мораш 

да броиш, а оно не мораш (Мел); цијело л’ето мораш да спаваш (Ки); мораш да је зовнеш (По); ми 

смо налазилʼи два вагона жита, то све српом си моро да жњеш и да вежеш; једно двадес и четири 

сата мораш да налажеш (Гл); има, благош, навике, мораш дa имаш навике рада; мораш да радиш 

полако (Кн); тежак је био живот онда, тежак, све си моро ручно да радиш, да опредеш па да изаткеш, 

да саплʼетеш па децу да обучеш (Шав); све то мораш да преписујеш? (Бал); мораш да се вратите 

овамо (Не); све си под војничком командом и тако, мораш да слушаш; кат побегне оно, мораш 

послʼе да се кријеш, да ти родитељи љутују (Леч); идемо у Трнаву па онумат немаше ни долʼе 

лʼекара и мораш да купиш на црно (Ка); држи се стоке, мораш од нечега да живиш (Брђ); она мора 

да ти врне то прије Ђурђевдана (По); све четири те подношке мора да користи кад је то учетвор 

(По); морала је невеста типута да носи ову шољу овако на ова два прста; она би морала ламбу да 

запалʼи, па би морала да спреми то да донесе да се једе (Ли); колʼко год да је сватова ручак мора да 
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се спреми (На); човек док је жиф мора да се бори (Ков); мора да се превриједни нешто (Жи); он газда 

чије је говече илʼи овца илʼи коњ ушло у ту лʼиваду, морало би да надокнади том газди (Гу); невеста 

е морала да се окупа (Ле); моро је да је прими, па нек је кака је (Ђер); како он каже тако је то морало 

да биде (Бр); кат прође оно весеље, она мора оно злато да скине и да иде да музе сто оваца тамо; 

свако јутро је морала невеста да зађе свија да у руку пољуби (Кл); ово, синко, ове дроге, она 

планинка што је била оће да јој се запалʼи млʼекар, мора да изнесе кајмак, наложи се ватра (Др); 

мора нешто да се ради (Гр); мора посен да ће бит мачка женско да дају обрас (Кон); у зајам, а двадес 

надница да му коси, моро је то да уради сирома; она е сирома моро шта му гој платиш да уради 

(Врс); кад је кћела неђе да иде, морала је да има оно комплʼетно ону печу (Ју); мора од нечега човек 

да живи, да ради (В. Лок); било је зимско време па је морало у топло, у топлоту да то ради (Из); 

кокошка је морала да се закоље да виси на ону комору (Бољ); на бадњаке један динар, гвоздено 

морало је да се стави (Ос); ништа, она остане, каже кад је преспавала, нема кут, то није ка сад, уда 

се, разведи се, но мора да остане; мора да слуша, мора да трпи; друго јутро невеста и мијеси и музе 

и све мора да ради (Боб); тад је морало да се од конопље направу за човека пантолʼе и да се изатку; 

та снајка му се преудала и он моро да узме ту децу; сад мора приватно дa иде (Пе); она мора да му 

се јави (Бр); богами ђе гој да си мора да се ради; ово је, да извинете, морало ка ис пашчећија уста да 

се вади да се ради (Брђ); она мора то да некоме рекне (Ко); млада је морала свакад на кон’а да биде 

(Ко); мора да оде да ће бит двије ноћи (Бр); послен осто бе-жене и моро да се жени (Ле); за време 

Тита није моро нико да иде, ако ће неко реј, није му реално, лаже значи (Ју); са Косова морали да 

доносимо кукурус (Д. Дуб); обавезно ми смо моралʼи да носимо по шљива да затињемо ону сламу 

(Пе); ту не морате ни да станете, не дирају (Рај); моралʼи су да је дадну, алʼ глава, алʼ девојка (Пл); 

сат деца иду у школу, та што су остала на село те морају д[а] иду у школу (Ли); доста и је имало 

што су ишла у школу, и она су морала да сврну (Го); све жита посијана а није заграђено, па деца 

морала су да чекају (Гл); они су ћак моралʼи и да промене презиме (Пож); моралʼи су да плате за 

сваку мушку главу (Из); морају да је даду, далʼи му другу (Боб); 

морам сат дој га га узмем да платим (Па); не могу, домаћине, ти кољи јагњат, ја морам ноћас 

кући стић; морам неког платит да ми донесе; ради алʼи она нам је сестра сад на одмор отишла, 

морам ис за Сеницу да примим инфузију (Кл); бога ми ме мораш частит (К. Бун); мораш уписат 

како се живело (Уг); ти ћеш послʼе оно морат да исциједиш па се горе уфати восак а долʼе остане 

вода (Кл); цркву правит мораш па се турчио, ишао ђе оћеш, цркву мораш да правиш па ради шта 

оћеш (Кн); то и то уради, не мораш ни мене звати него тако уради, наместићеш (Кл); што би гој 

згрешила која мусл’иманска девојка, она је морала Шиптара узет (Бр); обичај је та био да се морало 

коначит, два конака, три конака (Це); не море деца у школу, тад се морало ис (Гу); каже мора се 

убит дијете илʼ нешто се десит, то друге нема (Ђер); није имо свако ни то да једе, него је моро 
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мешат овас са јечмом да би јео (Жи); дала обељеже, она мора ис, то нема ништа друго, само мора 

д[а] иде (Ле); он мора признат да је крив (По); мора му обрес паре да ће земљу грис (Ст); он је моро 

то платит (Врс); она мора радит како јој он каже (Ме); морамо се видет (Ту); моралʼи смо купит 

ћефине и даску ону (Врс); те он рече морате ме чекат (Брђ); назат вала, оде морате се окренут 

(Уг).  

III.1.10. Глаголи непотпуног значења којима се означава фаза неке радње у саставу 

сложеног глаголског предиката уз себе као допуну могу имати или глагол у инфинитиву 

или у облику да + презент. Као допуна фазним глаголима у тутинско-новопазарско-

сјеничком говору бележене су обе форме, при чему је обичнија да-конструкција.  

ја сам послʼе одма почо да радим; ја сам почо то да правим кат сам био у партизане у Сеницу 

(Кл); ја сам са три године с оцом почела д-идем у воденицу (Ме); ти поче да причаш како ме упознао 

(Го); поче опет да пије и ништа (По); ништа, она наставила јопет саш њим да се виђа, не могоше јој 

ништа (По); а она од љутине почне да плаче, ка мало дијете (Го); она дође, он поче да прича, поче 

он да збори да фалʼи (Го); млат човек, требало му паре, и почо је деди да краде паре (Цв); видо, 

готово, поће да ми се обрће овако шума, алʼ беше блʼизу пута (Нет); ја знам Мурат је Реброња 

најприје почео да прави гумене опанке от камиона (Бал); крајем августа и почетком септембра, пре 

него што почне лʼис да пада, они исечи те гране растове (Гу); кад престане да пада киша, отишћемо 

(Ту); у један вакат престаде да плаче (По); посл’е смо почел’и мало неко неђе и да ради (Ђер); 

почел’и смо већ да пластимо (По); они почеше да ме маму, он хи не хаје (Кон); руке почелʼе сад да 

дрхту (Жи); јуче вро Мишу, почелʼи да му вршу мокро (Кн); договорилʼи се да почну да палу то село 

горе (Кл); оде ми смо најпрви почелʼи то да радимо (За); шурњаје почеше да се љуту (Бољ); онда 

почелʼе су полако жене да иду бес фереџе и (Трн); показаше се добро и поћеше да хи доводу од 

Лʼесковца (Пож); она радила тамо у, почеше да отшпушћау те радне снаге, била ко секретарица 

(Ос); 

млого јада сам виђела кад би стала причат (Ру); те послʼе ја почнем и месо куповат у Позар 

(Трн); алʼи кат хим ја то почнем причат; ја јој поче причат како сам теглʼила муку (Го); пошо сам 

ти причат, прошла ме је жеља четрес и пете (Цв); ја сам у то време све сас тијем почо радит и тако 

(Ки); поче причат, она зна, извалʼила ногу ис кука и била ко[д] доктора три у Пазар (Кл); поче ти 

причат, латимо га ми, ова мој син старији, (В. Лок); кад би ја стао то причат у детаље (Прћ); крену 

ти причат ал’ ме прекидоше (По); почео се седамдесет пете, чини ми се, иљи седме, не знам кат 

беше ова пут се почео радит за Шпиљани (Бл); имо је Иљас један Куртовић кат се почело ратоват 

(Ле); бес алаха нико не зна коју је муку она видела док је он био ту, стани причат, ја трним, 

нарочито о[д] свекрве (Па); тамо су млʼелʼи, умлʼео га тамо у Исток и донио га, па послʼен полако 
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се почело радит, орат, ово оно, док је дошло до лʼеба (Пе);стаде ту богорадит око куће (По); 

правилʼи оне кованике оне, послʼен смо поћелʼи куповат (Туз); ми смо се послʼе почелʼи бранит и 

у томе проузроково рат (Прћ); они те се почет јопет свађат око њега (Ту); почел’и су они конопљу 

мало сијат бил’и (Жи); није имало корита да се купи, касно се корита почела куповат за купање 

(Трн).  

III.1.11. Инфинитив се употребљава и као допуна различитих пунозначних глагола. 

Ту своју функцију такође дели са да-конструкцијом. У грађи су пронађени примери са 

глаголима: волет, видет, умет, смет, знат, (на)учит, спремат се, бојат се, надат се, 

канит се и сл. У контекстима у којима ови глаголи за изражавање предикатске синтаксеме 

захтевају навођење допуне исказане другим глаголом нешто чешће је бележена да-

конструкција:  

каним се цијело л’ето да је зовнем (По); једном се у годину наканим да везем (Па); бојим се 

да изађем по мраку (По); не видим добро да пл’етем (Ке); волʼиш лʼи да идеш у Пријепоље подруче 

илʼ да бидеш у Пазар у народну одбрану (Гло); вол’иш л’и да пијеш сурутку? (По); ако не вол’иш да 

чиниш зло, немо га ни чињет (По); најбоље би он то знао да ви опише (Баг); пиво неко, ја му вика 

попи, он не умије да попије (Бал); она вол’и њега д-узме но било којега (Пе); научило ово дијете да 

псује (Пе); од мал’ена учи да тке (Ме); спрема она то да понесе у родбину (Ков); л’ијепо је спремила 

да дочека госте (Ту); невеста се спрема да двори (Ко); то ти не би неко до пред врата да принесеш 

сат (Ђер); нада се да узме то (Мел); не да да се помузе (Ле); оне обичне крпе тура у оне душеке док 

моја стара не изволʼе ону вуну да тура (Гл); то моја бијача што ми је била она је то знала да ради 

(Леч); он је знао да зажалʼи болʼесника (Кн); знало се да се осече бадњак, понесе се погача; знало 

се да се окади, да се окади совра (Из); у петак и уторник нијесу далʼи, и у суботу нијесу далʼи ово 

да се снује да се тке (Боб); 

па то ти ја не знам таћно прићат; ни то ти не би умео прићат (Туз); ја би се волʼео с њиме 

видет, састат (Кл); не би умео описат (Рај); тако ми бога, исправно ти не умијем реј, треба једно 

дваес; не умијем ти причат, све да има овако ресе овуда (Врс); не би ти умео казат ја како е Пероше 

добило име (Ст); то ти не умијем казат (Бот); воледија га чут како прича но све (По); не видим изаћ 

по мраку (Ка); ђе научи тако лагат? (По); само су жене билʼе а газда није до човека ђе прибит блʼизу 

жена (Ђер); ако не бидне Томо, Драгољуп, и он зна причат и он је старији човек (Врс); има стара 

пословица, каже: „Ког не даш умријет, та ти послʼе не да живетˮ (Др); отиди до курира, ако му не 

даш, не да ти уић у канцеларију, све лоповлук (Кн); вол’и ти он слагат но л’еба јес (Ту); данас 

помагамо жњет тебе, сутра мене (Жу); не дадоше чут (Коз); тамо има вашара код њи, не дају 

мушкарцу се уфатит до њи, нема шансе (Кл).  
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III.1.12. Намерне реченице уз глаголе кретања у словенским језицима могу бити 

остварене у виду инфинитива, али се такве конструкције по правилу не јављају на истоку 

српскохрватске језичке територије (у живој су употреби, међутим, у западнијим деловима 

штокавштине) (Ивић М. 1972: 121). Функција реченичног кондензатора овога типа 

инфинитиву је и у тутинском говору у највећем броју случајева недоступна.  

Забележен је само један пример са инфинитивом: Дођо те замол’ит да ми помогнеш; 

док су сви остали са намерном реченицом:  

одо ја да пуштим краву (Бал); ја љегла да спавам (М); отидеш у Кочарник да зовнеш тога и 

тога (Би); што не одеш с неким колʼима д[а] убереш јабука? (Жи); мој отац отишо да клања ђуму 

(Ле); он то пренесе ту поруку и он крене да иде (Ру); родитељи нијесу далʼи ка сат д[а] иде да шета 

са момком и да иде по граду са њим (Пру); отишо да узме васику (Пож); и те пеповске девојке 

отишлʼе у то Свиланово на сабор, и он отишо да свира (Бот); он би отишо у Тутин да прими плату 

(Ли); ујутро кад пијето запева трчи да самел’е брашно у воденицу (Ми); цијело је село долазило да 

види каки су ти опанци (Жу); дошл’и смо да просимо вашу кћерку (Ме); хајте да идемо горе да 

попијемо по кахву (Бал); ено дрво л’уди к-оду уторком да посечу, баш му се нешто потрефи (Ле); 

садек иду код л’екара да виде шта им-е (Ко); ишљи би раније горе по Црној Гори да тражу те девојке 

(Ђер); трчу жене да је виду невесту (См); долазу жене, долазу овако ова комшилук да виду невесту 

(Пру); oтоше у чаршију нешто да купу, с колʼима (Врс); и они кренулʼи да иду горе ка Голʼији (Шав); 

деца иду тамо да се купају понекат (Коз). 

III.1.13. Осим уз глаголе, инфинитив се употребљава и уз изразе непотпуног значења 

са именицама, придевима и прилозима. Међутим, и овде је инфинитив као допуна нешто 

чешћи.  

оне сукње ми широке па све носим ово, лакше ми и да седнем (Лу); то ти је милʼина било да 

отидеш да посеткујеш (Со); само је код вас тешко пет пута да клањаш, пет намаза има да се клања 

(Пож); како те није срам да дођеш? (Ле); било је милʼина да одеш за стоком, да чуваш (Ли); то је 

грехота да се врача на Божић (По); пожељно је на прву воду да пије воде (Ли); то је забрањено било 

дуван да се сије; строго је било забрањено да се осече (Бр); ово је мало лакше да се потре (Че); и 

кад кашљу деца, добро је да попију мало чај од вел’иког зеља (По); 

мрав није баксус, греота је мрава убит (Ко); тешко је то одржат да се чува човек, да не 

једе масно, љуто, да једе једну исту храну, бајатију храну (Баг); милʼина било поглʼедат омладину 

кад жње, кад се ради (Из); код нас је мешовито село, Срби и муслʼимани, уопште у ова села, то је 
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битно, интересатно је записат (Ју); алал ви вера, она ве школовала, није лако факултет завршит 

(Ка); боље је живет мало и проживет девојкалук (Леч); сад је млого тешко судит и женама и деци 

и све; овде је млого тешко било увес нарот у цивилʼизацију (Нет); ту има двије-три куће, оно послʼе 

све је ђе која, није ви вајда ис (Ос); послʼе овамо, четири године дана ти је било тешко живет ође 

(Прћ); тад је било проблʼем купит једне панталоне а не друго нешто; који је то проблʼем купит, не 

дира га ништа (Рај); оно је сат тешко нај и сира и кајмака, сат носу, продају за та јадни динар (Цв); 

није лако бит снаја, није лако бит свекрва (Шав); добро је цркви отис, молʼиш се богу (Гр); није 

лако ово сачуват овде, треба млого човек да мислʼи (Др); хоџа каже није грехота у ноћ сећ нокте, 

купат децу, чистит себе; није лако било прије живет, само некака сам душа тврда била (Дуј); 

тешко је бит човек, а нечовек је лако (Ки); то је паши лако било написат (Кл); ај научи ти коња, па 

лако, ђецо, није ни нај добру жену и чоека, и једно и друго; ако ће киша илʼи невреме, севап је 

руковез и откос покупит, то је нафака о[д] тога сви живимо; па ни код нас, алʼи ето, севап је откос 

покупит да не пропане толʼика нафака; откос, ако је киша, севап је, каже, покупит и руковес; то, 

боже ме опрости, то је севап покупит и унијет у амбар; а горе је отис чоеку на амбар и украс и 

опљачкат и опсоват га него што је покупио онија триес товара жита (Кн): да се лʼијепо испечу и 

шербет, а лако хи је сложит, оно редом слажеш (Тр); лакше је ламперију потријет но кречит; ондар 

знаш, није то лако бит ћобанин нећи, није то лако (Це); боље жртвоват сина једнога (Че); четворо 

деце осташе. Тешко сиротину њивит (Бо); није џаис месо прије године детету дават; то је грахота 

родит и бацит дијете ка она на улʼицу у пијац (Бр); право ти кажем, срамота се фалит; здраве те 

вашке, пиле нечисту крв, а миље овудије да ти је милина гледат како се шетају (Вру); хиљаду пута 

би реко, то је лʼепше обућ но сат ове кошуље што се обукују; други дан, тречи дан дође, а одиву је 

најсевапније обић (Дел); богами то је тешко вама објаснит (Ле); како није било милʼина било за 

стоком отис (Ли); то је лако правит; (Ос); у девет кад лʼегнеш, тешко је стварно издржат до сутра 

(См).  

III.1.14. У реченицама са одричном императивном речцом немо(ј), немо(ј)те 

употребљавају се са подједнаком фреквенцијом и инфинитив и да + презент:  

немо да врћеш сат тепсију, само ово ладно време (Бал); Андрија, немо куче да фаташ (Бу); 

немо да заузимаш та јурт (Ер); пашчету никад немо да верујеш (Вру); Хамиде, немо ту девојку да 

узимаш (Ке); Јусо, ти идеш по свијету, немо да се превариш да узмеш њу; немо да ротиш снаху; 

петком, уторником, суботом немо да переш (Ле); немо да дајеш ис куће ништа на Ђурђевдан; то ти 

је момак, немо да га пољубиш у руку (Ру); немо сад кад отидете кући одма да се жените; немоте 

по крву да узимате (Пр); немо да прићате, да те ми пушку (Ле); немо данас више да радите, идите 

на вашер (Ер); немоте да пиљкате туне, помого си му доста (Туз); ада немо да се изувате (Не); 
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немо да се стидите, шта има да се стидите; ја сам ту да ти дам бесу, само немо да ураду шта 

невељатно, да пљаћкају, да убију децу (Бо); 

алʼи немо глʼедат кћерку, што има оца и мајку, равна нема (Ст); немо ме даље испитеват, 

заборавио сам (Кон); немо још једама реј не дамо са[т] ћу отис за Фаика мотором, довез милʼицију 

и све ве затворит (Ле); хајд немо више долазит (Пр); немо, мој синко сеј та конац, но с обе стране 

га оно окрећи, немо га сећ оде, но га овако окренеш, да би то ишло нормално; увијек, било шта да 

купуеш, чора, у гардароби, у намештај, у бијелој техники, чак у исхрани, брашну, немој никат купит 

да поравниш пет кила (Ру);ти си још млада, отвори очи, немо залʼијепит па послʼе куку мене шта 

би (Го); немо ме теретит (Це); немо се плашит, он је жив, само га поћералʼи за Пазар (Гр); немо 

ме посећат, алаха ти (За); има хи старија још, немо се плашит (Рај); свашта купи, немо намиреват 

(Со); немо ни долазит кад не мош; немо затварат (Шав); немо јој ништа дат; немо је дират, оће 

се заплакат (По); немоте радит много оно преко ноћи (Бал); немоте му пушћат велʼику воду оће 

се угушит (Из); ада, немоте се ни изуват (Бу); хајде, немоте ме задржават (Бун); немоте ми 

пушћат! Ту нарочито немоте ми пушћат ту што прича тако! (Бр); немоте ме дават, ја нећу (Ђер); 

мене ништа кахву немоте турат, ја сам двије јутрос пио (Са).  

III.1.15. Овом говору није својствена аналитичка конструкција за + инфинитив, која 

као супстандардна иновација (највероватније романског порекла) продире у разговорни 

стил српског језика, а познају је и неки народни говори (Тошовић 2007: 396; Тома 2009: 36). 

Бележени су или примери са предлогом за и именицом: та се чаткија користи за покривање 

невесте (Ђер); или они типа: понесу нешто да се попије и поједе (Жи). 

Два забележена примера указују на могућност појаве укрштања поменутих модела: 
спрема се тад и слаткога више за да се послужује; понесу се паре за да се дарује млада (Мел).  

III.1.16. Бројни забележени примери како они где је инфинитив саставни део футура 

првог тако и они у којима има службу допуне глаголима непотпуног значења, указују на то 

да је његова позиција у глаголском систему тутинског говора стабилна. Грађом је, такође, 

потврђено да се јављају и случајеви где се говорници чешће опредељују за да-конструкцију 

(подразумева се онда када је избор могућ). Међутим, то не значи да је балканистички процес 

потискивања инфинитива у овом говору узнапредовао, бар не у већој мери, имајући у виду 

да се инфинитив чува у готово свим позицијама где то синтаксичко-семантичке околности 

захтевају.  

У вези са питањем односа двају типова допуне, на основу изложеног може се 

закључити да су најчешће оне ситуације у којима су инфинитив и да-конструкција у односу 
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слободне дистрибуције (уз глаголе непотпуног значења осим хтет / шћет, а затим и уз 

пунозначне глаголе) при чему се у таквим контекстима или чешће среће да- конструкција 

(моћ / мој, смет), или она потпуно превладава (уз глаголе типа волет, видет и сл. затим уз 

глаголе кретања), што показује да је инфинитив у овој служби у повлачењу. С друге стране, 

доследна употреба инфинитива јавља се у свим оним позицијама где је његово чување 

подржано синтаксичко-семантичким разлозима (уз глаголе требат и ваљат/вељат када се 

тежи обезличењу информације, у поменутим афективним конструкцијама уз глагол моћ/мој 

и у негираном футуру где је, као што је показано, реч о односу футурско : волунтативно 

значење, тј. где замена једне допуне другом уноси разлику у значење конструкције).  

  

 

III.2. Презент 

 

 Као једини глаголски облик којиме се у српском језику може исказати садашњост, 

презент стоји у центру система временских глаголских облика. То место одређено му је не 

само на основу овога, темпоралног критеријума, већ и тиме што је презент „основно 

оријентационо време, из чије перспективе посматрамо све што се дешавало, што се дешава 

и што ће се дешавати у прошлости, садашњости и будућностиˮ. Свака од ових посебних 

локација временске радње индиректно или директно управља се према моментима говора, 

јер „централно место у међуодносима свих временских локација заузимају тренуци говора, 

као што централно место у свим говорним саобраћањима, у говорним комуникацијама, 

заузима увек говорно лицеˮ (Вуковић 1967: 365).  

 Као примарни облик за обележавање садашњости, а потом и као јединица подложна 

временском транспоновању, наступајући у различитим службама као средство 

обележавања и прошлих и будућих радњи, а тако и оних модалног карактера, презент у 

систему тутинско-новопазарско-сјеничког говора има вредност високофреквентне и 

функционално разнородне јединице.  

 Наша анализа подразумеваће испитивање синтаксичко-семантичких особина 

презента у сваком од наведених домена. Утврђивање услова употребе у примарној служби 

у први план разматрања поставља само схватање појма садашњег времена односно момента 
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говора, као и функционисање презентских форми посматрано са становишта категорије 

(не)референцијалности. Секундарна употреба захтева да се најпре утврде језичке ситуације 

у којима се дешава транспозиција у сферу прошлости или будућности. Наступајући у 

релативној служби, презент улази у сложену мрежу суодноса са осталим глаголским 

јединицама. Стога, од посебног значаја јесте – утврдити са којим јединицама се презентске 

форме удружују на синтаксичком плану и у ширим наративним блоковима при исказивању 

прошлих радњи, а потом и услове њиховог комбиновања, те дефинисати закључке о 

њиховој међусобној заменљивости у контексту, које добијамо применом трансформационог 

критеријума.  

 Употребљен у својој основној служби, дакле у синтаксичком индикативу, у 

тутинско-новопазарско-сјеничком говору презент обележава дејства која припадају 

садашњости, а која, с обзиром на критеријум референцијалности глаголске радње, могу 

бити референцијалног и нереференцијалног типа49.  

 III.2.1. Презент примарно означава радње које временски припадају моменту говора, 

однoсно стварној садашњости, а оне, као такве, не могу бити видски ограничене, те смо у 

функцији казивања индикативних радњи референцијално конципованих презент бележили 

само од глагола имперфективног вида.  

Примери са оваквим презентским формама лако се препознају јер је у њима 

присуство истовремености момента глаголске ситуације и тренутка говора увек јасно из 

самог (изван)језичког контекста. Сходно томе, за маркирање овог типа глаголског значења 

додатна језичка средства најчешће нису нужна, те је највећи број забележених примера без 

присутног детерминатора. Употребљава се најчешће у разговору, током саопштења и у 

питањима50: 

причам ти ја; ја га не знам; унуку једну имам тунаке са мном; имам четири краве тунаке; ја 

ти причам чувено; немам ђе д[а] отидем вала ни кафу да попијем (Бр); ко што ти ја причам; ја се 

претурам; имам све и косаћицу, и балʼирку; имам ваљак те ваљам, имам сијаћицу, грабуљу, имам 

вилʼе, све, све имам; ја у Позар не хаем да живим; не могу да рекнем није добро; ја оде живим; 

                                                 
49 Критеријуми за одређивање категорија индикатив : релатив и референцијалност : 

нереференцијалност примењују се према Танасић и др. 2005.  
50 О употреби презента у служби исказивања референцијалних радњи у савременом српском језику в. 

Танасић и др. 2005: 353–357.  
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унуце, параунуце имам (Гло); ја га ћувам ко оћи у главу; имам та шећер и та притисак; могу на свое 

ноге (Де); неки веш перем; ја не могу бес купатила; то, чујем; спремам да купим стан;тако, шта знам; 

ја с виљушком и не умијем (До); ја то добро знам; и тако све то, није да лажем; ја памтим, црква је 

била ђе-е гај угљански; ја имам седамдесет и четири године; ја постим (Бо); судове перем, ималʼи 

смо госте; имам троје, два сина и шћерку; а оде имам шћерку; не знам те државе, не умијем да 

набројим (Др); неку боранију комишам; ништа не радим; ја сам сама; ја вас не познајем; вала ја ни 

краву не држим (Дуј); не пантим то (За); добар дан ви жељим; не знам;не могу да сватим; вала 

убијам време; жо ми што не могу да понешто сватим; не могу сад да све ти изјасним (Бл); ову краву 

чувам (Врс); илʼи сам ја добра, можда сам пуно и ја добра (Гр); ја струју не плаћам; примам нешто 

пензије, не могу да купим лʼијекове, која је сиротиња (С. Ћуп); пластим ово оде мало; ја познаем 

сваки километар, ја знам куда преко Косова да прођеш попреко; имам бунар оде, имам воду, бунар 

опасан; нијесам ћео да се женим и не кајем се; ја највише верујем у добра човека и у правду (Нет); 

не могу; не могу, ја немам снаге; не могу да и стигнем, бре; само могу да кажем (Не); не могу, ја 

смршала, поглʼедни кака сам, не могу; ја не знам што ово; ја имам десеторо тија кумчади оно што 

сам га држала; ја оно, брате, волʼим некадашње; ја имам млого крмача даћу ви вепра (Лу); ногу сам 

упропастио, носим апарат;ова апарат носим, сломио сам ногу ту прет кућу (Коз);имам доста година, 

преко шесет (Леч); ту помало сијем то, ово друго залʼивађено; шуме имам једно десетину хектара;па 

ја ти то и причам; (В. Лок); ово што ти ја причам; ево читам новине (По); ево ручак спремам (Ке); 

не могу сат да вам покажем; ја сам остаро и оматуфио и не чујем, а што је најгоре, не разумијем 

сваку ријеч, ја чујем тон а не разумијем шта каже (Из); Јеврем је био преседник, ја га пантим; само 

ја не знам; ја не знам да лʼ су Корита по[д] Црну Гору илʼ по[д] Србију (Ју); трипут сам ову руку за 

годину ломила, и радим, све радим, и копам и пластим (Ка); ја не могу да га свежем; ја не могу ову 

краветину да оставим; нећу да ти продам; што имаднем даћу ти онако, да ти продам нећу; што ја не 

трљам ко што сам некат трљала (Бал); не могу бре, ја не смијем по двије, имам притисак; ја ти слабо 

што и знам (Боб); имам два сина, имам и унуку, осамнес година напунила; држим двије краве, 

млʼијека имам, за себе имам; не купујем млʼијеко, не купујем зимницу; и кокошке држим (Брђ); 

разлок чега то пишеш? (Бо); ти верујеш твоју веру (Др); а ти, дијете, ђе станујеш?; кат радиш? имаш 

утобус? с колʼима идеш? (Шав); имаш мерак; мореш да видиш (Рај); волʼиш мачке?; је лʼ се сећаш 

Баћа?; шта завршаваш ти?; не смијеш неког ни да уставиш с колʼима не знаш ђе ће да те води (Не); 

ти Мома знаш можда (Коз); јелʼ видиш ти? (Ју); можеш ти да носиш; мислиш да мош успет? (Бал); 

мене то не одговара; њега ништа га не бољи; она боље зна но нека не знам како; ови су ми одијељени, 

ова није; нема ко да и чува (Бр); седи ми по кревету; оде има девесто домова ова месна наша 

канцеларија; мало се ради; нема ко да ради; него мене се не свиђа што су се републʼике раздвоилʼе, 

те горе живи свако (Гло); она оболʼела, не море да музе краву (Де); једноставно не може да је трпи 
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па то; то што прима, све даје у банку; иде преко банке; а има купатило ту; прича; долʼе та баба јој 

живи; она не може ни да ради кад не види; нема ко да ми пооре (До); ту има Јанко, Јанко је сат 

понајстарији; ови млади не интересује ове старе да пита о прошлости; ради у Немачку; ово Рамазан 

а нико не пости (Бо); има вода, има намештај, све живо, веш машине, пераће машине за суђе; нема 

ту проблʼема, ту све иде како треба; сваки своју веру верује; ни не зна како је у иностранство; одма 

иде (Др); ту ми једна унука, ради па је на одмор; мој један син ради у Тутин, Сенат му е име (Дуј); 

бога ми некако се живи; шта како бива; слаб напредак има; данас и ова мушка деца и она, свако се 

прави да више зна но ми стари; то ме мало утешава; то се зове витар код нас (Бл); има некија мачака 

тунекане, омацила се нека маца ту (Трн); смета ми кафа; његова мајка ту седи сама; нема нико да 

ти дође, да ти врата отвори (Шав); чува овце долʼе, не знам да лʼ је отишла; то само у Србији се 

народ стиди што ради; то само у Србији има, више нигде то нема (Бу); и не може да се ради; нема 

држава пара (Врс); ова јој ћерка учи за докторку (Гр); по Пожеги има најмање сто кречана 

запаљенија; нико ти се ни не стара о томе (Рај); треба пола сахата ко не више; плаћа ми вала један 

унук струју; а струју ту унук ми плаћа; он ради (С. Ћуп); учитељ не смије дијете да такне; има горе 

навр Бара зове се Царина (Нет); е, ваша ћерка, она је црнчица, она се не лʼичи на вас; унук, он ради 

нешто тунаке у обућарској радњи; по овоме новоме ни једно књижицу не може да извади; Миса не 

море да постигне; нема два минута ту, ту одма иза нас; са нама се ту граничи; и она ти тако то пати 

и јади за нама свијем ту; Маца што ради код приватника и њезин муш;много боље живи; а нарот 

кука (Не); нема тога ништа, нит има народа, нит има чобана, и нешто неће једно с другим (Лу); 

ништа бога ми нема; долʼе испод нас све ни је под лʼивадом; он живи у граду, у полʼицајску зграду 

добио стан испот станице онде и ту живи (Коз); Рајко ту живи, на брдо, е ту је његова кућа; он живи 

ту са женом, а са правом женом он је живео у Француску, са првом женом; Светлана се зове; ради 

ту; не да им мама да се мазе (Леч);има растовине ево горе по ономе брду (В. Лок); све то припада 

Избицама; не да се нама; горе је Одојевиће, Лопиње, Вучја Локва, слабо и има горе народа; ретко 

која има да не вози (Из); време доноси, то вакат доноси; за време Тита није моро нико да иде, ако 

ће неко реј, није му реално, лаже значи, да ти отворено кажем, лаже; у Србију има добрија људи, 

ко ће гој реј да нема добрија, он греши дебело, има добрија људи у Србију, поштенија, радних, има; 

има у Крушево вашар, има на Ђурђевдан блʼизо Пазара; Пазар нема Пештер (Ју); готово је са селом; 

помага ме крваво, а не би могла, није вајда (Ка); она Јусуф онде што продаје кафу онде на ћоше?; 

то ми је човеков теткић, онде он више болница живи; ради алʼи приватник га преузео; ова човек 

неке јаде не море ни он никут; ено како једе куче; ради л ви она радница?; колико има што 

преседавају у комисију?; она има да пасе, убио је бок, ал кад је баксус (Бал); тако је добра, знавана 

и кутња, поштује ове моје тога ми брата; он је бон стално; како га глʼеда и поштује (Боб); има тамо 

још; неко има овија прлушина, то неће горе да роди ништа (Бот); ми у Србију добро живимо, 
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слободе имамо добро (Гло); не задржавамо се по млого; не моремо; немамо ништа, купујемо смок, 

купујемо све (Де); имамо ми мапу (Бо); ми комшијамо с Брњичанима оде; ми морамо оде да 

сарађујемо; алʼи углавно слажемо се доста (Др); немамо ми нашу шуму; имамо угља (За); не дамо 

хи по собама (Трн); крешемо лозу око куће; не смијемо млого ни да пијемо (Шав); глʼедамо с прозора 

како пада киша и тако то (Бу); боримо се за живот (Врс); имамо воду унутра, имамо своју воду, 

имамо пред врата овако да переш руке (Гр); чистимо ове плотове (Рај); воду не плаћамо (С. Ћуп); 

краве, три кравице држимо, не моремо да држимо ништа више; слава ни је Свети Илʼија, свија оде 

ово наше село, сви славимо славу (Не); ми славимо славу Мратиндан; имамо ту воденицу (Коз); 

имамо пилʼиће товне (В. Лок); имамо три ектера (Ју); баш толʼико имања ни немамо, све се то 

издијелʼило (Бот); а бога ми више не моремо ни да радимо (Брђ); хајрат знате шта је? (Бо); не знате 

ви шта е мука, не знате, не знате (Др); одаклʼе долазите? (За); ту не морате ни да станете; волʼите 

лʼ више у хлат илʼи на сунце?; (Рај); а ви, како презиме носите? (Лу); је лʼ пушите да донесем 

цигаре? (В. Лок); ви знате како се живело; глʼедате ви? (Ју); а ви у које место живите? (Ка); 

познајете лʼ? (Бал); каку кафу пијете? (Брђ); они мене питају (Бр); они ђаволи танки ми се гужвају; 

боле ме кости, ноге (Гло); ноге ме доста хабу; они живу у Луксембурк, они тамо предузимавају куће 

кот приватника и граду и зарађују те паре, како хи зарађују ко зна (Де); неће да се жену, неће да се 

удају, неће; неће да се жене; знаш како хоће; трчу све (Др); раду ово прифатно куће што граду; они 

држу велʼку стоку (Дуј); и они слабо нешто имају напредак (Бл); и она кружу (Трн); ово радници 

око куће праву (Бу); то они обећавају па нема (Врс); оне ми раде и снае и синови; лʼепо ме снае 

слушају, добро (Гр); не дирају; ове госпође ту нешто кренулʼе па питају за најстаријег човека на 

Рогозну; они се ни не знају; они знају, баву се са тијем; не граду се куће; ово се старају ко је на влас 

(Рај); они не баву се с тим; муфтач нијесу, дужни нијесу ником (С. Ћуп); сва су ми деца са мном 

добро (Нет); ноге ме долʼе служу а крста и стамак не; саде, што вичу ово; код нас муслʼимани су са 

долње стране ту; богат посао имау, кућу имау, децу, све, све имау и оно за на море оне бродиће; 

толʼико ме сва деца волу, то је интересатно; иду с колʼима, с камионима, иду долʼе за Косово; имају 

долʼе велʼику кућу под кирију дају (Не); мене ови обадвојица живе у граду (Коз); добре, овако 

понашање, слушају ме и све добро, алʼи децу немају и никат нијесам у животу ни заплакала нити им 

рекла шта; они живе са снахом, од унука снаха им је ту (Леч); та ми је брат умро, синови му долʼе 

по Пазару, кот Обуће живе, раду кот кројача, неђе по општињи тако (В. Лок); ту муслʼимани живе; 

ено ти Јова, на пример, у Јову има двоје само што живе тамо; оде код нас скоро све жене возе; имају 

двије приче, једни кажу овако, једни кажу онако; снае не волу да га слушају (Из); не доносу људи 

но вакат; знају људи број;ови Хоћани ис Крушева кажу да су ис Крушевца, то тврду људи; не дају 

(Ју); млади неће да раде, стари још се боре помало; не мору да га продадну (Ка); производе, стружу 
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онај камен, споменике, и тако понешто; нема о[д] тога ништа, болу руке, болу леђа, болу ноге у 

колена (Бал); они на село живу, они раду (Брђ); држе овце, имање (Леч). 

Иако на семантичком плану није нужан, будући да се темпоралност лако препознаје 

из комуникативног контекста, неретко се уз глаголску лексему употребљава и 

детерминатор (у виду прилога или падежне конструкције) који указује на, из перспективе 

садашњег времена, актуелност глаголом означене радње. Притом, језичко средство у 

служби детерминатора увек реферише на време које се поклапа са моментом говора, што 

упућује на симултаност глаголом и посебном одредбом именованог временског одсека: 

ја сад нем шта да продаем да би ти могла д[а] извучеш пару (Бал); сат имам двије кокошке 

(Дуј); ево сад, не могу да се сагнем, не могу да се оперем (Ос); ево ја сат причам њези (Не); ја сат 

имам млʼин на струју, набавио сам и триор и све имам, све сам то набавио (Коз); сат у Тутин идем 

помало; ја сат не радим ништа (Бр); ти сат не мош да разлʼикујеш грацку и сеоску кућу (Др); ето сат 

не мош видет да је посијато дваес кила пшенице у нечију њиву, кукурус исто тако, нико (Рај); сад 

се без таблʼета не може; имам лʼијепе чергице, неће и ни једно сат; сат само двадес оваца има (Гло); 

сад је закон такаф (Нет); и дан-данас имам те чаршафе (Вру); зато сат се иде на то да се пчеларство 

развија; отселʼио нарот, сад нема петнес кућа (Ју); слапше је сат; сад она не море једну фирму јачу 

да покрене, постала је мала; сад неко виче дудови, неко харчалʼије; витар се дае сад за ова 

рамазански Бајрам (Боб); Драгица млого нервозна и сад не може та бол више да претура, те од 

брата, те од мајке, те сад од оца; па сад пати за мном (Ос); нема вала, сат пензију не море слабо ко 

ни да дочека, брате милʼи (Це); сад гради му кућу у Трнаву (Трн); она сат доље ужива (До); ми смо 

лани прије августа све завршилʼи, а сад не можемо да завршимо (Ка); правимо сат и силажу исто 

правимо и от грашка и от сијена детелʼине (За); сад и не питају родитеље (Бо); садек сечу (Др); сад 

не дају ти у кућу прљав да улʼегнеш (Др); сат зидају му ту кућу (Трн); а сад не даду ти ова деца (Лу); 

сат кола сви имају; сад налʼетавају те (Ју); осељавалʼи па се сат враћу (Брђ); нијесам бона, алʼ данас 

не могу да устанем (По); данас седи код мене, није јој мајка ту (Ле); данас ни капље нема (На); данас 

нам нема воде (Ке); данас ништа не радимо (Ле); ко ово што вечерас ми причамо (Ко); тренутно не 

ради ниђе (Мел); и дан-данас хи чувам (Вру); и дан-данас неки бунари зову се Грчки бунари (Бољ); 

овија дана пуха ветар (На); у ово вријеме не можеш ни да нађеш (По); у ово овако вријеме је тешко 

зарадит (На). 

У синтаксичкој функцији детерминатора најчешће је бележен прилог сад, са 

вредношћу језичког средства које радње, односно ситуације које важе за садашње време 

диференцира од оних актуелних у сфери прошлости. Исту службу врше и други прилози 



425 
 

(данас, јутрос, ноћас и сл.), као и падежне конструкције (овија дана, у ово вријеме и сл.), 

којима се ближе одређује време у којем се одвија глаголска радња.  

 У свим до сада изложеним примерима глаголска радња симултана је са временом 

исказаним одредбама.  

 Ређе су бележене ситуације у којима је присутан антериорни, односно постериорни 

тип актуелне радње у односу на оријентационо језичко средство: 

 ево радимо нешто пред ову кишу (Бр); радујемо се пред Бајрам (Ђер); 

од тат се зове Царева раван, а људи не знају него каже дошо цар са војском оде и шаторима 

те се населʼилʼи (Нет); од онога дана она шути (По); не збори са мном послʼе онога (Ков); послʼе 

оне суше ништа не успева (С. До).  

Одредбе употребљене уз глаголске лексеме означену радњу могу и временски 

квантификовати (у овој служби бележени су инструментал без предлога, те генитив и 

акузатив са обавезним детерминатором). Притом, границе радње могу се поставити само у 

прошлости, али не и са десне стране временске осе, имајући у виду њихову актуелност у 

моменту говора и евентуално протезање и у сферу будућности51 

цио живот ја њега трпим (Ту); цио живот ме матретира (Ле); цијелу зиму је, ево, код мене 

(Ту); цијелʼе зиме ми дрва немамо (Ту); цијело лʼето, ево, што се боримо са кишом (Баг); ево дуго 

лето ми немамо воде (Гл); моја Милка данас цео дан ради (Шав); цио дан што размишљам како се 

зове (Ле); ево цио дан ово комишам (Ми); цио дан седи (Па); шес месеци смо ми под снегом (Др); 

педесет година ја држим ту расу крава, све телат, потомци (Трн); петнаес година не долази (Жи); 

десет година ка немамо аутобус (Ка); двије пуне године не долази (Ос); има једно двије године како 

живу оде (Че); ево три сахата како седимо (Ту); има једно сахат како смо оде (Кл); данима не долази 

(Жи); то не дира годинама нико (Рај). 

Дакле, у питању су из перспективе садашњег момента актуелне радње: исказ ево цио 

дан ово комишам (Ми) информатор изговара у тренутку док исту радњу обавља, планирајући 

наставак њеног вршења бар за извесно време. Да је уместо презента употребљен који други 

                                                 
51 Омеђеност радње карактерише и презент у релативној служби, на шта указује Ј. Вуковић (Вуковић 

1967: 218 –223). 
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облик, временска пројекција била би промењена. Претерити попут аориста и перфекта јасно 

би указивали на моменат прекида вршења у једном тренутку у садашњем времену.  

III.2.2. Као и референцијалне и нереференцијалне презентске радње, којима се 

упућује на вишекратност у вршењу глаголом означених дејстава, могу се препознати на 

основу ширег контекста:  

глʼедам по Пазару праву људи солʼитере по седам-осам спратова (Ју); алʼ ја опет допустам 

њима (Бр); налазим по педесет товара пшенице; а ја код њи ништа не узимам (Гло); ја сам мако сву 

стоку, лʼиваде продаем другоме (Трн); ја све грдим ову децу (Шав); терам и на пашу тамо (Лу); 

читам у новине, тамо у Врање ти крајеви се тијем баве тијем врачањем (Из); ја то даем д[а] [ј]еде 

(Бал); рађа ово (Бо); ово се зове Врујчанско језеро ово нити извире, нити увире (Др); то се храни 

стока (За); то колʼко долази, десет тона, то се продае; на смену ради се, неко допрема дрва, камен, 

неко ложи ту, пече, неко послʼен ка[д] се то испече, вади се, товари се у трактор, камионе, миче се 

одатлʼе, ада то е посо не пита (Ос); ту аутобус долази (Не); не, не, ту се не озува (Леч); прска се воће, 

прска се, пшенице се не сију; стари су реклʼи овако, стари су реклʼи онако, тачно излази (Ју); иде сад 

по дрвима, тера дрва на камион; а један син што ми је тамо у Прњавор, та узима (Ка); ми сечемо 

три бадњака оде, негде сечу два, негде један (Ју); правимо сир, правимо крављи сир па у канте 

турамо за зиму (Гло); обилазимо се (Гу); купуемо дрва, неко догони, идемо и с тракторима (Др); 

масни једемо и тако (Леч); и на свадбе се зовемо (Баг); ето овако преноси по двоје, по троје, по једно, 

паметан је, да га бок чује (Бал); демек за душу мртвијем, за здравље живијем, за то се дијелʼи курбан 

(Боб); тамо се борави петнаес дана (Бот); баш неке болове да имам, немам, алʼи тако ми нека тегоба 

наилази, да главу разбијем; свијес ми мрчи, и нека ме тмуша удара, наиђе ми тако (Брђ); само долазу, 

узимљу врнику, сир, све (Гло); оде падају снегови (Др); држу стоку велʼку, продају смок (Трн); ада 

ми имамо то, деца све доносу; па долазу, ова ми од сина, она је ту у Пазару, она ради па богами ређе 

(Шав); иду беру, неко бере каже па једу, то прже, кажу да је здраво, испрже и једу (Гр); па то и ти 

знаш, то причају и преко радија и преко телʼевизије; онако готово га послʼе скупље продају; то ми 

тепау, то ми доносу, то ме слушау (Ос); ја не знам ту сат какав је пут, алʼи иду (Не); ови млади иду, 

они зову на свадбе, а нијесу најприје звалʼи, ни ми њи; све по сменам иду и држе ту стоку, телат 

доје краве (Лу); она тврди продају (Леч); долазе, пролазе тудије, терају дрва, и тамо и одавде за 

Пазар; ево им лʼетно одек, ту излазу, лʼетно ђе пролазу; на крстач оне иду на редове; продају по осам, 

десет еура, не знам колʼко се креће (В. Лок); млади одлазе, стари умиру, нема; узимају и деца (Ка); 

углавно, остављају то, остављају, масовно беже, за Крагујевац, Краљево, то је масовно одавде 

отишло (Баг); догањају одоздо, шверцују ту робу, сналазе се људи (Баг); ту се окупљају и млади и 

стари, тражу девојке, девојке момке, играју сви зедно, више нема ка раније што је било да се не 



427 
 

знају (Брђ); поред воденице шејтани и у воденицу шејтани се приказују (Боб); продалʼи земљу па 

долазе из града (Брђ).  

Чешће него код референцијално конципованих, за одређивање нереференцијалних 

радњи употребљавају се и посебна језичка средства у функцији детерминатора 

нереференцијалности, и то: 

а) када се жели указати на карактер понављања дате радње у смислу учесталости / 

редовности вршења детерминаторима типа (по)некад, често, редовно, никад и сл.: 

некат глʼедам то стоке, некат јок и тако то (Бр); понекат нам нестада вода (Це); знаш како 

је лʼепа, лʼети топла, деца иду тамо да се купају понекат (Коз); долази понекат мрежа, понекат 

нестаје алʼи већином има (В. Лок); и ради с дрвима помало, држи неке раднике; шта ћеш, ту, докон, 

помало идемо по шуми, по дрва и деца (В. Лок); ону краветину, доји ми теле, па је помало музем 

(Бал); из Гошева ти слабо оде и долази (Бољ); слабо долазе (Ка); муш ми ради долʼе у стовариште 

кот Дацића с времена на време (Ка); код нас ти већином досељава ис Црне Горе (Бу); пуно пут зове 

на телʼефон она (Шав); она стално иде код лʼекара (До); стално се јавља (Ос); увек се неко нешто 

бави, илʼи чува овце илʼи говеда, илʼи ово илʼи оно (До); алʼи увијек им понешто недостаје (В. Лок) 

увек овако постојава (Др); долази и увек пита како је баба (Шав); има неђе рупа, бога ми, алʼ море 

да се иде, широк пут, возила пролазу изедна (Ка); ја и пијем свакичас (Гло); свакичас долази (По); 

редовно не обилазу (Ке); милʼиција долази ту нон-стоп (В. Лок); ево ја никако не одустајем да 

плаћамо струју (Не); он ми никад не брани (Ка); 

б) прилози који сужавају временски опсег у оквиру кога се нереференцијалне радње 

понављају (данас, сад, лети, зими и сл.):  

данас нико никог не позива на славе (Че); сад нас обилазе и оне (Ту); сат иду на операције у 

Пазар (Ке); лʼети радимо, зими одмарамо (На); унучад, овога синовца, поноћи иду (Шав); 

в) када се временски итервал вршења нереференцијалне радње настоји додатно 

прецизирати употребом именичких детерминатора (слободни инструментал, падежне 

конструкције са предлозима, конструкције са предлозима и/или обавезним 

детерминатором):  

петком идемо на џуму (Ков); обично недељом долазу (Ост); викендом наврате (Коз); 

викендом излазимо горе (Ко); крајем августа и почетком септембра долазу (Гу); ми долʼе немамо 

излас тој стоки преко лʼета (Бр); уочи Божића догонимо бадњаке из тија нашија шума (Врс); лʼилʼе 
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уочи Петровдана палʼимо (Св); има вашара сваке суботе (Ју); све има да се спрема за Бајрам (Боб); 

сваки дан виче оће де у Тутин да живи а ко да прими њу у Тутин, бре (До); ни о слави нико се не 

озува (Не); по дању и по ноћи то се не спава, мој брате, то су патрони о[д] тога (Рај); у глухо доба се 

не иде (Боб).  

Двострука временска детерминација присутна је у примерима: суботом у десет и 

недељом послʼе прекажују (Де); петком увече идемо на џуму (Кл); увече у пола ноћи се појављују 

(С. До); увече у пола ноћи се преказују (Ке).  

И уз нереференцијално конциповане радње могу се наћи одредбе које их временски 

омеђују: чекаш по три месеца, по пет месеци да се смилује да ти даде неку пару (Рај); јавља се по 

два месеца, па га послʼе нема (Ту).  

Постериорност нереференцијалне глаголске радње у односу на време исказано 

одредбом илуструју примерими типа: оде о[д] септембра пада снијег (Др); од јутра почиње да се 

јавља (Го); од ране зоре не престаје да зановијета (По); послʼе девет не иду ниђе (Па); по 

Ђурђевдану он обично долази (Ту); пшеница се сије по Михољдану (Св). Антериорност је 

садржана у примерима: окупљамо се уочи суботе (Ту); виђамо се пред школу, деца кат треба да 

пођу (Ос); нестаје то пред пролʼеће (Са).  

У тутинско-нонопазарско-сјеничком говору нереференцијалност се осим глаголима 

имперфективног може исказати и глаголима перфективног вида. Притом, услови 

обележавања нереференцијалних радњи свршеним глаголима исти су као претходно 

наведени који важе за несвршене глаголе. Тако су бележени: 

а) примери контекстуално детерминисаних нереференцијалних радњи од 

перфективних глагола:  

све продам кот куће; зарадим велʼику пару за смок, да знаш каку пару зарадим (Ка); ја те 

што су гутлаве ја исецкам и ставим у замрзивач (Бал); ја ти кажем, покупим и смок (Брђ); ја њему 

поведем људе кат треба за спорт, он мене кат треба нешто да пише (Нет); па ето ти сат докон, не 

радим ништа па доведем краву (Рај); очистим имање мало, да не расте трн (В. Лок); ја све рекнем 

благо њојзи кад није жива (Лу); имам жита да умељем, ја умељем ту за свиње, за себе мало умељем 

на бело (Коз); телади имам двоје, па пустим хи (Леч); ужелʼиш се за она камен ђе си седео, алʼи 

џаба обавезе, своја кућа, не може да се стигне (Брђ); ту се окупи око ћетири милʼиона и[з] свих 

држава на земаљску куглу (Бот); деси се да падне снијек по метар, по три метра (Др); ове траве мало 
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неко покоси, неко не покоси, шта ће му то; даде ти сто и педесет и двеста еура (Рај); он ми никат не 

узме динар (Нет); па некад заболʼи та стамак, отишлʼи ови кукови; тако то, донесе, остане ту ђубре, 

остане млʼијека, имам и лʼети и зими (Ос); држимо четири краве, ова ми син однесе млʼијеко те 

растури долʼе у Пазар, послʼе оде те ради долʼе ко шњајдера; масна јединица четири зарес два, алʼ 

ти не мош са њим да изађеш на крај, он ти узме па ти напише мању масну јединицу и ти имаш мањи 

просек пара (Нет); положаоник има и сат, дође положаоник прет кућу, по једна са кукурузом, у сито, 

у решето понесе. И он: „Добро јутро, сретањ Божићˮ. „Добро ти бог до.ˮ Улʼегне, узме оне чепанице, 

што је оно искраћено и оно прислоњено уза зид и узме и гржа у шпорет: „Оволʼико здравља, 

оволʼико берићета, оволʼико оваца, оволʼико козаˮ (Лу); она изађе ис те трмке, један део се одвоји, 

скупи се овако на дрво, неђе на неку грану, она тако то формира ту трмку; заслади млʼеком и пева 

тамо неке бајке мало; попрска тамо са млʼеком, то умирише; ја сад дошо, има два месеца и јаче, 

нисам силазио, жена отиде помало (В. Лок); са овијем малʼим, и он га узме код њега, то ућосају, 

баш је фин, нема ту шта (Брђ); ја сама оде, ова унука ми дође (За); ми смо дивно, мене дође таксиста 

пред врата, само ис кола и на степенице, тако ми дивно (Ка); ту смо, дође ова и[з] Жуњевића, дође 

код мене (Ју); у Штаваљ има рудник угља, узмемо по три тоне угља, по пет метара дрва, то море 

годину (За); по једно телʼе држимо, закољемо (Брђ); отидемо ми пешке (Шав); гасу ту та креч воде 

доста и нагасу тога креча, то су тоне и тоне (Рај); дођу оно уморни, била сам код њи, провиру на 

врата, иду да се туширају, да простиш, ни не уђу у собу (С. Ћуп); мене сва деца дођу ту, сва деца ту 

шта има у комшилаку, има пе[т]-шесторо деца, и ту дођу и играу се, ево им је лопта и све то, нарану 

свиње, да нарану кокошку, да отрчу (Ос); ове жене усиру овако нормално (Леч); дођу; и сат хи има, 

баш чујем онамо преко реке поноћи урлају, погубу се оно па урлају (Леч); ту понешто људи 

протерају с Косова робе неке за Пазар, мора од нечега човек да живи (В. Лок); још мало овија 

голубова има по граду долʼе и оде дођу, нема више то, птица умире (Ју); пресечу, хоће бечлʼије, 

шорване, прстене златне (Бот);  

б) контексти са детерминатором који упућује на нереференцијалност: 

сваки дан ти нека стара ријеч изађе да је мораш поменут (Рај); сваки дан га по једама зовнем 

шта радиш, он плаче за оцом (Ка); сваке године машине изађу мало да почисту оно, одрони хи вода 

горе баш код Неготинца, па се направу каналʼи (В. Лок); ево они сваке године дођу ту код мене те 

ме обиђу; ради помало, дође с времена на време (Дуј); пуно пут зове на телʼефон она ја рекнем овде 

само бака стара, не знам ја о томе ништа (Шав); колʼко пута оде за Београд, баш једном кат сам била 

са њим (Брђ); седим и лʼежим, помало се дигнем оде уз ова кревет (Шав); помало дођу овако преко 

љета (Бо); та Радомир, он понекад наврати (Шав); а сад понекат изађу помало па бидну по пе[т]-

шес сати па одлазе, а раније богами билʼи стално (В. Лок); ја му дам крпу, он понекад стави, понекад 
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заборави (Бл); и богами нико, слабо ко, некад дође, некад јок (Шав); некат има, некат одврну 

Лʼешевићи тамо у баште (Коз); блʼизу града смо, скокнемо зачас долʼе шта треба да купимо (Из); 

касно почнемо да оремо, ове године дваес петог маја можда задње је било орање, толʼика је била 

киша; рано слане пану, не море кукурус (За); сад заборавим ђе спуштим штап (Из); зими сиђу на 

Доховиће (Трн); лʼети помало дођемо, мало баште, неке пилʼиће сам купио (В. Лок); ја ујутру оде 

упалʼим кола, запалʼим цигару (Из); поноћи се дигнем, да ми није лампу да упалʼим, не могу врата 

да погодим (Брђ); ја пешке кад идем за Пазар, па пожурим, па пожурим, у пет сати кренем и не могу 

да стигнем, не могу три сата да стигнем до цркве у Избице (Не); накупујем доста преко зиме, по 

двије-три гајбице зејтина, купим шећера доста, брашна доста (Ка); дођу само мало у јесен кад зрене, 

убере шта му треба, понесе, посије мало врта, и тако (Баг); 

в) примери са присуством језичког средства које упућује на антериорност или 

постериорност глаголом означене радње: 

дођу пред зиму (Рај); уочи Божића сви се покупу код нас (Ле); свашта купимо пред Бајрам 

(Ке); 

по свадби невеста оде код њенија (Ђер); по Божићу сви се растуру ђе ко (Ко); послʼе Нове 

Године мало нас обиђу (Ми).  

  

III.2.3. Презентским формама исказују се и радње које субјекат стално, по обичају 

или навици врши. Квалификативни презент бележен је од глагола оба вида: 

ја хајем да једем, увијек спремам да има понешто лʼијепо, кухам за ручак (Ле); да не причам 

за Таду, их, само обија по селу; она волʼи да ганта, да прича (До); ова узимље све боловање млађа 

и све се вуче тако, отвори, затвори, и по боловању (Гр); не да ми да преговорим, учи, трећа година, 

она све редом даје, нема да је промашила један испит; ови, ова старији Горан двије кћерке и сина, 

син се провукује ка пилʼе крос кучине, он у средњу, друга година, а ове двије, то струја за школу и 

за све (Лу); све ми она намирује, ујутру рано устаје и одма почиње да ради (Коз); стално она купује 

те јаде, не знам ни шта ће јој, алʼ тако троши паре (По); она ради па не стаје, свуј стиже, све 

завршава, ка човек (Кн);  

 ја и сад волʼим да сам чиста да сам обучена, и сад ме није срамота да се намажем, ја се 

намажем, помаду имам, све ми снае купују, мирис имам, помаду имам, све ја, ја волʼим и сат (Гр); 

увијек се лʼијепо поздрави, пита шта радимо (Ру); млого је добар, стално наврати, деци купи 

понешто, бамбоне, нешто (Го); он стално код нас дође, седне ту помало, испричамо се (Не); човек 

јој ради на одржавању овија лʼифтова, он је елʼектричар, свуј стигне, и по Пазару и по Тутину, тако 
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теренац; ту један испектор, ево већ двије године, догура стоку, мучи се, још се није оженио ни ништа, 

по десетак крава и телади догна зими ту, има вода и штала, а лʼети тера и ту на пашу, ту у Педеље 

(Ос); Отовићи комшије су наши билʼи, стари се наши држалʼи. Они сат дођу, они се изљубу с нама 

ка оно своја деца (Дуј).  

Нереференцијалност глаголом означене радње чешће се исказује у предикатима 

зависносложених реченица (и то углавном временског или условног типа). Овде наводимо 

само неке од примера: 

то с крвавом муком да хи зарадиш, па кат хи зарадиш, не мош да хи узмеш (Рај); само кад 

завије снијег, то је она црча зима те не море да се допреми дрво и камен, они тапут батаљују (Рај); 

кад дођу, што рекну, он један бамбон донесу нојзи најприје (С. Ћуп); па кад оде горе, оће да се убије 

од плача (Ос); кад не одврћу Лʼешевићи, Лʼешевићи тамо имају баште, па они кад одврну у баште, 

нема, а кад не одврну, има (Коз); кад му види прва жена која му види зуп, треба и она нешто да му 

купи збок тога зуба; жена кат кључа вариво да проба са онога кључа, кажу нијема деца, све се то 

трагало (Боб); ради кад има посла, кад нема, најуру га, хај ка кући; ја сам и од кичме оболʼела, 

четврти и пети пршљен ми пуко, некако стојећи и могу да радим, алʼ кад сагнем се, не могу да се 

исправим (Брђ); чим јој јавим да сам бона, она дође (На); овце ко не чува, растерају и пашчат (Бр); 

никад на гробље не дођу што не дођу оде код мене (Дуј); ја знам за ово, да ако се у Пештер проси 

девојка, тражу млого злата (Бот); ако зло мислиш, зло дочекаш (Ков); ако они не дођу, долазе ови 

други (На) није, он ако га не дираш, он те неће. Смук неће а змија оће. Кажу ето ка[д] се пуши цигара 

он осећа цигару. А змија што осети духан, она бежи. Она што осети дим, она бежи. Ка све што 

осети мирис. А смук јок, он не осећа. Има оне што неће да дирају, они поскоки хоће. Имају оне 

шарке (Брђ).  

III.2.4. До сада разматрани примери правог презента, који означава садашњост, стоје 

насупрот транспонованих форми за обележавање прошлости и будућности, када презент 

наступа у својој секундарној служби. У науци, међутим, постоје извесна неслагања у вези 

са поимањем самог појма садашњег тренутка, који би овај облик у основној својој служби 

требало да обележава.  

Још од Александра Белића постоји став да се презенти који се не односе на најуже 

схваћену садашњост (тачније ону која би значила уско схваћено сами моменат говора) 

морају третирати као релативни (Белић 1939: 110–111). Сходно томе, и Т. Маретић раздваја 

два типа садашњости: права садашњост (радња се догађа у време говорења), а која се 

исказује само имперфективним облицима и неправа садашњост (радња која се догађа кад 
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год се деси прилика за њено остварење) (Маретић 1963: 517). Тако за радње којима би 

одговарале оне у примерима које смо претходно анализирали – које се одликују 

вишекратношћу, нереференцијалне су – Т. Маретић наводи: „говори ли се о чему што се 

догађа свагда кад год се прилика деси (дакле не само у садашњости него и у прошлости), 

онда је то неправа садашњостˮ (Маретић 1963: 602).  

 Спорови у вези са употребом презента тицали су се углавном неслагања око 

употребе овога облика за обележавање радњи које се понављају у садашњости. Имајући то 

у виду, Ј. Вуковић износи становиште по коме је понављање у прошлости, садашњости и 

будућности независно у односу на ситуацију говора, те самим тиме не утиче на припадност 

радње индикативу или релативу (Вуковић 1967: 406).  

 Полемишући са ставовима који подржавају традиционални приступ анализи 

презентских форми, Ј. Вуковић у Синтакси глагола (Вуковић 1967) на више места настоји 

ревидирати дотадашње одређење појма садашњости, проширујући му границе од уско 

схваћене садашњости која би значила сами моменат говора до шире, односно свевремене 

садашњости. Тако Ј. Вуковић креће од претпоставке да у реченици: „Откад се  п о з н а ј е 

м о, сваки пут кад  и м а м  прилику, одлазио сам код овог свог пријатеља о коме ти  п р и ч 

а м, да се мало разонодимоˮ презент познајемо обележава садашњост, и ону ширу и ону 

најактуелнију (најстварнију: односи се и на непосредне моменте говора), а презент причам 

је презент најуже садашњости (односи се само на моменте говора, тј. припада најужој и 

недељивој садашњости) (Вуковић 1967: 361). Имајући у виду ову чињеницу, аутор 

закључује да се насупрот ранијем уском схватању појма садашњег времена, садашњост у 

лингвистичком, и у психолошком смислу уопште, доживљена у свести, заправо може 

одражавати као: а) најужа, недељива садашњост; б) шира, дељива садашњост временског 

периода, садашње доба и сл. и в) као најшира, недељива и неподложна дељивости у смислу 

разлика: прошлост, садашњост и будућност (Вуковић 1967: 366). Изложена подела заснива 

се на схватању да овде треба да игра важну улогу основно поимање садашњости у 

психолошком смислу. Прецизније речено, „кад презентом обележавамо радњу и најуже 

схваћене садашњости, не замишљамо је ограничено уско само на неколико момената. Ако 

се у језицима каже: Я знаю его два года – Ich kenne seit zwei Jahren – Je le connais depuis deux 

ans, све једнако презентом, онда се може рећи да и таква употреба презента не припада 

линији којом означавамо презент да би, тобоже, овакав презент припадао само темпоралној 
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линији прошлост – садашњостˮ (Вуковић 1967: 369). То даље значи да „за све глаголске 

радње, ма ком од ових видова садашњости припадале, ако су изражене презентом 

имперфективних глагола, који једини носи са собом својство за обележавање времена које 

истовремено захвата део прошлости и (преко говорне ситуације) део будућности, не 

можемо никако рећи да њихово оријентационо време није актуелна садашњост (моменат 

говора) и да им каква прошлост или будућност може служити као основа, или као једна од 

основа, за одмеравање временског односа који није однос према моменту говораˮ (Вуковић 

1967: 369).  

 Аутор, даље, детаљније одређује оквире новоуведених категорија шире и свевремене 

садашњости. Ширу садашњост дефинише као временски период у коме се налази временска 

ситуација (у њој говорни моменти). Она има неколико својих видова, тачније може бити 

временски фиксирана, обележена или обележљива временским ознакама: данас, ове недеље, 

ових дана, ове године, овог семестра и сл. (Овог семестра проучавамо употребу глаголских 

облика). Од овакве садашњости разликује се шира садашњост обележљива ознакама овога 

доба, у наше време и сл.; садашњост у којој се антипонирају ознаке данас : некад (Друкчије 

се данас живи на селу: девојке носе најлон-чарапе, а некад су се у нашим селима носиле 

само вунене чарапе). Најзад, садашњост присутна у обележавању лица радњом која им је 

стално занимање (квалификативна вредност глаголске радње) (Понеки наш студент пише 

песме = ... је песник). Аутор као посебну истиче садашњост како је доживљавамо кад 

говоримо о радњама које су уобичајене (уобичајена радња у садашњости): Сваког дана 

устајем рано да бих се пре поласка на факултет припремио за часаове; У нашим селима 

сватови иду на коњима по дјевојку, скупи их се понегдје и по двадесет, где је могућа 

напоредна употреба перфективног и имперфективног презента (а којој би одговарао термин 

нереференцијалнa садашњост, како смо га ми у раду користили). Насупрот оваквој, дељивој 

садашњости стоји садашњост недељива и неограничена (свевременска): а) кад обележавамо 

својства у географском и астрогеографском смислу (Миљацка тече кроз Сарајево; Планете 

се окрећу око Сунца); б) кад констатујемо научне истине које су, или за које сматрамо да су 

вечите (Троугао има три стране и три угла); в) садашњост одражена у пословицама, 

сентенцијама и сл. (Ко рано рани, двије среће граби) (Вуковић 1967: 368–369) Најзад, Ј. 

Вуковић закључује да свевремена садашњост „како је у свести доживљавамо, односи се и 

на актуелну садашњост и временски је, у лингвистичком смислу, неодвојива од ње, – 
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временски је недељива тако да у њој замишљена радња хронолошки се односи само према 

једној од трију основних временских сфера. Она своју недељивост чува и у смислу 

оријентационог односа према ситуацијама које би јој могле послужити као основа за 

временско одмеравање радњи у њој замишљених. Према томе, свака радња имперфективног 

презента изражена у смислу припадности широј или свевременској садашњости има своју 

апсолутноиндикативну презентску вредност; свака садашњост којој као основни облик 

служи имперфективни презент има тај облик као свој апсолутив, а не, као што се може 

претпоставити (зато што не обележава најуже схваћену садашњост), – као релативˮ 

(Вуковић 1967: 370).  

 Исто становиште присутно је и код М. Стевановића, који наводи да презент не мора 

означавати радњу која се стварно врши баш у време самог казивања о њој. Ја пишем књигу 

– радња се врши и у тренуцима самог говора тј. у време саопштавања и у међувремену, када 

је активност у прекиду. Одсуство вршења радње у самом моменту говора ирелевантно је за 

употребу облика презента када се представља процес који се по природи својој врши с 

прекидима, а не без њих. Тако, „за дефиницију презента индикативног релевантан је само 

временски период говорења који почиње пре момента саопштавања а наставља се обично и 

после овог момента и углавном неограничено, некад дуже а некад краће трајеˮ (Стевановић 

1986: 581).  

 У подели презентских ситуација на оне референцијалног односно 

нереференцијалног типа С. Танасић такође за илустрацију садашњих ситуација наводи и 

примере који, осим најужој, припадају и шире схваћеној садашњости (види у: Танасић и др. 

2002: 353–365). У монографији Презент у савременом српском језику (Танасић 1996) 

детаљно је изложен новији приступ анализи глаголских облика. Наиме, будући да теорија 

индикатива и релатива у тумачењу глаголских облика намеће значајна ограничења, о чему 

сведоче и изложене полемике, аутор предлаже савременији начин анализе функција 

глаголских јединица у систему. Теорија В. Рајхенбаха, која осим два до тада релевантна 

момента (моменат говора и моменат вршења радње) уводи и трећи – моменат референције, 

примењена у опису функција српских глаголских облика доноси разноврснији и 

комплекснији приступ наведеној проблематици и омогућава превазилажење поменутих 

проблема. Увођењем појмова референцијалност : нереференцијалност показало се да се 

радње конципиране и референцијално и нереференцијално могу остваривати на сва три 
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временска плана (в. Танасић 1996: 22–24). Рајхенбахова теорија дала је резултате не само у 

србистици, већ и у славистици уопште (детаљније у: Танасић 1996: 24), а њеном применом 

у анализи презента у српском језику, дошло се до следећег закључка, који наводимо у 

целини: 

 „Када је у питању садашња референцијална радња, однос између момента догађања и 

момента говора одавно је познат. На основу тога односа и одређује се значење презента: исказивање 

радње која се догађа у моменту говора. И код нереференцијалне садашње радње, међутим, моменат 

говора и моменат вршења се подударају. Али у овом случају се уопште не инсистира на томе да ли 

се једна од низа радњи које сачињавају нереференцијалну радњу као цјелину подудара са моментом 

говора, другим ријечима – да ли моменат говора пада у неки од периода вршења или невршења 

радње. Овдје је релевантно то да ли нереференцијална радња као цјелина обухвата моменат говора; 

ако је тако, ради се о садашњој радњи. Однос између момента говора и момента вршења радње може 

се видјети на сљедећа два примјера: Бјежим од пљуска; У прољеће падају метеори. У првом случају 

радња се догађа у моменту говора, овај моменат се подудара са моментом догађања радње, што је и 

чини садашњом. У другом случају исказује се радња која се догађа увијек кад је прољеће, дакле 

радња означена предикатом ове реченице понавља се сваког прољећа. Ова понављана радња као 

цјелина обухвата и моменат говора, али се уопште не инсистира на томе да ли неки од временских 

периода означених именицом прољеће пада у моменат говора. Дакле, и у једном и у другом случају 

радња као цјелина обухвата моменат говора. Тако се показује да се референцијалне и 

нереференцијалне садашње радње међусобно не разликују у погледу односа момента догађања 

ипрема моменту говора. На основу подударања тих момената и једне и друге радње дефинишемо 

као садашње.ˮ (Танасић 1996: 25)  

 Неки аутори, анализирајући функције презента у савременом српском језику, нуде и 

другачије начине анализе. Тако М. Ивић у раду Систем личних глаголских облика за 

обележавање времена у српскохрватском језику (М. Ивић 1958: 139–152) потпуно 

занемарује полемике које се тичу односа индикатив : релатив, те нуди теоријска разматрања 

утемељена на структуралистичкој методи. Исто поступа и у раду Српскохрватски глаголски 

облици за исказивање појава које постоје у садашњости (М. Ивић 1981: 13–24).  

 Имајући у виду наведена становишта, у анализи која је претходила наводили смо 

примере реченица у којима презентске форме у предикатима означавају како радње које се 

дешавају у самом тренутку говора, тако и оне ширег временског опсега. Уважавајући 



436 
 

поменуту поделу Ј. Вуковића, овде наводимо забележене примере који илуструју постојање 

раслојености на три типа садашњих ситуација маркираних облицима презента. 

 У претходној анализи већ су присутни примери презентских радњи најуже 

садашњости, тј. они који означавају дејства која се одвијају тачно у тренутку говора. Овде 

наводимо још неке забележене потврде:  

 ада ја сам бона, не могу да се дигнем (Шав); ево ручак неки спремам (По); нешто ово лʼиваде 

пластим, оће киша; затрнало све па рашчишћавам то трње (Рај); пишеш лʼи ти ово? (На); пијеш лʼи 

кафу? (Вру); ко то ту ђе ти седиш (Вру); ту ђе седиш ти је квасно (Ле); слуша он све, видим ја (По); 

све ми свијес мрчи ево сат (Ру); грми бога ми (Шав); ево ка ово ти и ја што садек прићамо (Ле). 

 Примери за обележавање шире садашњости у тутинско-новопазарско-сјеничком 

говору бележени су: 

 а) у контекстима са одредбама које временски фиксирају радњу типа: данас, ноћас, 

овија дана:  

 овија дана мало силазим по Тутину, иначе не идем (Са); данас долази неки народ цио дан 

(Го); цио дан данас што пада киша (Ђер); ноћас се спрема халва за Добру ноћ (Ле); овија дана га 

нема (Го);  

 б) у примерима са маркерима који упућују на шири временски интервал типа: данас 

(= у данашње време), сад, у ово време: 

 данас нико никога не слуша, све полудело (Пож); сад нема ко ни да ти дође (Жи); сат се то 

брзо завршава (Жу); 

 в) у служби истицања квалификативности: 

 откад живим сам, ја сваки дан попушим по пакло цигара (Ту); ја сам човек и муслʼимански 

и српски; ја сам такаф човек, ја сам тако опредељен, тако сам и васпитан и од оца (Нет); не може с 

оном женом ни двије (До); Саит долʼе лʼети по цијело лʼето иде (Трн); моја ћерка, она ти је 

историчар, она то проучава (Бољ); ови Пазарци имају доста обичаја косовскија, ови Срби у Пазару, 

имају доста косовскија обичаја, овамо Зубин Поток, Сочаница (Бу); ова ми старија, она ради, она је 

секретарица тамо ко[д] директора, ова ми син старији исто (Гр); ја знам једну жену што заступа ове 

жене што су изгубилʼе посо по овија фабрика (Нет); онако је помирљива, дивна, цењена, сви је волʼе; 

син јој на Дежевски пут направио кућу, има жену и два детета, студирају у Београт, а они обадвоје 
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раде у болʼници (Коз); зет ми ради у полʼицију саобраћајну, горе на Косово у северни део, лʼијепо 

живи, држи три четири краве, десетину оваца, башта ту Има и шума, има и лʼиваде; лʼијепо живе 

долʼе, ова ми зет имо добре плате ис Србије и Косова, па су укинулʼи, послʼе мало затеже, ис Србије 

су укинулʼи, прима ово долʼе с Косова (В. Лок); моја кћерка учи јој децу; ја имам брата живи у 

Крагујевцу, згодно је (Из); жену има добру, то је душа. Жена му је злато жена (Брђ); ја сам купио 

љуљашку, имамо пензије и само се хопамо, седимо, једемо имамо да једемо и да пијемо (Трн); много 

има који злоупотребе, неће да плате струју, него долазе принудно, па они закука, она сађе с бандере 

(Не); то су ти бушкачи кои бушкају, који купу појене, који завађавају нарот, то им је у душу (Ју); 

 г) за означавање уобичајених радњи у садашњости несвршеним и свршеним 

глаголима:  

 свако јутро је музем (Го); сију кромпире (В. Лок); оне сукње ми широке па све носим ово, 

лакше ми и да седнем, а оно грдно, грчи се (Лу); долази на кафу, на поседак (Ле); смуца се тудијер 

свако вече (На); по пијацу иде понедељком (По);  

 децу пошаљем сваке године оду, што кажу, добра су деца, добро слушау (Ос); ја на пример, 

видим плакате, умро та и та, ја га знам, ови досељеници не знају те људе (Нет); сад изађе на уљицу, 

свиди се, не зна ни ко е ни шта е; и овде роди, све што посијеш роди (Бо); нађе педесет кила; извади 

сигурно педесет кила, зависи до године (В. Лок); сад највише камиони догнају (Дуј); само то раније 

се нијесу правилʼи споменици, па оно дваес-триес година оно се заравна и опе копа другога, а сад 

нема, уфати она и нема више мрдања. (Нет); што треба млʼека они понесу; тако продаду они; оне 

краве не испусте млʼеко (Лу); она ме цијелу испрскају (Леч); комарци одек имају, погани су, што 

мрак, они почну да раду (В. Лок);  

 Садашњост свевременског (омнитемпоралног) типа присутна је: 

 а) при описивању географских својстава: 

 вода што залʼивамо имања, иде у Љуцку ријеку, блʼизу Голʼије горе извире, послʼедње куће 

до Голʼије (Пож); ође овом нашом улʼицом от Пазара то веже за Црну Гору; Јовска река, она из Јове 

истиче, то је село, она горе ти је, ово ти је река најчистија у околʼини (Коз); Војковиће долази овамо 

чини ми се неђе. Ја мислʼим Грубетиће и Војковиће да долази тамо од Јелачића (Леч); види се пут 

одавлʼен, он се спаја за рудник; има Јошаница, послʼе долʼе Лʼепосавиће, што разминеш мост преко 

Ибра, лʼево се скреће за Лʼепосавиће, па из Лʼепосавића послʼен долʼе Лʼешак; ево је долʼе, има 

једна Црначка река ми зовемо горе, има једна друга што спаја отут, Беберишта; ово је ријека тудијер, 

Јошаница, она у Црни врх извире (Ју); ово је Рашка, одозгор извире од манастира па ово је к Пазару 

(Баг); 
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 б) када се износе научне или (у нашој грађи чешће) животним искуством стечене, 

потврђене истине: 

 ха, немаш стида, немаш срама, нема ни карактера ништа, о[д] тога почиње, от стида, од срама 

(Ју); не смијеш да мрзиш ни слућајно никога, не смијеш да убијеш, ућини добро (Пож); јелʼ прошло 

је добро и добро се не заборавља (Дуј); богами ђе гој да си мора да се ради, да лʼ је на село, да лʼ је 

у град, мора (Брђ); непослушнос ти је највеће зло (Бал); свака мајка највише хаје своје дијете (Ка); 

жалосно је ко не плаћа струју а троши је (Не); препоганда е опасна, лажа; инсан инсану треба свакат. 

Свакат човек човеку треба (Ју); инсан који не ради он пропада (Ђер); не жену се, не удају а такаф 

посо не веља (Са); знаш шта е, сине, свака час ко верује своју веру, ко верује своју, верује и моју 

(Дуј); свако волʼи да помогне своје (Коз); алʼи политика је ђаво (В. Лок); нема рода без пчела, а нема 

пчелʼе брес пшенице, а оно сат нема пшенице; каже сат демократија, демократија има границе, 

приватизација има рок (Ју); она пропада на ваздух, оксидира (Ту); мора се, бога ми, алах нас је 

створио свија и сви се враћамо њему (Бот); притисак само прашкови могу да снизу (Го); људи 

растуру фамилʼију збок те жене, маћеха не море да трпи комшилук, нарот, а не да трпи твоју децу 

(Нет); године чину све; мењају се генерације присташињу друге а времена се мењају за 

генерацијама. Бежу људи са села, из брда (Ју); деда и баба више волʼе унучат но своју децу (Вру); 

 

 в) у пословицама и народним мудростима: 

 нема лʼеба бес мотике (Мел); коме не даш умријет, та ти не да живет (Ту).  

 Поводом употребе презента у пословичним изразима такође је било полемике у 

српској науци. Наиме, М. Стевановић овакву службу презента квалификује као модалну 

(Стевановић 1986: 585) ослањајући се на критеријум могућности замењивања другим 

глаголским обликом без промене значења. Ј. Вуковић, међутим, сматра да, иако таква 

заменљивост одиста постоји, не треба занемарити чињеницу да је употреба ових облика 

уместо презента заправо релативска (Зрела крушка сама пада = Зрела крушка сама паде) – 

презент би овде био у правој а аорист у релативној употреби. Презент у пословицама, према 

мишљењу аутора, дакле, апсолутни је индикатив, јер тешко је рећи да у у пословицама, а 

тако и у изразима типа: Два и два јесу четири „имамо релативно временско одмеравање 

глаголског стања, јер колико дата чињеница важи за сва времена, има омнитемпорални 

карактер, тако исто важи и за најужу садашњост (као кад кажем: Сад пишем о временским 

глаголским облицима)ˮ (Вуковић 1967: 371).  
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 Дакле, Ј. Вуковић и презент за означавање радњи које се понављају и гномски 

презент сврстава у категорију апсолутног индикатива. 

 III.2.5. Најзад, од значаја је осврнути се и на неслагања у вези са тиме да ли презент 

као глаголски облик уопште поседује темпоралност. Сви помињани аутори слажу се у томе 

да је на временској оси прошлост – садашњост – будућност садашњост деиктичко средиште, 

нулта тачка. Притом, М. Ивић сматра да садашњост „није никакво одмеравање према 

нечему. То је просто тренутак реализације радње, динамичност у своме току, непосредна 

процесуалностˮ, а „наука већ одавно располаже подацима који наводе на то да презент не 

треба сврставати у исту групу са осталим временским формамаˮ (М. Ивић 1958: 140–141). 

Полемишући са овим ставом, Ј. Вуковић истиче да презент, будући да као оријентационо 

време стоји у центру читавог система, као такав он јесте „без посебног обележја у 

показивању временских односа, – према његовој ситуацији се одмеравају други темпорални 

односи. Он је, значи, у показивању времена неутралан међу два остала члана са који са њим 

чине осовину система. Његова ознака је нулте вриједности, то значи – међу два остала члана 

са којима је у основи глаголског система он је немаркиранˮ (Вуковић 1967: 378). Међутим, 

даље се наводи и то да чак иако је презент неутралан, немаркиран члан у систему 

временских облика, „неосновано је, сасвим неосновано, тврдити да он може бити искључен 

из категорије временских форми, како то тврди Милка Ивићˮ јер, истиче Ј. Вуковић, 

„никаквих убедљивих могућности нема којима би се доказало да се садашњост не 

доживљава као време којем се антипонирају с једне стране прошлост, а с друге будућност, 

да то не живи у свести човековој. А кад је тако, онда је свим члановима временских 

категорија потребна одговарајућа темпорална форма, и логично: и презент је исто толико 

временски облик колико и перфект и футур; али с тим не треба бркати разлику између њега, 

на једној, и перфекта и футура на другој страни, што је он у међуодносима трију чланова 

неутралан, али никако ʼобезвремљенʼˮ. Најазад, закључује аутор, „у систему временских 

глаголских облика постоји презент као члан система, па, према томе, не можемо разумети 

по чему би могао основни члан временског система бити лишен темпоралности, а читав 

систем носи баш то облежјеˮ (Вуковић 1967: 378).  

 III.2.6. Употребљен у релативној служби, презент може означавати како прошле тако 

и радње чије се вршење везује за будућност.  
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 III.2.7. Релативне радње обележене презентом јављају се у зависносложеним 

реченицама а моменат њиховог вршења временски се поклапа са радњом у предикату 

главне клаузе, исказаном неким од претериталних глаголских облика.  

 Највише је забележених примера у којима се презент остварује у изричним 

реченицама, при чему радње могу бити и референцијалног и нереференцијалног типа: 

 знао сам да она има нешто кот ње сакривено (Ле); мислʼео сам да она нема да купи (Ке); 

слушо сам како људи прићају о томе (Ра); знао сам да нешто није како треба; глʼедо сам да људи 

тако ору (Ђер); приметио сам на доста места има онија камења (За); ја вика да купимо краву па жена 

каже ако купимо краву, послʼе морам да сам обавезна (В. Лок); чу како прича није јој снаха добра; 

видо да нема посла о[д] те работе (Ми); ја видо она долази овудије (Ост); ја је углʼеда како овудије 

шета (Св); све је то тако било, сазнало се да она некуд иде поноћи (На) исприча ми да има притисак 

висок млого (Го); причалʼи су да нам нема спаса; зналʼи су они да се ови не плашу (Че); нису ни 

сумљалʼи да баш ови њихни краду (Из); шта знам, они викаху плаћају неки порес што је на 

територији Новок Пазара (В. Лок); 

 виђао сам је понекат да прође овудије (Бр); виђала сам да упаљу по петнаес онија лʼила (Бр); 

мене се све чинило да он ни не улази оде (Ли); чуло би се како понеко сије та духан па су 

пријављевалʼи (Бр); знало се да они прођу туда с том робом (В. Лок); виђалʼи су људи како гола 

жена уиђе у шталу да заврача (Ли);  

 Релативни презент бележен је и у другим типовима зависносложених реченица са 

неким од претерита у предикатима управних или зависних клауза: 

 радила је ка да има двадес година (Ке); она се исмија ко да не зна како се живи на село (На); 

лʼежаше овако наузнак ка да болује од нечега (Ту); тек смо сат мало задњија година изашлʼи да 

живимо како треба (Ос); потрпасмо се сви у једну собу ка да смо офце (По); ђе је мого раоник оралʼи 

смо, а ђе не може, косилʼи (Бољ); посље су отишљи без мога питања да је просу (Бл); ко да имаху 

неке вашке овако се чешу (Ли).  

 Релативски карактер некада се препознаје на основу одредбе: 

 глʼедам синој колʼико милʼијарди одобрилʼи кредита па још двије милʼијарде долара, све 

лажу. Неће да улаже оде нико (Ју); баш прије неку ној беше једна девојка да лʼ докторирала, да лʼ 

како рече, и прикажују је нема посла. Мисим њу једну прикажују а хиљаду и једна има тако а и кат 

се запослʼи, не опослʼи ништа, ка она што ради, ка она што не ради (Рај); јуче слушам Црногорци 

договорилʼи се са Кинезима, само да им банка одобри кредит, аутопут (Бољ). 
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  III.2.8. Релативним презентом обележавају се и дејства чије се време вршења 

премешта у будућност, односно радње напоредне са неком другом, означеном најчешће 

обликом футура првог, или се пак другим језичким средствима (одредбама или 

контекстуално) упућује на релативски карактер глаголске акције.  

 У примерима зависносложених реченица са релативним презентом, облици футура I 

(неретко удружени и са временском одредбом) јасно упућују на темпоралну перспективу 

презентских ситуација: 

 сутра ћемо се договорит како треба да радиш (Д. Дуб); млого је фини, око из главе да му 

затражиш, та ти неће жалʼит (Брђ); касније ћемо да се нађемо да прићамо (Ђер); гледаћемо да 

радимо како одговара и вама и нама (На); договорићемо се како долʼикује домаћинима (Ле); нећемо 

моћ да се нађемо одма (По); знаћете да не море баш тако лако да се прође бес казне (Бо); имаћете да 

пишете и да пишете, он свашта зна да прића (Боб);  

 Комбинација са футурским формама, међутим, није нужна. Релативски карактер 

презентских облика у примерима који следе препознаје се на основу контекста или одредбе: 

 не враћам се ни жива ни мртва тунек (Ли); вала нек долази ко гој хоће, ја не устајем (Ши); 

ручак не стављам више никоме, долазио ко долазио, пролазио ко пролазио (Бал); ово ја више не 

пушћам, нека седи у шталу кат је баксус (Трн); козе не држим више за живу главу (Пож); звалʼи 

врати се, не, не, не, за живу мајку, док је он ту, ја се не враћам (Пож); синоћ зове, не могу да дођем, 

имам посла (Шав); не може ти она то трпет сигурно (За); реко ми јој се никат одужит не можемо 

(Ков); ај момци здраво, виђамо се (Вру); ај па се чујемо (Ту); има три сандука, не морете потерат 

(Бал); тамо код Пожеге, не можете ви тамо ис (Бољ); код ријеке скрећете десно, немо д[а] идеш 

узбрдо но десно (За); 

 нека судова, то могу да перем ја и сутра (Бал); сутра шаљем то све за Крагујевац и за 

Аранђеловац (Бољ); сутра се враћам ис Пазара, немо да ме ћекаш (Ђер); данас-сутра долази он оде 

(Ка); у недељу долази (Ос); на Божић крећу (Не); за два дана долазим у Рајетиће (Ра); најмање за 

двије-три године село остаје празно (Не); ви стари за коју годину умирете (Рач); за недељу дана 

идем долʼе па ћу виђет (Кн); тако исто и Рајетиће, најмање за десет година гаси се Рогозна, готово 

је (Ка); сређевалʼи купатило, средио за мене, конфорно све, и зимус слазим са женом долʼе; онде су 

наше куће, ту су ми буразери и ја, имамо и апотеку, буразерова апотека и продавница буразерова и 

кућа, све конфорно и зимус идемо долʼе (Трн); ове зиме купујемо више дрва (Ли); на лʼето се виђамо, 

боже здравље (По).  
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 Презент у наведеним контекстима, заправо, има вредност футура I. Замена једног 

облика другим не би довела до промене значења, с тим да је промена вида глагола при таквој 

трансформацији обавезна (имперфективном презенту у контекстима овога типа одговара 

свршени глагол у футуру I).  

 Када је посреди перфективни презент, међутим, могућности употребе знатно су 

суженије. За тутинско-новопазарско-сјенички говор, наиме, важи исто што и за стандардни 

језик. Како је М. Ковачевић утврдио, перфективни презент и футур I у простим и 

независносложеним реченицама конкурентни су само уз употребу прилога можда 

(детаљније о односу перфективног презента и футурских форми у стандардном српском 

језуку види у: Ковачевић 2008: 195–211).  

 Презентске форме уместо футура II бележене су најчешће у временским или 

условним реченицама:  

 

 алʼ нису још завршилʼи те ски стазе, видећеш послʼе кад одеш тамо; углавном, то ти је Баре, 

кат стигнеш, видећеш једну цркву с лʼијеве стране (Тр); кад идеш према Барама, ти полако с колима 

(Кл); док не сватиш то, муку ћеш виђет (Гр); не могу сад да све ти изјасним, шта ко, ђе овако, онако, 

а можда би кад наиђеш неђе опет (Бл); послʼе ка[д] се повратиш (Бр); доклʼе она гос, који је 

мусафир, доклʼе он не крене да иде, нико не смије да напушта (Гу); ми кат је туримо, тамо сведемо, 

знамо шта ћемо; казаћу ти сат кат изађемо (Бр); знаш шта, доклʼе траје месо, нећемо, кат ово 

поједемо, прелазимо (Гу); могу ти рећ, кад ми изумремо, неће доћ нико ни да види оде ђе смо билʼи, 

нити га занима, ни снаху, ни сина (Ст); кад неђе дођете, ето ми и колʼибе ту, па да ми дођете па 

мало да поседимо; алʼи неђе кат дођете, узмите ми број, па да ни најавите (Д. Пољ); на брдо кад 

изађете, лʼево скренете, на брдо кад изађете, има пут, стари пут што смо ми служилʼи (Кл); јавите 

ка[д] стигнете (Вру); одовут кад наиђете само уђете мало до рампе, прошетате (Туз); имам седам 

кила шећера покриће на те тачкице, нијесу стиглʼе још, да ми даш па кат стигну тачкице, ја ћу 

донијет па да осечеш оне купоне (Ђер); кад заврши факултет, он иде тамо (Ос); ја нећу да се удам 

док не видим момка (Боб); кад ослабе, боље да иду горе код њега (Коз); ти кат се вратиш, дођи, бре, 

да седимо један дан ка у своју кућу (Нет); овде кад изађете преко моста па само мало навише ка 

Трнави, овако, право пут горе (Ос); кад неђе дођете, ето ми и колʼибе ту, па да ми дођете па мало 

да поседимо и некок овако, ја би волʼео да дођете; а можда би кад наиђеш неђе опет (Бл); кат добијеш 

деветку, да ми се јавиш (Др); чим се врати, реј ћу му да дође (Го); чим се сретну договорите се (Ту); 

чим примим пензију, купићу ти чоколаду (По); 
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 ко ви ја дадем ред, вала тешко ћете га уфатит послʼе (Ле); оде сад ако идеш на Врсенице; 

(Кл); ти њега ко ћекаш, ти само са њим не можеш завршит разговор (Ме); ако нађеш неко зло, никат 

напријет не мош ис па бок, па бок; ако стигне комбај, пречи је комбај да врше но моји навиљци; ако 

стигне комбај, лако ћемо (Кн); ако нешто запуца, ми отосмо (Туз); ко украде нешто, или поједе ако 

се дирне неђе, излазу биљези по детету (Вру); ако ме пане о уљу, нијесам учио, сигурно ћу изгубит 

годину (Ми); она мора да ти врне то прије Ђурђевдана, ако ти остане, заврачаће ти (По); колач стави 

волу на рок, ко га баци, кол’ко ће га бацит, ко га баци дал’еко, биће берићетна година, ко га не баци, 

неће бајаги бит берићетна година (Св); ако ме не даду ја ћу остат неудата (Жи); јелʼ ако га оставиш, 

киша уфати, немаш кут (Брђ); демократија има границу до оде, до оде ти је демократија, а овамо ко 

мрднеш, отишо си ван демократије па зна се шта ти слʼедује (Ју); ако то узри, сто кила пасуља ћу да 

нађем (Ка); ако нађеш одма, значи добијаш (Коз); она онамо прича, ко добијем, ово ћу овако, ово ћу 

онако (Лу); један треба тамо да се пензионише на пролʼеће, ако га он још не смува те га не слаже, 

реко му да му плати да би њега убацио (Ос); вала кад ми је вратио ове људе, ко му ја пошаљем друге, 

нек се пофалʼи (Ки).  

  

 Примери показују да се у овој служби готово редовно јавља презент свршених 

глагола, мада има и примера који показују да исту службу могу вршити и имперфективни 

глаголи. Ипак, такве потврде тек спорадично се јављају: пази одовут от Пазаришта кад идеш 

(Боб); у Лʼечу има ми мој брат тамо кад идеш, јави се (Леч); кат идете код ње, реците ја сам ве 

послала (Го); кад купујеш за дијете, купићеш само у непар (Уг).  

 

 У служби овога глаголског облика у истим синтаксичко-семантичким условима 

срећу се презентске форме глагола типа могнем, имад(н)ем, знад(н)ем:  

 

 ако знадем, хоћу (Се); ја имам и васику и гаранцију от сестре да ме издржава пет година у 

Турску ако не могнем да се запослʼим (Нет); то е толʼико интересантно, има исписато та прича, ако 

могаднем да је нађем; ко сазнадем ја тачно ко зна све, рећ [ћ]у ти (Гу); ја ћу вас да узмем, ако не 

могнем њега да спречим да више вама не каже да се исељавате са вашег огњишта (Пе); нећу да ти 

продам, што имаднем даћу ти онако (Бал); ја ви оно што знадем, ја ћу ви исприћат и повес ве ту на 

ту воду (Рам); ајде да видим шта ти то треба ко што знадем да ти кажем (Боб); кат ћенеш да хи 

шишаш, јавни ми она пилат да узмем (Кон); ка[д] дођеш овамо те могнеш, јавни ми се па ћемо се 

чут (Жу); кат се удадеш акобогда, па ти дођеш са момком, теке жива ти је мајка, одбраниће (Жу); 

отиди нађи стотину деце у болʼницу, ако могнеш одвоит кое, ја да скинем главу (Ле); ако ви требаде 
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касније, могу ви набавит колʼко ви треба (Ми); ако рададне продавница; ако шта ваљаде, узећу и 

тебе; ако се имаде среће; кад хтедне да дође (Ту); ако нешто фаљадне мојој деци, фалʼиће тебе; он 

ће ти причат што знаде (Туз); ка[д] ћене д[а] иде, дарујемо га (Ост); видећу код Вере да ми замијени 

ове таблʼете ко шћеде, да јој се замолʼим (Го); ја сам га закљео свом божом задатку да он што прије 

могне да дође да узме децу; ако могдене, нек донесе двоје (Бл); у ово насеље можда имадне још нека 

(Бо); придо та документа за ту пензију ко имаде, то от тога рада (Се); ако ћедне причат (Цв); наспи 

један ко ћене (Гр); нарочито кат још се имаде евлат, ка[д] се оброди човек, (Д. Пољ); ако имаде 

илʼијек карактера, да му поменеш два-три пут, донијеће, ако немаде, остане. (Леч);алʼи ако нешто 

фаљадне мојој деци, фалʼиће тебе (Туз); ада богами он, морам да га терам да настави ту школу ко 

шћеде, најпреча му је школа (Брђ); слабо то мош коме да продаш, ако случајно неко затражадне, 

реко нек има (В. Лок); сипај ти тебе, он ко ћене, лако му је (Бал); море да се деси да опет имаде 

сиротиње ко кат је било некат оно (Рај); брате милʼи, алʼи ако сазнаду, убите ме (Рај); пут ова 

макадам је, алʼи видим мучу се, ко могну хоте да га граду да га асвалтирају (Ке).  

 

 III.2.9. Основно значење – обележавање радњи чије се вршење догађа у садашњем 

времену – презент (на специфичан начин) задржава и при употреби у наративном режиму 

казивања, као временски транспонован. Транспозиција овог глаголског облика подразумева 

његово премештање у сферу која је изван садашњости, а која у овом случају значи улазак у 

временску димензију означену као прошлост. У таквој језичкој ситуацији презент врши 

своју секундарну службу, што нужно казује да је посреди функција која је маркирана у 

односу на основну, немаркирану. Под маркираношћу овде превасходно подразумевамо да 

задржавање основних синтаксичко семантичких својстава (обележавање актуелне радње) у 

релативној служби по правилу значи да се облик употребљава са циљем повећања степена 

експресивности. Тачније, употреба релативног презента уместо индикативног перфекта на 

пример мотивисана је разлозима који су у првом реду стилистичке природе.  

 Материјал из тутинско-новопазарско-сјеничке зоне обилује примерима овакве 

употребе, чиме је омогућено праћење како синтаксичко-семантичких тако и (у овом случају 

значајнијих) контекстуалних услова који условљавају, а даље и омогућавају временску 

транспозицију презента. Анализа грађе показује да је за остварење секундарне функције 

овог облика најпре потребно да буду задовољени критеријуми који се тичу језичког 

окружења, а које превазилази синтаксички ниво. Да би се наративни презент могао 

употребити, потребно је да буде испуњено неколико чинилаца. Реч је најпре о посебној 
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организацији (изван)језичког контекста. Наиме, дискурс мора бити организован као 

причање/приповедање; приповедач у том случају улази у наративни режим казивања, где 

му је циљ не само информисање саговорника, већ и стилско уобличење исказа као нарације, 

односно приче, која као таква захтева и извесне стилизацијске поступке. Потом, када је о 

презенту реч (што ће се касније детаљније образлагати) потребно је да се у целокупном 

језичком окружењу створе услови који ће обезбедити његово увођење. Ту се пре свега 

мисли на остале глаголске облике који служе као својеврстан оквир који омогућава 

реализацију презентских форми у претериталној служби.  

 Различити су фактори који узрокују потребу да се неки глаголски облик употреби у 

служби која није његова примарна, када се по правилу исказ од неутралног трансформише 

у стилски обојено саопштење које се одликује експресивношћу. Потенцијал који презент у 

овом смислу поседује садржан је у већ поменутом задржавању семантичке компоненте 

„садашња, актуелна радњаˮ из своје примарне службе. Сходно томе, премештен на 

претериталну временску линију, наративни презент прошла дејства не означава само као 

прошла (што би значило једнакост са перфектом), већ наратор помоћу њега обликује радње 

које реципијенту представља као претериталносадашње. Употребом презента у 

приповедању, дакле, казивач се „премештаˮ у прошле радње, а улазећи у ситуације, почиње 

да их (пр)оживљава као садашње. Онај који говори жели да се поновном актуелизацијом 

дејстава интензивније уживи у прошле радње, а потом, сликовито их представљајући, као 

да се дешавају у моменту док о њима говори, исто то омогући и слушаоцу.  

 Поновно успостављање актуелности радњи даје могућност премештања и 

удубљивања у свет догађаја који су предмет приче, те њихову интензивнију рецепцију. Да 

би се ово остварило, потребно је, што је могуће више, прекинути везу са садашњим 

моментом, тачније са стварном садашњошћу, и као једину актуелну успоставити 

приповедачеву садашњост (ону некадашњу, разуме се). Управо у томе и јесте основни 

семантички и стилистички потенцијал наративног презента. Наиме, када се радње 

обележавају временима у својој правој употреби, време вршења одмерава се према моменту 

садашњости, која се увек осећа као присутни орјентир, имајући у виду да се вредности 

глаголског облика утврђују у односу према њој (перфекат се одмерава према презенту и 

увек је јасно да је радња прошла имајући у виду да се семантика остварује у спрези тих двају 

облика). Код транспонованог презента радња се не одмерава према моменту говора, он не 
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само што се не узима као релевантан и не истиче се, већ напротив, жели се у потпуности 

потиснути, занемарити, учинити невидљивим и ирелевантним. Овде је битна једино 

приповедачева перспектива – актуелна је само она садашњост која је била када су се радње 

дешавале, и у ту (оживљену) садашњост уноси се причалац, а преко њега и слушалац. 

Презент то у пуној мери омогућава управо због тога што му је и примарна служба 

обележавање праве садашњости.  

 Моменти које смо управо издвојили у србистичкој литератури истичу се као 

најзначајнији када је у питању наративни презент. Ј. Вуковић тако наводи да „релативна 

садашњост, као плод имагинације, дата ради уживљавања у ситуацију о којој се говори, даје 

презенту, поред темпоралног, и стилистичко обележје маркацијеˮ (Вуковић 1967: 398), и то 

зато што „прошлост осим најједноставнијег доживљавања у смислу само прошлост, можемо 

доживљавати и у смислу релативна садашњост. Отуд проистиче, као најосновнија, употреба 

презентског облика и за радње у прошлостиˮ (Вуковић 1967: 358). С. Танасић такође истиче 

да „при употреби презента имперфективних глагола у приповиједању читалац/слушалац се 

одваја од момента говора и уводи као посматрач у саму ситуацију о којој се саопштаваˮ 

(Танасић 1996: 149), те стога „овако исказане ситуације пред читаоцем/слушаоцем 

сугеришу му да се он обрео у својеврсној садашњости. Из те „садашњностиˮ могући су 

осврти напријед – на оно што се потом збило и назад – на оно што је претходилоˮ (Танасић 

1996: 150). Сходно томе, „оваква употреба презента налази своју сврху посебно у 

стилистичкој сфери: глаголски облици, па и презент, транспонују се ради постизања 

одређених стилских ефекатаˮ (Танасић 1996: 147).  

 Све наведено упућује нас на закључак да нарација као начин уобличења исказа, и у 

идиомима какви су народни говори, показује извесне специфичности које је диференцирају 

од употребе језика у строго комуникативној улози. Ако се говори о стандардном језику, 

јасно је да се ту мисли на дистинкцију између разговорног и књижевноуметничког стила, 

тј. разлику између комуникативне и поетске употребе језика. Дијалекатски материјал којим 

ми располажемо, међутим, показује да су таква разграничења могућа и у природним 

идиомима. Народни говор такође подлеже раслојености овога типа самим тиме што 

поседује могућност одабира језичких средстава, што даље значи и могућност њихове 

специјализованости у употреби у различитим комуникативним, прагматичким 

околностима. Употреба глаголских облика у дијалекту овакву претпоставку потврђује. 
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Чисто комуникативна употреба језика свакако није лишена експресивности (доживљеност, 

афективност и сл.), али је она друкчијег типа у односу на ону која прожима исказ говорника 

који настоји да исприча причу о догађају који жели обухватити у целости, учинити га 

опипљивијим, пластичнијим и живљим. У овом другом случају користи се максимум 

потенцијала који дати систем поседује. Стога, у анализи глаголских облика осим што 

уважавамо строго лингвистичке категорије као што су индикатив, релатив, 

референцијалност, нереференцијалност и сл., које се остварују углавном на синтаксичком 

плану, сматрамо да је потребно имати у виду и контекстуалне, односно прагматичке услове 

у чијим оквирима се дата категорија реализује, а који неретко имају одлучујућу улогу у 

одабиру конкретне јединице. С тим у вези јесте и покушај разграничења појма разговора од 

појма приповедања који даје А. Мусић, наглашавајући управо значај типа дискурса, о чему 

је овде било речи. Како наводи С. Танасић, уобличавајући теорију индикатива и релатива, 

иако се супротстављао оваквој подели А. Мусића, Александар Белић такође истиче потребу 

за разграничавањем разговорне и приповедачке употребе облика. Ипак, корисну 

дистинкцију А. Мусића, како наводи С. Танасић, теорија индикатива и релатива А. Белића 

потиснула је углавном у заборав, иако неки други лингвисти (М. Гловинска и Г. Мерле на 

пример) упућују на неопходност таквог диференцирања (о овоме детаљније у: Танасић 

1996: 149). Ј. Вуковић, међутим, иако глаголске облике анализира са становишта теорије 

индикатива и релатива, наглашава да ипак треба водити рачуна о разликама начина на који 

се употребе глаголских облика укључују у временске ситуације у обичном разговорном 

изразу и изразу који није обичног разговорног типа, у причању, приповедању – тачније о 

разлици између стилски неутралног исказа, какав је у разговору, и стилски обојеног, какво 

је по правилу приповедање. Тако се најбоље и могу објаснити супституције једног облика 

другим (презент уместо перфекта у приповедању, на пример), јер „обичном разговору, у 

коме се темпорални глаголски облици, кад су они такви по природи употребе, као што је 

наш перфекат, јављају са чисти граматичким (не и са стилистичким) својствима, такве 

супституције мање су потребнеˮ (Вуковић 1967: 374).  

 Најзад, истичемо и то да је у анализи наративног презента од значаја чињеница да, 

онда када ступа у такву службу, овај облик истовремено улази у сплет сложених односа са 

осталим глаголским облицима мање или више сличних синтаксичко-семантичких одлика. 

Имајући у виду да је примећено да се при обележавању прошлих радњи ретко употребљава 
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самостално, неопходно је презент посматрати у светлу релација са другим облицима 

(претериталним или онима који су такође транспоновани). И овде истичемо значај 

контекста, јер стилски ефекти које наративни презент производи настају тек удруживањем 

са другим облицима на ширем плану, тачније када се они међусобно допуњују или пак 

супротстављају. 

 Намера нам је да у даљој анализи изложене теоријске поставке поткрепимо 

одабраним примерима, који ће омогућити детаљније сагледање синтаксичко-сематичких, 

контекстуалних и прагматичких оквира употребе наративног презента.  

 

 III.2.10. Употребљен за означавање прошлих радњи које припадају сфери 

приповедачеве садашњости која се кроз наративни дискурс актуелизује, приповедачки 

презент у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони бележен је најчешће у контекстима у 

којима се удружује са перфектом. Наиме, имајући у виду чињеницу да презент превасходно 

приказује радње у току, процесу, а ређе целину радње, за његову употребу потребна је 

извесна припрема. Ј. Вуковић истиче да таква припрема подразумева интонирање разговора 

у смислу изражаја како се они дају у приповедачком стилу. Ту службу најчешће врше 

временске одредбе. Ако њих нема, презент се може употребити само ако је читав разговор 

узео приповедачки/причалачки тон, и то због тога што улога наративног презента није 

саопштајног већ наративног типа (Вуковић 1967: 143–145).  

 Сви примери које наводимо задовољавају услов који се тиче припреме наративног 

контекста, имајући у виду да су разговори са информаторима у највећем броју случајева 

подразумевали да се на самом почетку дефинише тема разговора. Задатак говорног лица 

био је да кроз причу покуша да оживи једно време које је мање или више удаљено од 

момента говора, са свим догађајима и личностима који су њихови актери. Након краће 

паузе, током које су се говорници обично присећали у сећању потиснутих ситуација, 

отпочињала су дужа саопштења која су, најчешће непрекинуто, обликовали као причу која 

се одликује узрочно-последичним везама на плану догађаја и актаната. То је, дакле, дискурс 

интониран као прича из давних времена коју наратор организује искоришћавајући потпуну 

слободу у избору језичких средстава.  

 Значење прошлости сигнализирано контекстом подразумева и то да се у говору који 

испитујемо наративни презент није бележио самостално. То је очекивано будући да његова 
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служба није саопштајног типа – његова функција није да означи конкретну радњу као 

прошлу већ да је, користећи свој семантички потенцијал, током причања оживи и представи 

као актуелну. Службу временске локализације радње у оваквим језичким околностима 

најчешће врши перфекат, као стилски неутралан облик коме је то основна намена, док се 

презентом остварују неки други, додатни ефекти на наративном плану. Презент, дајући 

субјективни тон приповедању, приказује као садашње појединачне (целовите или 

(најчешће) посматране у процесу/вршењу) радње односно стања у њиховом временском 

следу. Али, за његову употребу увек је потребна припрема у виду спецификовања ширег 

периода у који се те појединачне радње смештају. Пошто презент не поседује могућност да 

самостално обележи шири временски одсек, опише ситуацију у смислу дефинисања општих 

околности унутар којих се уграђују оделити догађаји, ту службу преузимају други облици 

који врше припремну улогу (најчешће перфекат или имперфекат).  

 У примерима који следе, наративни презент употребљен је у синтаксичком 

окружењу у комбинацији са ликовима крњег или пуног перфекта: 

 било у новине. Баш сам у Немачку чито, слʼике њене, недељно долазилʼе, па ме интересовало 

да прочитам, кад отворим, видим Тилʼе са женама. (Ју); била је стварно лʼијепа, дама права, и ја, 

толʼико девојака оде у комшилук, добре девојке, да не узмем ни једну, но да узмем из Црниша, 

највисокшије село у Санџак (Пож); ја сам тако била, можда и те среће, била сам, нисам пуне три 

године у брак, муж ми погине, млађи ми син остао две године, други посмрче ми се родио, четрес 

дана ка[д] смо издалʼи, други ми се родио (Гр); ја сам отишо у тазбину тамо на поседак отишо и ми 

се виделʼи и заволʼелʼи се и сутрадан увечер отишо, тек изашло такси возило, педесет и четврте 

године тек такси изашо и ја узмем тога таксију, неки Аљо таксиста био, први у Пазар таксиста био, 

и ја узми њега (Бот); 

 Контекст може садржати и друга језичка средства која упућују на време вршења 

радње, и то прилошког типа (једама; једном), односно у облику зависне реченице (кат сам 

се женио): 

 кат сам се женио, имо сам девојака оде порућевалʼе су ми да ми дођу кот куће саме, ја 

нијесам прифатио то, са једном девојком из Бијелʼија Вода озго се оженим (Пож); била коференција 

једама оде, код Ахмета, и једнок Мурата извелʼи, копље оно, то је била шала, лʼегне човек овако, 

лʼегне и уфати ко да га дигне, и та човек с Пештери био, и Трнава цијела се покупила, нико не море 

да дигне тога, ја сам тога човека диго (Трн); зове се једно село Ниш горе ко[д] Црнога вра, све 
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муслʼимани, алʼи једном дошла нека велʼика руља Шиптара, па оно ћорави види пе-шес села, то 

стоке огрезло, колʼико ове пољане, то е све стока уватила, они виде да ту има нечије, а имо мој отац 

једнога седлʼеника доброг, оће да га узму, а једна муслʼиманка ти се оном коњу око врата, па: „Мој 

коњˮ, а ми грдни на таван се попелʼи, нијесмо салʼ ми породица но ис три-четири села породице, по 

тија њинија кућа, по зградам, по таванима, по шталам доклʼе прође то, да се ником они нису далʼи 

бравче да се отера ис тога Ниша, толʼико су чувалʼи, те млого смо билʼи прошлʼи (Лу); е кад је он 

дошо из ропста, ја сам дошла двадестог фебруара четре шесте, оно јади, зима, а из тија села пођу у 

град на пијац долʼе, неко тера стоку, неко нешто да носи, па се све натрпа кот тија Веселʼиновића 

(Лу); ка[д] сам ја дошо из војске, ја сам био граничар, право ти кажем, срамота се фалит, граничари 

су онда косу носили, оне шапке, а ја млат, богами па и онако нисам био за бацање. И дошла из 

Косова су дошла нека својта једној мојој стрини и оно причају да ћу ја да се женим, те ово, а ова 

једна сестра от те ми стрине приђе оде: „О слуша, молим ве, за ово дивно злато немоте свашта да 

узиматеˮ, е овијем ријечима. Тако то било (Вру); ја кат сам се женио, па немамо ђе, него долʼе говеда 

а долʼе на шталу сунђер и тако. Живота ми, ја пропао кроз лʼесу долʼе, она ме тражи ђе си (Це). 

 

 У свим примерима из прве групе (са перфектом у окружењу) и у првом примеру из 

друге употребљен је презент свршених глагола. За разлику од имперфективног презента, 

који обележава процес радње, њиме се више исказује радња као целина. Такође, свршени 

презент углавном подразумева линеарни, прогресивни хронолошки распоред, радње се 

нижу једна за другом у врменеском следу, док несвршени презент чешће радње даје као 

истовремене са другима, и које као такве, удружене, дају слике стања. Функција презента у 

изложеним примерима јесте увођење нове слике/ситуације у приповедање, која је на 

временској линији позиционирана иза оних саопштених перфектом. У свим примерима 

презентима се чини прекид наративног тока тако што се у средиште пажње поставља 

ситуација која наступа као новина, преокрет у односу на претходне, и као таква мења 

догађајни ток. У оваквим језичким околностима синтаксичко-семантичке одлике, односно 

прагматички ефекти које производи презент одговарају онима који би се добили његовом 

заменом аористним формама.  

 У истим околностима може се употребити и имперфективни презент. У примерима 

који следе приповедање тече низањем перфекатских форми, након којих следе предикати у 

презенту:  
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 творци, двапут су долазилʼи нападалʼи мачад. Нападалʼи па мачка се ту узуја па која далга, 

ми изиђи тамо шта е, видим мачка само глʼеда навише (Ос); ја сам га знала пријен војске ко дијете. 

Била сам баш ко[д] те Хане што он велʼи да је кћела да га узме, и ја сам била ту, а била ми сестра 

удата оде у Лʼескову и он је дошо, и ми смо се питалʼи онако, питалʼи се и ништа, кат долази његов 

брат Метко Шкријељ ис Тутина да тражи мир за ту моју сестру што е у Лʼескову, била побегла. 

Вељу: „Ђе ти је она брат, је лʼ у војску?ˮ Каже: „Јесте, ти би требала њега да узмешˮ. Реко: „Вала 

нит би требала ни[т] ћу га узетˮ, баш овако му ја рекла, а он у војску (Ле); 

 И овде је посреди промена наративног тока условљена смењивањем различитих 

слика. Презентске форме такође означавају радње које следе након перфекатских, а које 

уједно упућују и на то да је дошло до извесне промене у односу на претходно описано 

стање. Разлика је само у томе што несвршени презент у оваквим случајевима приказује 

радњу у току, у процесу, чинећи је тако предочљивијом. Имперфективност, самим тим што 

је обавезна одлика глагола употребљених у индикативном презенту, важан је чинилац који 

омогућава виши степен уживљавања у догађаје о којима се приповеда.  

 Често се наративни презент комбинује са аористом. Притом, презент 

имперфективних глагола у комбинацији са аористом од свршених глагола који подразумева 

брже смењивање означених радњи, има улогу успоравања наративног тока, како би се 

пажња реципијента нешто дуже зауставила на описима стања која следе након аористних 

радњи или им пак претходе: 

 набише се у једну собу, а оно дијете у ту велʼику собу, она се полʼете да узме то дијете, о 

господе једини, она вришти, не смије да уђе да узме дијете, а не смије да га остави, доклʼен 

припознаде га његова жена (Лу); и нема га, јуче дође ту, све плаче, каже: „Није да нећу но не могуˮ 

(Ос); један испод Рашке долʼе одо ја, товаримо с камионом, кат један и[з] села озгор дође долʼе код 

мене и одма он поће ову прићу сат што прићамо (Пож); њози даде Бок четири једну за другом. Ја не 

могу да изађем пред њу колико ми је жао. Свекрва не смије да ми каже да је она родила ћерку, 

толико мене би жао што се родила њојзи ћерка, а мени друго било и син ми би (Вру); а они мене 

каменом те ето оде, те ја цијела у крв. Вратим се ја код учитеља, он ми то преви: „Не верујем, 

Радмила, да си ти шутела, не верујем да би те гађалʼи да си шутелаˮ (Го); те послʼе мораде та Турчин 

да плаћа лʼечење. Да не би тога учитеља, ништа мој отац не би мого да учини. Алʼи каже: „Није 

Радмила била крива, само што је отпуштена била, они су је гађалʼиˮ. Ја ћутим, нијесам луда да 

причам (Го); мене зове Мирослав, зва ме она једаман на телʼефон: „Знаш лʼи ти, Радо, да лʼ имаш 

каку сестру ђе?ˮ Реко: „Знам, тебе имам, а што не могу да ти дођем, то е друго, аутобуса оде нема, 
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ја треба да идем за Тутин, па ис Тутина за Рожае, па из Рожаја за Башчуˮ, реко, „ја немам ту везу 

такуˮ. Кад зове ме та брат, каже: „Вала, Радо, Слава је млого бонаˮ, каже, „она се већ шлогирала. 

И само да јој је да види тебеˮ (Го). 

 

 Основни носилац компоненте доживљености у контекстима овога типа јесу аористне 

форме, имајући у виду да је у њима ова семантика наглашенија него у презенту.  

 

 Када се аорист и презент наизменично употребљавају у ширем контексту, улогу 

временске локализованости радњи најчешће врши перфекат. Смисао комбиновања ових 

облика најбоље се уочава у ширим наративним одсецима у којима се дају описи догађаја, 

личности и њихови дијалози. Перфектом се најчешће радње уводе и смештају на временску 

линију, док аористне и презентске форме своју функцију налазе у саопштењима о низању 

догађаја, коментарисању стања, те увођењу туђег говора глаголима говорења и мишљења. 

Све то заједно омогућава стварање комплексне слике у којој се елементи приче и на 

хоризонталном и на вертикалном плану прецизно позиционирају једни према другима. 

Суптилније одређивање редоследа радњи, смењивање бржег и споријег темпа приповедања, 

померање визуре са једне на другу ситуацију и сл. свакако подразумева постизање стилске 

ефективности:  

 

 десио сам се ја више пута, у Загреб сам ишо и сад на пијац наиђем и једна женска овако на 

хастал и на пијац и продаје, каже, она изјављује лʼинцура са ракијом, а ја хоћу да пробам да видим 

за шта је она, а ја знам шта је лʼинцура алʼи хоћу да искушам, да видим. Реко: „Извини, за шта је ова 

лʼинцура?ˮ. Каже лʼековита за ово, ово, ја знам да лʼ је, алʼи оћу да купим знање њојно, да видим. 

Реко: „Колʼко стављаш на ова лʼитар ракије?ˮ, и сат она чокањац педесет марака продаје. А реко 

видиш шта зарађује (Бо); некат су давалʼи за добријем момцима свакојаку девојку. Он ми се свиде 

послʼен, ха сам дошла, к-ој, ко неј, ти рекни јесте. Питају ме они посенке, оденаке што су ми ови, и 

свекар ми дође и пита ме: „Синко, свиђа лʼ се тебе ова мој син?ˮ Реко: „Бабо, свиђаˮ, а ја плачем. 

Каже: „Видим ја посо, није то у реду нешто. Хајде да те поведем ја ђе сам те узо.ˮ „Шта?ˮ, реко, 

„седела ја петнаес дана оде да ме ти мене вратиш да рекну напудилʼи је. Је лʼ дође тако? Не, неˮ, 

реко, „ја не идем, ту сам дошла, и ту ћу комате да оставимˮ (Бр); а ка[д] смо ми пекли, мој човек 

свакад је ту ракију пеко добру и имали смо, и наишли Добрињци, овудије био пут, дванаесторо њи 

људи, један на кола, и сврнуше тунаке, био казан једнога о[д] тија људи, он каже: „Да, синовац, 

изнеси један литар у име моеˮ. „Валаˮ, каже, „у име твоје јок но у име моје. Ја печем ракију, ја 
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даем.ˮ А вељу му неки: „Ти знади твое ка[д] ћеш дој за казанску.ˮ (Вру); и онако, она 

дактилографкиња села тако судија према њези и диктира, она пише. И саслуша ону девојчицу како 

је било, она све плаче, не може од плача да каже, а то је младо неко дијете било, дошло ту на праксу. 

И ај онда она изађе тамо и он нас и не пита судија ништа него само дектира тамо и она пише: „Јесте, 

јесте, тела да украде, то су друштвене паре и мора да се казниˮ (Не); билʼи смо долʼе у хотел. У 

хотел уиђе вода, оволʼике оне бобе, па кад удари, чини ти се цреп оће да га сломи. Ја зовем оде каже 

исто и оде пада (Брђ); баш једном кат сам била са њим, што смо стиглʼи пред болницу, они га зову 

да се врати у Крагујевац да узме неку жену да је доведе у Београд. Те он рече морате ме чекат (Брђ).  

  

 У ширим наративним блоковима презент се употребљава са осталим облицима који 

у својој основној или секундарној служби могу обележавати прошле радње. Тек у оваквим 

контекстима може се на најбољи начин уочити како се синтаксичке јединице удружују у 

нарацији образујући целовиту слику прошлости. Суоднос глаголских форми од посебног је 

значаја управо када је посреди представљање прошлих радњи. Посматрана у односу на 

друге две временске сфере (садашњост и будућност), прошлост се одликује знатнијом 

комплексношћу. За разлику од садашњости, која је углавном ограничена на моменат говора 

и уже или шире временске одсеке пре и након те тачке, а будућност представља временску 

димензију која је изван чулних опажаја говорног лица (у домену је размишљања, планова и 

сл.), прошлост обухвата далеко шири временски опсег чија се лева граница на временској 

оси може померати почевши од момената непосредне до оних који припадају далекој 

прошлости, која може бити и у оквирима или изван доживљаја говорног лица. Управо на 

тој линији причаоцу се омогућава суптилније нијансирање у погледу распореда радњи, 

прецизније фиксирање на временској оси, маркирање како у погледу распореда тако и по 

значају (посебно истицање једног у односу на друго) те по законитостима узрочно-

последичних релација. Такође, говорно лице може одабрати да представи радње из домена 

личних доживљаја, али и оне за које има посредна сазнања, при чему има слободу да или 

само пренесе информацију о догађају или пак особеном комбинацијом расположивих 

средстава уобличи свој исказ тако што ће нагласити компоненту доживљености, односно 

уживети се у радње, или искористити какве друге стилске могућности језичких јединица. 

Избор језичких средстава свакако варира у различитим системима. За представљање 
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прошлих радњи, тутинско-новопазарско-сјенички говор поседује богат инвентар облика, 

што омогућава остварење претходно наведених ефеката.  

 Наводимо најпре дужи исечак дијалекатског текста који показује на који начин се 

наративни презент може комбиновати са осталим глаголским формама, при чему ћемо 

покушати да издвојимо неке од основних момената који су у говорном чину мотивисали 

избор конкретних јединица:  

 Ја сам био муслʼихун (1). На пет места да нисам ја стиго (2), ту би мртвија било, но стигни 

(3) кола за мене, на пет места, једно овде у блʼизину, једно у Набоје, у Ђерекаре два, у Уго једно. Ђе 

нијесам ја стиго (4), ту би било мртвија и мртвија. Нема, ја стигнем (5) и разјурим (6) то све, 

послушају ме (7). Запријетим (8): „Са[д] ћу мотором, ћовека имам тунекане, знају они, за милʼицију, 

па ве затворитˮ. Долази (9) ћовек, каже (10): „Уфатио сам жену у неверуˮ. Реко (11): „Иди ти кући, 

нијеси је уфатио у неверу, није то таћноˮ, и бога ми тога дана није (12). Ја одржаво (13) седницу, 

био (14) преседник оде, жена долази (15) код једнога, он је био (16) ис Коштанпоља оздољ, био је 

(17) тунекане за инекцију, он није био (18) ту, ја сам јој вико (19): „Хај ти кући, није он ту данасˮ, и 

ћовек долази (20) увеће каже (21): „Уфатио сам је у неверуˮ. И ја одем (22), скупило се (23) браство 

отуд за њу, одовут уфатилʼи (24) ови код једног трна: „Хај ти, дојћу јаˮ, а у мрак батерију: „чувате 

руку, Јусо јеˮ, приђем (25) код њи, питам (26): „Шта ћете ту?ˮ Каже (27): „Тако и тако и такоˮ. „Да 

те ми ту пушкуˮ. Каже (28): „Ти ћеш ни је узетˮ. „Немо да прићате, да те ми пушку, нећу ви узет, 

немате бригуˮ, закунем се (29) ја, извадим (30) она затвараћ овима што ће да пушћи жену, па у 

лʼијеви ђеп. А други је (31) више гробља тамо под један трн, ови што су дошлʼи (31) за одиву, 

двоица, ка њима, питам се (32) ту, каже: „Богами Јусо, не дамоˮ. „Немо још једама реј не дамо са[т] 

ћу отис за Фаика мотором, довез милʼицију и све ве затворит. Да ми, нећу ти узет пушку, ако ћу ти, 

она мене убилаˮ. Па она у други ђеп да знам чи је који и улʼегнем (33), а наговорим (34) сина: „Тиˮ, 

реко, „дође код менеˮ, а њојзини се гађалʼи (35) с другијем и моје дијете погодили (36), ја био (37) 

у неке муслʼихуне, посеко (38) нека дрва, па стиго (39): „Хај ти узми воловеˮ, ми смо ималʼи (40) 

станове овамо и сто и нешто оваца. Она, деца, се гађала (41) па га погоди (42) са земље оде. Кажем 

ономе што ће да пушћи жену: „Па мој син био једанаес дана у болʼницу, твоја жена га убила, ти ни 

једама не пита за мога синаˮ. Каже: „То ми је новоˮ. А њему кажем, оцу тамо: „Ти, делʼија, јесмо 

пројућер билʼи кот дома ту, ја одржаво седницу, ти да узмеш оно а ја потписево неки акт, не пита 

ме: ʼЈусо, шта ти је са сином у болʼницу, убила га моја шћер?ʼˮ. Каже: „Мене је то новоˮ. И растуру 

се (43), она оде (44) за Сараево са том женом, ова делʼија ка кући. Вељао сам (45) народу, слушо 

(46) ме нарот, а и лаго сам (47), ево ово за сина сам лаго (48) (Ле).  
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 У наведеном примеру посреди је описивање једног целовитог догађаја и њиме 

обухваћених стања из даље прошлости говорног лица. Приповедање, уобичајено, започиње 

облицима перфекта (1), (2), (4), којима се радње временски локализују и са неутралне, 

објективне тачке гледишта даје се увод у догађаје који ће уследити. Прецизније, описују се 

околности под којима су се дати догађаји збили. Низ перфеката прекинут је обликом 

императива (3), који је употребљен да би указао на елеменат поновљивости у прошлости 

(овде би био обичан и потенцијал). Након описа стања које се даје уопштено, следи 

конкретизација догађаја, када наратор, прецизирајући саопштење, презентским низом, по 

хронолошком редоследу излаже радње чијим се вршењем, тачније понављањем до таквог 

стања дошло. Презентски низ перфективних глагола (5), (6), (7), (8) представља, дакле, 

хабитуалне радње које се одликују сукцесивношћу. Целовито представљене радње брзо се 

нижу једна за другом. Након тога, временски план се сужава и прелази се на опис 

појединачног догађаја. За његово увођење информатор је одабрао облик имперфектовног 

презента – долази (9), којим се темпо приповедања успорава, пажња се скреће на 

појединачну радњу која се представља у самоме току, чиме се ствара слика догађаја, а на 

плану рецепције она се посматра као да се одвија у моменту говора. Глаголом говорења (10) 

означено је преношење туђег говора, а презент уместо (у овој служби такође сасвим 

обичног) аориста употребљен је како би се нагласила напоредност двеју радњи (9) и (10). У 

приповедању се након овога прелази на следећи догађај истога типа. Околности под којима 

се збио уводе се облицима перфекта (13), (14), (16), (17), (18), док је сам догађај – долазак 

жене у таквим описаним околностима – обележен, а тако и комуникативно маркиран по 

значају и по времену догађања, наративним презентом. Исто је и са наредном радњом 

означеном прилогом увеће. На сцену ступа нова слика настала као последица описане 

радње. Поново се околности догађаја описују перфекатским формама (23) и (24). Дејства 

која даље врши само говорно лице описују се низом ликова свршеног презента (25)–(30), 

којима су обележене радње које следе једна за другом. Поново се прелази на опис 

појединачног догађаја. Овде сада постоје два временска плана – један је онај који се догађа 

у приповедачевој садашњости, дакле у времену у којеме се прошле радње проживљавају 

као актуелне, а вршене су од стране говорног лица, те се као такве обележавају презентским 

формама (32)–(34). Дејства која су овим радњама претходила а која су заправо узроковала 

вршење обележених презентских радњи од стране наратора представљају се облицима 
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префекта (35) (36) (37) (38) (40) (41), чиме се јасно раздвајају два временска плана, а радње 

односно стања хронолошки одређују једни према другима. У овај перфекатски низ уметнуте 

су и форме аориста (39) и императива (42), као носиоци компоненте доживљености, којима 

су означене тренутне радње, на истој временској линији као оне перфекатске. За увођење 

туђег говора причалац до краја користи презентске форме. Завршетак радње сигнализиран 

је облицима презента – растуру се (43) и оде (44). Епилог догађаја дат презентским формама 

јасно наглашава прекид радњи. Након тога, у перфекту се даје још једна констатација 

симетрична са оном на почетку казивања, која је општеважећег типа будући да је на снази 

за све време током кога су се догађале појединачне радње и може се схватити како њиховим 

узроком тако и последицом.  

 

 На сличан начин организовано је приповедање и у наредним примерима. Овде се 

такође облици наративног презента комбинују са аористом, крњим и пуним перфектом, 

плусквамперфектом и имперфектом:  

 
 Два удара сам имо (1) за два месеца и то обадва у лов сам имо (2). Ја овако седео (3), керови 

терају (4) и ја видо (5) преко једнога пута ђе прође (6) зец па оће на дољни пут, ја да се дигнем да 

се преместим (7), кад не могу да се дигнем (8). Ја видо (9), готово, поће да ми се обрће (10) овако 

шума, алʼ беше (11) блʼизу пута те ја зва (12) телʼефоном те дође (13) ова њојзин син најстарији те 

ме узе (14). У болʼницу па један кардиолог, он ме познаво (15), ја сам био (16) његов пацијент, каже 

(17): „Јусуфе, ти си имо ударˮ (Нет);  

 Поче ти причат, латимо га ми, ова мој син старији, одведе га код лʼекара долʼе у болницу у 

Пазару, оталʼен одма упут за Крагујевац. У лʼеђа једно зрно, у прс, исто повредио био прсте, не море 

да превија прс. Двије аперације имао у Крагујевац. Хвала богу. Био ми ту један рођак у село туне с 

колʼима, тамо нешто башту радио. Пред мрак то било, у пет сати. Те га он пребаци до Пазара те ис 

Пазара у Крагујевац, те двије операције што је имао (В. Лок);   

 

у првом примеру радње се такође уводе перфектом (1) (2), када се постојање догађаја у 

прошлости само констатује. Прелазак на опис конкретних радњи условио је и промену у 

избору синтаксичких јединица. Слика догађаја ствара се комбинацијом форми крњег 

перфекта, аориста и наративног презента. Започиње се описом околности двема 

напоредним радњама, обележеним крњим перфектом (3) и презентом (4), које посматрамо 
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у њиховом симултаном трајању. Док су оне још биле на снази, наступиле су две изненадне 

тренутне радње означене аористом (5) и (6). Презентским ликовима се, даље, казују дејства 

која настају као реакција на њих. На комуникативном плану радње (7) и (8) наратор је желео 

посебно истаћи, имајући у виду да је реч о кључном моменту читавог догађаја, те није 

случајно што је одабран управо презент, као облик који ће их актуелизовати и у говорном 

низу маркирати као релативносадашње.  

 

 Слично се кључни моменти приче маркирају и у примеру: 

 
 Унук ово овудије косио око куће и таман онђе кад је изашо да покоси, он завучи руку у 

рукавицу, увијек је носио рукавицу, и он оде ово косио, кад је прешо, у то је стигла нека осица, 

стршељ, који ђаво, у оној рукавици, он како је натне, она затни у руку, она га само овако у вену. 

Пецалʼи су га, бре, прошлʼе године тудије и стршељи и шта није, није то био, кад је сат то било, 

брже, он овамо у купатило, све више натијече, све му се више задебљавау ови каналʼи, то глава, 

уши, то су црвен ка паприке, глава само чини овако, он у купатило, искочи ту: „Немаˮ, каже, „тате, 

нема тате да идем на хитнуˮ (Ос); 

 

где се радње исказане низом облика имперфективног презента издвајају од претериталних 

које су им претходиле. Тако маркиране радње на прагматичком плану истакнуте су у односу 

на оне пре и након њих. Имајући у виду њихов значај, лице које приповеда жели успорити 

темпо казивања, како би их наративном низу обележило и поново оживело као процесе у 

току, чиме ће се остварити и посебни ефекти на примаоца језичког саопштења. Све то 

постиже се управо презентом јер он најнепосредније може релативну садашњост дочарати 

као да је очевидна.  

 

 Раздвајање два временска плана, као и у претходном, постигнуто је односом 

перфекта и презента и у примеру: 

 

 Ја цио дан била за говедима, о[д] деветнаес година се удала, цио дан чувала говеда по шуми 

и мислим како да изиђем довече. Дођем и спакујем ствари, смрачи се, вечерасмо, ја чекам како да 

изиђем, а не могу да изиђем, не могу д[а] узмем у подрум ствари и брже, још се ние остал средио от 
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вечере, и ја клиснем брзином, спаковала, па сакрила у подрум, изнесем ствари тамо, па се повратим 

јопет, кад она што су дошли да ме краду, он нашо ствари а мене нема још. И изађем, одо (Вру). 

 

 Слична организација и расподела функција синтаксичких јединица је и у осталим 

примерима издвојеним из корпуса:  

 
 она није била лоша, алʼи нешто не иде, и она промети, хефту дана би, каже: „Вала ти мене 

нешто не волʼишˮ. А ја требо да идем у војску, хај ту да не правим проблʼеме: „Па ја да те не хајем, 

не би те узоˮ, па јој напишем писмо, она мене написала да неће да се врати, реко: „Добро си ућинела, 

добро знаш да ниси била за менеˮ. Пролази година дана, ја долазим из војске и узмем девојку у 

Црниш кот Тутина, нико је мој видо није, преко некија знанаца, и ја узмем ту девојку а нијесам је 

видео, е ја сам то направио (Поз); сталʼи тунекане на капију: „Има лʼ бујрум?ˮ. Ја не познајем људе: 

„Хајде, изволте.ˮ Уђоше тунекане, разговарамо алʼи не моремо да отворимо неки разговор велʼики, 

не познајемо се, они не мору да помену, хајде, хајде, опет понешто помени овако ка ово с вама причу, 

овамо, онамо, одаклʼе су, ђе су, они причају, раду у Немачку (Трн); па смо ишли па чекали у Попе 

једну, цијелу ној до пре[д] зору, осетили је па је не дали да изиђе, ми се вратимо без младе, па по 

Островици, ка[д] сам била тамо девојка у Митрову. Тад ни телефона ни ништа, било преко братучеда 

њезинога све давала изјаве овоме да ова преноси и посен изађе му, нису знали ништа њени, и она 

једно вече (Вру); дође код мене, каже: „Да ми даш, имам седам кила шећера покриће на те тачкице, 

нијесу стиглʼе још, да ми даш па кат стигну тачкице, ја ћу донијет па да осечеш оне купонеˮ. Реко: 

„Не смијемˮ, тапут инспекција дође, петнаес дана, месец дана, испекција шиша. Он оде код једног 

преседника месног одбора ту, нема колʼко одавде до оне школʼе, дође она саш њим, каже: „Елʼезе, 

пода овоме то шећера, па преко нас добија тачкице, илʼ ћемо ти ми то донијет да осечеш илʼи даћемо 

њемуˮ. Реко: „А испекција ко дође?ˮ Каже: „Ти ми јавиˮ. Не прође три четири дана кат један 

испектор дође. Приводимо крају, нема ми покриће седам кила шећера, ја му причам тако и тако. Он 

каже: „То ја не признаем, то је вересијаˮ. Реко: „Причека малоˮ. Поручим ја ономе Хусеину да дође 

он. „Здраво, друже испектореˮ. „Здравоˮ. „Шта е?ˮ, каже овоме. „Седам кила шећераˮ, каже, 

„мањак. Нема покрићеˮ. Исприча исто оно ко што смо се договорилʼи. Он извади Службени гласник 

ис ташње, чита, чита, татара, татара, татара, каже вересија криминал. А ова Хусеин он је био у 

партизане, био на ратовиште, тапут је био јачи комуниста но ако је министар а није комуниста у то 

вријеме комунистичко, он ти каже: „Ти мислʼиш да ми лажемо, кад би сви чувалʼи Југославију ка 

ти, она до сутра не би била, тамо њему, у материну, ко те дофатим, читаву ову зграду ћу обит с 

тобомˮ. Он се ућуте и нити пријава ни ништа (Ђер); мене се е допала Хамидова шћер, за ову. Кака 

Хамидова шћер, он сирома, воденицу држи. Те ја ујашем бедевију једну те сутра дан, хоћу да 
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послушам Иљаза Куртовића. Уљегнем, вежем бедевију, за једну везу. Кад улʼегнем у њихну кућу, 

штенад долʼе пот патос се кољу и кокошке. Ова вири крос врата. Ташта ми моја покојна каже: „Како 

ти да дођеш да просиш девојку моју?ˮ Реко: „Лако. Како како?ˮ Каже: „Како те није срам да 

дођеш?ˮ Реко: „Ја оћу да видим њу и она менеˮ. Долазио јој отац у воденицу тамо, био сиротиња, 

беда велʼика, узмем ја разговор, реће: „Ја хоћу да ти је дамˮ. „Уведите ви њу у собу да се ми видимоˮ. 

Она вири на врата. „Да се ми видимо.ˮ Уведоше је они у собу, она се завелʼичила ко ово сад. Реко: 

„Макни ти ту шамијуˮ, сестра јој увати и маће ону шамију. Ја турио ћин официрски, ногу преко 

ноге. Отац њојзин хоће да ми је да, алʼи ташта не да. У једно време се договорисмо да ми је да. Реко: 

„Ја оћу да одведем кобилу, па да узмем коња који води невестеˮ. Ону бедевију појашем, па разиграм 

долʼе. Ја дођем кот куће, имамо горе ћесму, један коњ млого невеста довео, узмем тога коња и врнем 

се, бацим оно седло са те бедевије. Кат одем, он заклао, ова рахметелʼи јагне и припремио, но 

Ђерекарци уфатилʼи једнога са девојком, па му туралʼи седло, а један Халко што му е хала та из 

Ђерекара, мајка из Ђерекара, и они се покупилʼи: „Немаˮ, каже, „Јуса. Нема Јуса, богами те га 

уфатит Ђерекарциˮ. Кат сам ја стиго кот куће: „Бога ми стиже Јусоˮ. То е све грнуло, уведоше е у 

буђал. Каже један Смаил, он је умро: „Куку љиљо, коју је чпоту узо Јусоˮ, за њу. Није била, но му 

се није допала. А мене се допала (Ђер); а два амиђе, отац, мајка, не знам како ви то називате, мене 

остаљају аманет: „Немо да ротиш снаху. Ти одеш на куференцију, одеш мириш људе, наљутиш се 

тамо, дођеш, главу на једну стран, све на њу, и немо више, аманет ти остаљамоˮ. Један Смаиљ седам 

дана пријен смрти, каже: „Јусо, што није дошла снаха?ˮ И заплака се. „Ја ти, остаљам аманет, немо 

снаху да ротиш.ˮ Он није имо жене, па му на једну кобилу она оде спреми да једе: „Стави бога ти, 

Јусо, Смаиљ нема ко да му намири, нема шта д[а] [ј]едеˮ. И заплако се, јецко, е то е спасило, а сад 

је убрезобразила млого (Ле); Један Шућо Шкријељ уфатио Србина и пресеко му брк један и 

затворен. Долази мајка Шућова и брат, каже: „Јусо, ти мош да ни спасиш његаˮ. Плаће мајка, мајка 

је мајка. Ја тудијер те са њима кот Поповића, милʼиција, богами слана удрило, већ ја на прво место 

што нијесам зебо, испанем, милʼиција, шета, питам ја, каже: „Није дошо још, са[д] ће дој, 

улʼегните овамо у дежурну да ви није зимаˮ. Не би мало, он стиже: „Ене, ене, енеˮ, три пута и 

пољубисмо се. Реко: „Не верујем да ћеш бит такаф, Гојкоˮ. „Хајде ти код менеˮ, те вика кахву, ћаја. 

Доније ми једна женска. Реко: „Ја сам дошо тако и тако и тако, Шућо посеко Влаху брк, па шта ћемо, 

ти га затворио?ˮ „А знаш шта ћемо? Ђе он нађе тебе то?ˮ Реко: „Мене нађе зато што сам ја с вашега 

краја, мој отац био вас Влахе ћувоˮ. И он се насмија. Каже: „Он посеко Влаху брк, нек посеће Влаху 

она други брк, нек му биду једнаки а ти Шућа води кот кућеˮ. Среће ми јес, ево (Ле); била бацила 

једна жена уоћи Ђурђевудне сихир мојој свекрви стоци, кравама и кат сам ја отишла, кат се удала, 

на суфур стигла, оно поноћи, са њиме дошла, и сат те краве се брану, не дају да се помузу, а бацен 

хим сихир. И сад моја зава каже и свекрва: „Хај помогни те краве да се музуˮ. Она узме она конопац, 
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канап, да ти кажем ка канап оно, и узме те спути краву, а мене ми оно смијешно, пути краву да 

музе, ја то нијесам видела. Вељу: „Што е путиш?ˮ Каже: „Не да да се помузеˮ. А ја от пола ноћи, 

осамнула ту, а развезла: ка, ка, ка, ка, колʼко могу, а велʼи ми та зава: „Куку, снахо, срам ме, ене га 

миђо, шути немо толʼико се смијатˮ, а ја јопет, ја не могу да се уставим, ђе она пути краву, ја 

младеш, ене, ка младо. Она пути па музи, па једну па другу, па трећу, ја не могу од смиха више (Ле); 

 

 Сви примери показују како се могућности разноврсне употребе глаголских облика 

са претериталном службом искориштавају у конкретним контекстуалним условима. 

Комбиновање различитих јединица омогућава не само преношење информације о 

догађајима већ и постизање вишег степена стилогености текста, те самим тиме и емотивне 

реакције од стране реципијента. Притом, улога презента у приповедању, коме је циљ да 

живо представи прошле радње, увек је истакнута, те се као такав у текстовима наративног 

типа јавља са знатном фреквентношћу, дајући им посебан субјективни тон.  

 

 Већ је поменуто да је у приповедању неопходно начинити посебну организацију на 

наративном плану како би се презентом могле обележити радње у свом процесу или пак 

посматране као мање целине неког ширег догађаја. Показано је како оквир за увођење 

презентом обележених радњи, односно за стварање комплексинијих слика које се граде 

његовим комбиновањем са другим облицима, обезбеђује перфекат. Њиме се, будући да се 

одликује немаркираном претериталном семантиком, обично уводе радње означене другим 

претериталним формама. У сврху обележавања ширег временског одсека, организовања 

оквира, односно временске линије на коју се хронолошки смештају и слободније комбинују 

остале радње, може вршити и имперфекат. Стога, од значаја је испитати у каквом односу се 

налазе имперфекат, као облик којиме се саопштавају прошле доживљене радње у процесу, 

и временски транспоновани презент, коме је то такође једна од основних служби. Две 

синтаксичке јединице поредимо пре свега имајући у виду да глаголски облици 

функционишу у систему опозиција, од којих су од примарног значаја управо оне које се 

успостављају међу јединицама које су функционално најближе. Овоме додајемо и 

чињеницу да неки аутори управо презент и имперфекат често доводе у везу испитујући 

њихову заменљивост у контексту. Ј. Вуковић, на пример, имперфекат третира као 

релативни презент (Вуковић 1967: 381), будући да се при његовој употреби увек „осећа 

двојство значења: и претеритално и релативносадашње, да се у њему одражавају оба 
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временска стајалишта за временско осећање говорног лица: стајалиште праве садашњости 

(оно указује на претериталност) и стајалиште момента ситуације које је предмет говора (оно 

указује на релативну садашњост)ˮ (Вуковић 1967: 244). Наиме, „свака радња у прошлости, 

у крајњој линији, припада и некој релативној садашњости, човек је увек свестан и тога да 

све што је било има и своју садашњост, то никад није потпуно искључено из свести говорног 

лицаˮ (Вуковић 1967: 242). На сличан начин, и Милка Ивић имперфекат одређује као 

релативски облик али и као својеврсни презент за прошлост (М. Ивић 1958: 144).  

 Ј. Вуковић у Синтакси глагола (Вуковић 1967) анализира употребу имперфекта с 

обзиром на могућности поделе прошлости на блиску, мало даљу и удаљенију, даљу и далеку 

те неодређену прошлост (Вуковић 1967: 108–170). У свим наведеним сферама испитују се 

могућности његове заменљивости релативним презентом. Наш задатак је да на грађи 

ексцерпираној са терена тутинско-новопазарско-сјеничког говора, примењујући основе 

овакве поделе, тестирамо синтаксичко-семантичке, контекстуалне и прагматичке 

околности које прате употребу имперфекта и наративног презента, те дефинишемо 

ситуације када се ови облици применом трансформационог критеријума показују као 

синонимни с једне, односно издвојимо контексте у којима (изван)језичке околности 

могућност замене блокирају с друге стране.  

 При обележавању радњи блиске прошлости имперфекат исказује дејства за која се 

не може увек тврдити да су разграничена са садашњошћу, често се са њоме се додирујући 

или је пак обухватајући (Вуковић 1967: 108–109, 126). Такав је имперфекат у примерима 

када се казују радње које говорно лице не прати даље од момента када их је као очевидац 

доживело: Перо стајаше пред гимназијом; Неко те зваше под прозором. У оваквим 

случајевима, како наводи Ј. Вуковић, предикати могу стајати и у облику презента, али само 

уколико се уведе и прилошка одредба: Мало прије те неко зове под прозором (Вуковић 

1967: 108–109).  

 Посматрајући све примере са забележеним облицима презента, а поредећи их потом 

са контекстима у којима се у оваквим језичким околностима употребљава имперфекат, те 

консултујући језичко осећање изворних говорника (где убрајамо и сопствено), дошли смо 

до закључка да наша грађа ипак не указује на могућност несметане замене двеју форми. 

Наиме, сви до сада наведени примери, а и оне које ћемо нешто касније изложити, показују 

да се презент по правилу реализује у ширим наративним контекстима. Он се, дакле, може 



462 
 

употребити тек онда када се створи приповедачки оквир (у виду описа стања или ситуације) 

у који се смештају презентске односно комбинације презентских и радњи ознечених другим 

облицима (перфекат, аорист, наративни императив и сл.) – као што је до сада и показано на 

примерима.  

 Језичка ситуација која погодује употреби презента јесте она у којој се описују 

догађаји који се могу сегментирати на више мањих оделитих радњи, посматраних као 

целине или у процесу вршења, које се уводе по хронолошком редоследу, врше сукцесивно 

или напоредо. У сваком случају, приповедање нужно мора бити организовано као прича у 

коју се и наратор и реципијент уживљавају посматрајући како се догађаји „одигравајуˮ пред 

њиховим очима. Сходно томе, презент, са основном функцијом оживљавања радњи, захтева 

динамичност приповедног тока, наративност, догађајност – његова служба није, барем у 

таквој функцији није бележен на нашем терену, да означи појединачну прошлу радњу у 

смислу преношења информације о радњи као таквој. То је пре свега облик који је маркиран 

као носилац стилског потенцијала садржаног у могућности исказивања радњи као 

претериталносадашњих, а то захтева догађајност комплекснијег типа. Поред тога, он се 

ретко јавља самостално, увек су посреди низови презентских форми односно низови у 

којима се оне смењују са осталим, већ поменутим, облицима. Презент своју службу добија 

онда када информатор прича причу, тако да предикат у презенту употребљен, на пример, на 

почетку исказа обавезно тражи наставак, даље низање претериталних форми до финалног 

уобличења догађаја.  

 Дакле, према правилима која су у вези са употребом наративног презента на 

материјалу дијалекта до сада уочена, сматрамо да би исказ: Малопре те неко зове под 

прозором, који наводи Ј. Вуковић, уколико би се преместио у систем говора који 

испитујемо, захтевао обавезни наставак који би потенцијално могао гласити: ...и ја изађем 

да видим, кад оно Петар / ...али ја нисам могла да изађем да видим ко је / ...али ти ниси био 

ту, што би, дакле, подразумевало опис догађаја (комплекснијег или мање комплексног). С 

друге стране, на истом месту имперфекат је сасвим обичан јер, за разлику од презента, он 

има функцију реферисања на појединачан догађај, њиме се у сасвим обичним 

комуникативним околностима преносе саопштења о догађају као таквом (Неко те зваше 

под прозором – слушаоцу се само преноси информација да је говорно лице чуло да га неко 

зове, и то је све што о радњи зна и што има намеру да саопшти). Исто тако, могуће је у духу 
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овога говора рећи: Мара седаше у двориште и завршити саопштење које има вредност: 

„Мара је ту, малопре сам је видела да седи у дворишту, можда је и сада тамо, можда је 

отишла, ја то не знамˮ. Углавном, говорно лице жели само пренети информацију о томе да 

је именована особа била на назначеном месту и имперфекту је то довољно. Ако би се рекло: 

Малопре / пре пет минута / пре пола сата Мара седи у двориште, слушалац би обавезно 

очекивао наставак који би, претпоставимо, гласио ...и ја приђем / приђо(х) да је поздравим...  

  

 Наводимо неке од примера са имперфектом који одговарају претходно наведеним: 

  

 ја неко брашно добио па истовара(х) (Жи); радаше долʼе у продавницу она му девојка млађа 

(Жу); она жена продаваше сир на пијац; беху тамо, тераху овце (Го); седаху тамо прет школу кад 

прођосмо (Вр); не знам ђе је, ко није ђе изашла. Малоприје седаше тамо (Го); Видо чуваше долʼе 

говеда (Бал); беху у лʼиваду, зар пластаху сијено (Бал);  

 

У свим наведеним примерима имперфекат је употребљен у служби обавештавања о самој 

радњи и на комуникативном плану и говорном лицу и саговорнику важно је само истицање 

обавештење о томе да се она, као таква, вршила пред моментом говора. Замена имперфекта 

презентом не би била могућа чак ни уз увођење одредбе – она жена данас продаје сир на 

пијац – може се рећи али би у том случају уследио наставак типа: ...и ја приђем да питам 

пошто је...  

 На који начин презент функционише у саопштењима овога типа види се у 

примерима: 
 била сам јуче код доктора. Он седи овако, а сестра нешто пише. Ја уђем полако: „Докторе, ја 

сам нешто бонаˮ (Ли); јутрос онај један тера с камијоном лʼеп, ја му махну да стане, уђем да узмем 

паре, кад изађем, он отишо (Са); била сам код тебе у продавницу, она ти муж ради, ја га питам 

познаје лʼ ме да узмем нешто на вересију, он ми даде (Д. Дуб). 

 

 Дакле, за разлику од имперфекта, где је комуникативно тежиште на самој 

информацији, презент не може бити употребљен у кратким саопштењима информативног 

типа јер захтева шири контекст у коме остварује корелацију са другим облицима.  
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 Презент не може заменити имперфекат ни у контекстима попут: 

 

 ови пластаху сад оне љиваде доље (Гл); шта има на пијац? Богами, сине, само јунат узимаху, 

ово друго крет слабо (Жу); што беше лична карта твоја код мене оде у двориште? (Го); ови што 

причаху су ис Крагујевца. Свратили ова дечурлија с мора; (Вр); офце беху по ливади (По); 

и то због своје двојне службе – да означи радње које припадају правој садашњости и радње 

које припадају релативној садашњости. Имперфекат овде обележава ситуације које су 

примећене пред моментом говора и које се у моменту говора можда још увек врше (што је 

на комуникативном плану ирелевантно) али изван могућности опажаја говорног лица. 

Говорно лице стога не може ништа тврдити о њиховој актуелности у моменту говора. 

Увођењем презента таква компонента била би изгубљена и он би у том случају имао 

вредност индикатива.  

 Тако је и у ситуацијама када имперфекат означава радње које су прекинуте пред 

самим моментом говора: Ми га пробудисмо. Вала спавах, алʼ хајте (Бо), где га презент такође 

не може заменити.  

 

 Ј. Вуковић посебно издваја употребу имперфекта када означава радње које се 

додирују са моментом садашњости, односно које је својим трајањем обухватају: требаше 

ми дваес динара (Вуковић 1967: 126–128). Овакву употребу имперфекта аутор назива 

презентском, и он је у тој служби презентом заменљив (треба ми дваес динара), а због 

присуства модалности могао би бити замењен и потенцијалом: требало би ми дваес динара.  

 

 Немогућност замене имперфекта презентом и разлику о којој је до сада било речи Ј. 

Вуковић истиче када говори о имперфекту за мало даљу и удаљенију прошлост. У оваквој 

служби, како наводи аутор, имперфекат употребљен у реченицама типа: Јутрос у свануће 

идаху нечије овце про брвана, не би лако могао бити замењен презентом. За такву 

трансформацију нужно је учинити припрему, и то не само ону која би се тицала увођења 

одредбе, већ би неопходно било да се читавом изразу да други тон, тон приповедања. Тек 

када би израз добио причалачки карактер, када би се интонирао тако да се заузме 

приповедни тон, могло би се рећи: Јутрос у свануће седим на брду и видим: нечији косци 

косе у планини (Вуковић 1967: 143–147). Ово се слаже са нашим претходним 
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констатацијама, с тим да и овде сматрамо да би реченица са предикатима у презенту 

захтевала нешто шири контекст, тачније наставак у виду неке радње.  

 

 Како функционише презент у нарацији која се односи на овај тип прошлости у 

комбинацији са имперфектом и другим облицима види се из примера:  

  

 прије неки дан спремам ја ту неки ручак кат неко куца на врата, ја поглʼеднем кат Фата вири. 

Реко: „Ђе си Фато?ˮ Каже: „Има лʼ ти кога, дошла сам да седимо?ˮ Реко: „Ада нешто сам уфатна, 

алʼ хај, уђиˮ. Уђе она, седе, ја и даље за шпорет стојим, почела та ручак беха. Она прича, долазио 

јој син из Немачке па се нешто са женом свађо, шта знам ја (Ков); да ти причам, ја сам био онумат 

тамо у шуму, у један забран, ко знате ђе Плакаоница, и с дететом упалʼимо трактор један дан и 

отидемо баш да сечемо мало тамо ту шуму. Порет пута, ада ка до аута оде, пут оде а она пот пут, 

неко осеко неки рас, горе онај део, а та крља остала једно метар и по висине, кад ја ту ис трактора 

поглʼедам ђе она излази. Беше лʼетно поломљено ту ка та трмка одовут, и видим ја она се узрујала. 

Реко: „Ене пчелаˮ. „Ђе.ˮ Реко: „Ене јеˮ, овоме сину (В. Лок); један испод Рашке долʼе одо ја, 

товаримо с камионом, кат један и[з] села озгор дође долʼе код мене и одма он поће ову прићу сат 

што прићамо (Пож); сталʼи тунекане на капију: „Има лʼ бујрум?ˮ. Ја не познајем људе: „Хајде, 

изволте.ˮ Уђоше тунекане, разговарамо алʼи не моремо да отворимо неки разговор велʼики, не 

познајемо се, они не мору да помену, хајде, хајде, опет понешто помени овако ка ово с вама причу, 

овамо, онамо, одаклʼе су, ђе су, они причају, раду у Немачку (Трн).  

  

 Када обележава далеку прошлост, имперфекат се обично користи за обележавање 

једног временског периода у који се постављају друге радње: Чуваг ја овце по планини кад 

се Анђа довела у нашу кућу (Вуковић 1967: 157). У овој служби имперфекат није заменљив 

ни једним другим обликом сем перфектом. Како Ј. Вуковић наводи, увођење презента битно 

би изменило временске моменте – Чувам ја овце у планини, кад се сватови помолише преко 

Тодорова дола, воде Анђу – презент специфицира прошлост у смислу релативне 

садашњости, и више се не мисли на прошлост као период него на одређене моменте у датој 

прошлости. Дакле, разлика између шире, у смислу периода, замишљене прошлости, и 

одређених момената у истој прошлости условљава и опсег кретања глаголских облика, и то 

у могућности да их једном и у другом смислу замишљене прошлости обележе, не само у 

односу према моментима садашњости, него и по њиховом временском простирању. Не би 
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се, такође, рекло: Немамо једне године жита, није родило, те се ми покупи и села; ум.: 

Немадијасмо једне године жита, не бјеше родило, те се ми покупи и села (...). Потребно је, 

дакле, да иммперфекат одреди у општој субјективној прошлости радњу, па тек да се у 

односу на његову радњу (стање) може употребити презент, као облик за већ на неки начин 

специфицирану прошлост (Вуковић 1967: 156–158).  

 И у нашој грађи бележени су примери који потврђују дату претпоставку. Када има 

службу обележавања ширег периода, односно околности у оквиру којих се догађају 

релативнопрезентске радње, овај облик не може се заменити презентом: 

 

 ја остави један пут сир, вичем ономе твоме мужу: „Могу лʼ оставит ова сир доклʼен се 

вратим, д[а] узмем лʼичну карту?ˮ Те ја га онамо остави, ти не беше ту (Го); више куће једна штала, 

хај попнемо се на ову шталу да лʼегнемо мало, попнемо се на ону шталу, имаше сламе, сијена и оно, 

ми полʼијегамо оно (См); а ја кат дођем кат у кревет шевар, салʼ покривено. Покривен шевар, кад ја 

поглʼедам. Јесте био добар момак алʼи богами сијено беше (Ле); ја сам је видо у школу, прође, и 

овако по питању а нијесам изговорио ни ријеч једну ништа на дуња, само то прође тако. И ја послʼе 

ослужи ту војску, дођо, по двије године се то служаше (Пр); лани беше, виче да пијемо кахву, беше 

рамазан, а ја никад не постим, каже рамазан је па да попијемо кахву (Го); ја не могу, она беше мала, 

ја да њивим оно друго не могу (Го); ево Пазар па нема воде, они беху ту скоро све живо заставилʼи 

долʼе, паркиралʼи се на пут, нете да се макну; отац му је био сиромах, алʼи поштен му је отац био 

ко кристал. Ја сам радио са стоком па он имаше доста деце, па нема краву, па каже мене: „Хо лʼ ми 

дат ту краву?ˮ (Гл); е одо, стигосмо једну воду, извади ми девер фиљџан, па ис оне воде те ја три 

пут прогуну, то тако, и узо она филʼџан, тако хи узимаху, напои те и узме филʼџан (Пл); једна беше 

турила, алʼи богме ђутуре имаше, оволʼико овија ђинђуха, па овако до ћак долʼе, једна Суљка, и 

дошла код моје мајке седи, алʼи само нанизати, оно се плʼелʼе и оне шапице колʼко рука, алʼи она 

само низала и пружила (Ле); то е божа истина, оде тек сам била дошла, једна ис Митрове, и ја видим, 

беше бога ми овако, прије Савиндана је било, површица (Св).  

 Замена имперфекта презентом довела би до промене карактера изречене активности 

/ стања. У том случају, она би престала да означава шири период у смислу околности и 

означавала појединачно дејство. Исто важи и за обрнуту замену: 

 то ми је дошо од мајке моје отац и каже: „Ту и ту хоћемо да те дамоˮ, а ја чувам јагњат у 

лʼиваду, а отац ми није ту но ми је у шуму отишо, у трупине оно некат, и каже та ми дедо: „Ја сам 

дошо да те просим и хоћу са[д] д[а] идем да ти нађем оца горе и да те дамоˮ. „Немоˮ, вељу, „дедо, 



467 
 

мене да даете, ја нећу да идем, нисам ја сад за у свијетˮ. „Хоћемо, хоћемо, ту е добро место, добар 

дечкоˮ, тапут се глʼедало ко клања, тако то, та породица поштена. Ја шути, свој посо, увече кат ми 

је дошо отац и[з] шуме, браћа ми малʼи билʼи, алʼи кат хим ја то почнем причат... (Бр);  

 

Имперфекат чувах уместо презентске форме означио би околности које су пратиле наведене 

радње у смислу сталне особине субјекта а не појединачну радњу као што је овде случај.  

 Дакле, имперфекат у прiповедању најчешће има припремну улогу за употребу 

осталих облика – презента и аориста пре свега. Њиме се дефинише шири временски одсек 

унутар кога је могуће слободније комбиновање радњи исказаних другим облицима. 

Наводимо још неке примере у којима се презент комбинује са осталим облицима при чему 

су у контексту присутне и имперфекатске форме које се не би могле заменити презентским 

без промене значења: 

 тамо чистимо неко оруже, на неку стражу беше, нека побуна, дошлʼи неки стари војници у 

касарну (Пр); е друго, одма по томе је било, у ту касарну пребацисмо се и они глʼедају нас шта ко 

има пара, ја имах пара понајвише от свија (Пр); кат смо ми отишлʼи, одосмо послʼе овога времена, 

Ацо и Гоца. Одосмо ја и Гоца прије двије недеље, мени се иде на Промуклʼице, одосмо, овако, још 

је касније било. Ми кад приђосмо, оне већ беху престалʼе те воде, нестадоше нам воде, она једна ка 

поче помало, па још више, још више, већ дође она једна, кад само, кад је то почело да пребацује 

преко корита (Ост); ја нијесам кадар да га окренем, велʼик толʼико беше, ја нисам кадра, а не могу 

да зборим, не веља (Пл); и дођем до ту са њиме и посен дођемо нас двоје до куће овамо у Лʼескову. 

У Лʼескову стигосмо на суфур, беше рамзан (Ле); ја се сећам био сам дечкић кат смо копалʼи овај 

канал за воду и ту наиђемо ко они земљани чанаци што се некад млʼијеко разлʼивало, само 

преврнуто овако, шта је сат, отац ми каже: „Не, не дирајˮ, и оде зовне старога једнога овако, стари 

био, најстарији, није му стриц рођени, каже помислʼилʼи злато, нека је он ту најстарији, и ја се сећам, 

они будаком полако, она пуче, ваљда дотрајо, други испод њега, исто преврнут, са два беше, е долʼе 

имаше гомила, са[д] ће он донијет, неђе оставио тамо, тога имаше ја не знам колʼико, пуна гомила, 

за шта је оно служило, не знам (Из); ми смо једну плоћу маклʼи па смо глʼедалʼи, па знаш шта, могу 

ти реј, три метра стојаше костур, глава, кости, као да је јућер укопан, а то је гробље и прије Турака, 

је лʼ Турци су оде билʼи песто педесет година, и то седаху, и ја узмем ону главу, то је било прије 

триес година, и ставим је она мене овде пада колʼики ти људи беху. А они кости оволʼики, а жути 

стојаху ко да је јучер укопан. А како ту седаху, ту је сува земља и сат она је покривена (Уг); Суљо 

Метић послʼен четрес пете дошао ође, он беше у Италʼију, заробљен, претерат у Италʼију, беше 
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рањен, задњица, да извинеш, и он прича, и тамо га лʼечилʼи у Италʼију и послʼен га комисија нека 

пуштила, дошо и причо (Брђ). 

 У свим овим примерима замена имперфекта презентом онемогућена је због тога што 

би се врменска перспектива променила: услед недостатка одредбе, прошле радње и стања 

могла би бити схваћена као актуелни у садашњости – као у примерима: и он узме та стан један 

дрвени, викаху оће да колʼибу неку направи и да заузме та јурт ту (Ер); једно сто еура викаху да јес, 

ја не знам, нисам хи купово додуше алʼ то чујем от људи. (В. Лок); – где би презент уместо 

имперфекта радњу представио као актуелну, односно био би могућ само уз одредбу, нпр. 

ту скоро – односно употреба презента укинула би значење околности, ситуације која је 

пратила (из)вршене радње. С друге стране, наместо презентских форми чистимо, глʼедају, 

се иде из прва три примера могао би се употребити имперфекат без икакве промене у 

значењу, због тога што је посреди означавање прошлих радњи посматраних у процесу 

вршења.   

 У неким контекстима пак услед присуства одредбе којом се радња у прошлости 

врменски локализује могуће је уместо имперфекта употребити презент: 

 

 ишлʼи смо у Пећ за жито, за кукурус, ишлʼи смо у Митровицу и за кукурус и за жито. Ја 

једаман пође, отац ми беше бон, ја дечак. И мој отац каже хајт. Пет напаљона тапут товар жита 

кукурузна. И он ми даде тапут пет напаљона тија пара, богами пет напаљона крава. И даде ми још 

мало лʼекова, тапут ситно лʼекови се звалʼи, албанска та пара била у то вријеме, и сат ја одем и 

ноћимо тамо негде више Савинија вода, уфати не мрак, и ја изгуби, искочи ми нофчаник. Алʼ један 

Ћерим, зато сам га и запантио, нашо ми нофчаник, изјутра: „Хајте фатате коње д емоˮ, да 

продужујемо за Пећ. А ја видо нема ми пара, нофчаника. Хајт они иду, ја ухадаљио се, немам кут, 

она: „Шта ти је, дијете? Шта ти је, кажи ми?ˮ Вељу: „Изгубио сам нофчаникˮ. „Хај ти узми кљусе, 

најћемо ми паре до тамоˮ, ада, ја не смијем да померим. Да се вратим не умијем, да продужим немам 

кут. Те он извади нофчаник: „Је лʼ ова?ˮ Те ја послʼе пођо (Ђер); Сећам се ја, раније кат смо тералʼи 

дрва за Косово са овијем сином па долʼе војска па тражи ти документа, папире, мој син нешто не 

беше понио, не дају да прође. Илʼ да нађеш возача па да прођеш. И ми сиђемо у Јошаницу, те узе 

једног другара те му он протера камион преко пункта (В. Лок);  
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 Замена је могућа и онда када се радње уводе перфектом, који такође има службу 

временске локализације:  

 баш Мирко дошо оде, Радица беше ту и пита га како је Стоја, каже: „Добро је, сад је баш 

доброˮ. Не прође три дана, Владу умрла сестра у Кочарник, зове ме Радица каже: „Умрла је тетка 

Босаˮ, кад Владе се спрема да иде тамо увече, кад зове ме јопет она, кад каже: „Умрла Стојаˮ. „Која 

Стоја?ˮ Каже: „Драговановаˮ (Го); ја кат сам се удала, да опростиш, веш се шило на руке, није 

имало да се купи то но све да шиеш на руке. Оно немаше овога готовога да се купи, кошуље мораш 

да шиеш (Со); дол’е по Србији имаш оне праве зел’ене, ја сам гл’едо, један беше Радослав сазидо 

кућу, ал’и то у животу ја нијесам видо, по метар један има, један ћошник; ми смо на пилотину 

горел’и кречану, ал’и стаљал’и шине све унакрс, па она пада жар дол’е, ал’и то беше дангубно млого 

(Св); ја би једанпут у Краљево, једно дијете ми слабо би, и пита ме једна докторица, двије беху: 

„Како ти је име?ˮ, реко: „Шкријељ Хукаˮ. „Ха, хаˮ, каже, „Шиптарˮ. Одма познаде поријекло, 

Шиптар. Ђе год да сам отишао у болʼницу, ђе год предади књижицу, ниђе нијесу могљи оно 

Шкријељ да ми погоду презиме: „Шкрељ, Шкрљˮ, кажу. Не могаху да погоду, нешто за изговор им 

тешко (Бо);  

 

 То се најбоље очитује у контекстима где се оба облика употребљавају на блиском 

одстојању: 

 сад сам била у Босну на једну свадбу, код њих имаху другачији обичаји. Они продају 

невесту. Тамо се продаваше невеста (На); у та хотел ђе смо билʼи, нит се знаше ко је директор, ни 

ко је шеф, то радаху, уопште се не зна ко је шта. Раду, имаху (Брђ); све она зна ко е подиго кредит 

у Тутин, све знаваше (Го). 

 Када означава прошле радње посматране у процесу њиховог вршења, презент је 

заменљив имперфектом, као у примерима:  

 он дођи, тамо сокови ми у ходник, ја видим нема ми у гајбу сокова, он дођи, отиди у 

купатило, попи и врни ону флашу. Ја вичем конобарима шта лʼи су ми празне, кад ја један пут га 

уфати, он пије. Реко: „Па ти ми тражи, ја ћу ти дат, ја на лʼијеп начин, ја умијем са сваким лʼијепо, 

ја ћу ти дат да попијеш сок, што узимаш тамоˮ (Го); ја то ништа знала нијесам, ту спавала, свакад 

би, бок ме убио, нешто сањала, ко да ме мртви сан увати. Тек се зора указује, ја пушти телʼевизор, 

како пушти телʼевизор, јој децо, даље било от свакога, он се обрете у колʼима, снаа моја с једне 

стран држе га и оно причају му, а ја само сама ту. Причају шта се десило (Коз); „Јаˮ, каже, „мирнијег 
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ђака у оделење немам од Радмилʼеˮ. „Како ти мирна Радмила? Ти ка[д] си био прошлʼи дан за Рожае 

ја сам те замењивала и ја сам је нашла на таблу, она избрисуе децу која су е записивалаˮ (Го).  

 

 Имперфекат по својој природи не може исказати временски омеђену радњу (Вуковић 

1967: 218). Презенту је, међутим, та особина доступна, осим у основној, и у секундарној 

служби, као у примерима:  

 

 седим ја ту петнес дана без њега, он тамо ради то, ја ту без њега седим, кажу ми ови околʼина: 

„Па ђе је, па куд је?ˮ Па, јесам лʼи ја дошла оде за нешто илʼи овако удата, зашта ово? Ја са женама 

разговарам, смијемо се (Бр); цио дан јуче мислʼим како се зове (До); сву ној ја тако размишљам како 

да побегнем ујутру (Го).  

 Ову службу презент је, према мишљењу Ј. Вуковића добио из својства да искаже 

временски омеђену радњу у апсолутном индикативу (Вуковић 1967: 222). За разлику од 

исте службе у индикативној функцији, међутим, овде су одређене и лева и десна граница на 

временској оси. У контекстима овога типа презент је заменљив аористом и перфектом.  

 

 Сви примери приповедачког презента који су до сада навођени садрже радње које се 

одликују присуством компоненте доживљености. Говорно лице помоћу презента оживљава 

радње у којима је лично учествовало, желећи да их актуализује и прикаже као такве, 

доживљене, у чему се користи и семантичким потенцијалом осталих облика који садрже 

компоненту доживљености (презент се најчешће комбинује са аористом и имперфектом). 

Ипак, наративни презент не мора нужно обележавати и доживљеност радње. Лице које 

приповеда може њиме означити и радње о којима зна посредно, из сведочанстава неког 

другог лица. У том случају, говорник се уживљава у прошле ситуације, мења своје 

временско стајалиште, представљајући радње као сопствене, доживљене, са циљем да 

омогући интензивнију рецепцију од стране слушаоца.  

 

 III.2.11. Наводимо примере у којима се облицима презента обележавају радње које 

су се вршиле у далекој прошлости, изван домашаја чулне спознаје од стране причаоца, 

односно оне које могу припадати било ком периоду у прошлости али се о њима зна „из 

друге рукеˮ: 
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 бигинисо ага добру земљу и он сат наговори џандаре и дођу џандари увече и измлату онога 

газду, измлату га, убију га (Ју); е видиш једно интересатно, кат се најприје школа оснивала, требало 

да се оснује у Лукаре школа, алʼ ова Јеврем што сам га прије напоменуо, он позове наше старе ис 

Крушева ис Лукара ис Комиња, Гошево, позове он те муслʼимане старе, каже један: „Слушате ви, 

не треба школа оде у Лукаре, немо да дате оде школу, немо да дате школу да ви се деца повлашу. 

Негоˮ, каже, „ми ћемо школу ставит у Грубетиће гореˮ. „Е још ко море. Фала ти, чика Јевреме.ˮ 

Ови букнулʼи, не дају школу ту, то је истина, није прича некадашња. И отерају школу у Грубетиће 

и богами горе они ишлʼи, Жуњевиће та села српска, неколʼицина и муслʼимана горе блʼиже 

Рибарића, и школовалʼи се (Ју); кад је било дванесте године, објави Русија рат, објави Грчка, објави 

Бугарска и објави Србија (Из); билʼи су онда бегови и аге и један ту из Мура, одма долʼе, проси 

боговску кћер и млого пута је проси а он има шесторицу браће, ова што проси ову девојку, и он дође 

и пресече га, алʼи пресече га да не море, и тако му донесе ћахат и каже: „Илʼ прозор илʼ опанкеˮ (Ју); 

та најстарији што је био жењен имо двоје деце и жена му остала оде и остало то двоје деце а он 

отишо у војску, и кад је био у војсци, добије тумор (Коз); њега кат су убилʼи, послʼе један Србин је 

осто био да заступа Санђак, ис Иванграда, и лʼијепо пише у новине: „Ако Санђак није републʼикаˮ, 

каже, „ја нећу на ту седницу доћˮ, и они њему кажу: „Санђак није републʼикаˮ, и он не иде на 

седницу и Санђак остае један део у Црну Гору, један део у Србију (Пож); овај Џефко, стиго са 

џипом, из Долʼића возио раднике. Каже: „Ја видим плас, реко да изађем да снимим оно, кад имаш 

шта виђет, човек се дофатио за плас, и плас и човекаˮ. На Пештер да се неко удави. Није смијешно 

ништа, људи, ка[д] то стигне одједанпут, непредвидиво. И Џефко зађи овако довде, у воду довде и 

не смео даље, ова мајстор, како виде да Џефко не смеде да иде, он скочи ис кола, умио да плива. 

Тешко је плʼиват са одећом по тим бујицама. Не могаше да га откаче от пласта. Он пришо до њега 

ал не може да га откачи, не смије да се пусти. Једва га извуко. Не може, њега је страх био, и не 

може да га открпи. Све за пола сата се то десило (Бу); сат има једна ту у суседно село девојка је 

отишла у Пазар долʼе и сат кот својти са родитељом, оцом, ко[д] својти отишлʼи, преноћилʼи и ти 

се замолʼилʼи, те својте, да оставу ту цуру неки дан код њи да поседи. Она остала, отац је оставио, 

него међувремено он дошо, кад је дошо овамо, прошло је недељу дана, чује, каже неко причо, да му 

се удала та шћерка у Позар и да је узела Циганина. Е ово ти је истина, није да лажем него истина. И 

сат чују они, није хим пријатно, да ти кажем право, не долʼикује да она узме Циганина. И шта ће, 

каже не верујем. Жена му, мајка те девојке каже, човеку рекла: „Иди види је лʼ то истина. Отиди до 

у Позар види.ˮ (Бо); питао: „Има лʼи неко дијете да познаје ту кућу да ме поведе до те куће?ˮ И сад 

неки дечко пођи саш њиме тамо ђе се она удала и дођи у кућу, звони на звонце, ова ушо. Мене је 

причо он: „Ја уђо у кућу, видимˮ, само његова ћерка, нико нема, пито се саш њом: „Шта е, ти си се 

удала, ха?ˮ Она рекла: „Вала јесам.ˮ „А ђе ти је ко?ˮ Каже: „Човек ми је отишо у пијац нешто да 
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купи.ˮ „А добро, ја сам чуо ко је он, ја сам чуо да си узела Циганинаˮ. Она ништа не каже, ни то ни 

то. Не биди ус причу, ова јој човек на врата. Како е улʼего, он га и не познаје, нити он њега нити он. 

Пито та што е узо ову му шћерку, реко по имену овој његовој шћери: „Ко је ова човек? Ја га не 

познаемˮ. „То ми је отац.ˮ Пита се: „Је лʼ ти ово муш?ˮ Каже: „Јесˮ. „Шта има, стари?ˮ Питалʼи се 

ту. „Има лʼ шта ново?ˮ „Нема вала.ˮ Уз разговор он реко: „Знаш шта е, ја сам дошо, ова моја шћерка 

узела тебе, је лʼ тако?ˮ Каже „Јесˮ. „Ја сам чуо да се она удала па мене није то пријатно, моја шћерка 

да узме тебе.ˮ Каже: „Нијесмо се узелʼи зором, ја је нијесам вуко зором.ˮ (Бо); мој родитељ, мој 

отац што је био, алахрахметеље, он ми је причао баш, каже дошла жена и завежује завеске и баца 

пот прагове, каже: „Ја се дижем ис хаљина, гола жена долазиˮ. Каже, лати мотку па трчи да је бију 

(Бр); оде једна је побегла једнога Хусе, ту му је кућа, он је умро прије двије три године и она побегла, 

тапут би трчалʼи ко би осети да побегне, да не дају, а она побегла, а Хуса, деца његова кажу: „Бабо, 

бабо, побеже Нуска!ˮ, Нусрета јој име. Каже: „Није, синко, нијеˮ. „Јес, бре, јесˮ, они мислу не верује 

им. „Није, но отишла к њојној кућиˮ (Ђер); за паре, у Пећ на Косово. Могло е да се продаде сир, а 

да купиш овас. Ови су отишлʼи из Лʼескове у Пећ и донијелʼи мумуруз, кријући. Па су имала два 

хана овде, Амир Хођић и Хамид Хођић, то су билʼи прво братућеде, они су држалʼи ханове, па су 

ови седелʼи кот Хамида, Хамид је послʼе дошо, ту су сврнулʼи, а они су ис Пећи билʼи, а моралʼи да 

дођу из Сенице, ови што су билʼи, а узималʼи у Пећ, и ту су у сахат три од ноћи долазу за мок оца, 

каже погинулʼи троица, како погинулʼи, тако и тако и тако, мој отац био кмет тадашњи, најстарији, 

и мој отац се дигне, те тамо, наки тројица билʼи мртви ради хала. Ова посен је отишо и отселʼио са 

фамилʼијом, а Амир је осто ту, није одселʼио него је осто ту, само му е одселʼио син (Ле); Ујкан 

Ћамовић је био ис Тузиња и он је вешало поставио у Сјеницу. Мој амиђа затворен и долази да се 

веша. Отац узми ата, амиђа ми вранца, тудијер те тамо. Постаљено да се веша тамо, прво братућед, 

мајке син, нашлʼи њега и скинулʼи га са вешала и довелʼи (Ле).  

 

 Презент у оваквим примерима прошле радње приказује као очигледне, у току 

њиховог догађања, упућује на хронолошки редослед њиховог вршења, односно на 

постојање разлика које постоје на временском плану (ближа : даља прошлост).  

 

 Намера говорника који у свом исказу користи форме наративног презента јесте, 

дакле, да заинтересује слушаоца, да побуди интересовање за саму причу и догађаје у њој, 

па их зато описује као актуелне. Није, стога, као последица управо те интенције, реткост да 

се у контексту уз презент нађу и посебни облици попут заменице ти или њеног енклитичког 

облика, односно израза моја ти, којима се слушалац именује и тако „позиваˮ да се активно 
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укључи у доживљавање радњи, да се у њих уживи као да се оно што ће се испричати тиче 

директно њега. Назначеним језичким средствима активира се пажња реципијента и истиче 

потреба његовог активног учешћа у пријему информација: 

 

 и тако, ти, Бојана, узмем ја дијете за руку и право код њега (Ли); укралʼи билʼи, не би далʼи 

родитељи овамо горе да иде. И тако ти ја пошаљем сестру моју и једну синовицу, отиду долʼе, 

причају са њом, те оће бит, те неће бит, они долʼе рођаци и они помагалʼи, и тако свадба, коњи, 

сватови с коњима одоздо. Свирач с армоником из тог Опова тамо, Милʼе неки (Не); било то подавно, 

дошла она, а ја ти овако седим оде, и само шутим (По); ја ти не сачекам ни минуту, него одем право 

код управника (Не); дигнем ти се ја, моја ти, оно се тек свануло (Ду).  

 

 III.2.12. Осим за обележавање прошлих радњи које се одликују једнократношћу у 

вршењу, какве су садржане у примерима које смо наводили – где је реч о појединачном 

догађају из прошлости – презент се користи и за исказивање дејстава која имају карактер 

вишекратности. Иако тутинско-новопазарско-сјенички говор има неколико синтаксичких 

јединица са специјализованом службом обележавања хабитуалних радњи (потенцијал, 

императив, конструкција би + императив), презент је у контекстима овога типа 

високофреквентан.  

 Овај тип наративног презента у тутинско-новопазарско-сјеничким говорима 

бележимо онда када информатори причају о сезонским радовима, обичајним и уопште 

радњама које су се у прошлости понављале по извесном утврђеном редоследу. Описује се 

како су се вршили пољопривредни радови, кућни послови, спроводили поједини обреди, 

играле дечије игре и сл.:  

 
 штругља, карлʼица, разлʼива се вареника, ту фаћа кајмак, стап да метеш варенику да градиш 

масло. Оно је уско а дугаћко, има она што бије руком, динги, динги, ту оне варенике се измете и 

масла исциједиш у један сут и купиш кашиком по оволʼику метаницу масла; држиш, она обрће 

басике и ону земљу сеће. Један води волове, један држи рало. Исто кад влаћиш намешћи дрљаћу, 

посијеш, рућно, фике, фике, тераж волове (Бо); сијала се конопља и то је било на првом реду, на 

првом реду је конопља јер о[д] тога се е нарот и обучево, ону конопљу, тамо направљено ко базени 

овако и повежи у снопове, ону конопљу па је тури ту па јој наврни воду, и за колʼко дана бога ми то 

не знам, то се знало та рет кат она се е покиселʼила добро, е тапут износу ту конопљу ис тога мочила 
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и осушу па је послʼе донесу па је трлʼу у трлʼице свака кућа је имала трлʼице свое и тура редом по 

влакно и влакно, напуни шаку, па оном трлʼицом оно измлати бупа и бупа док дође као руно вуне 

(В. Лок); то су жене то киселʼилʼе тамо негде ђе имају мочваре оне, то се направи рупа једна, јазбина, 

па се то покиселʼи ту, па се посе то осуши, вежу се оне малʼе везице, па кат се то осуши, онда се 

тури, имала је трлʼица се звала, двије даске саставу се а она трећа озгор да пролази. И послʼе се 

направи она конопља у једне повесне ка вуна. Та жена ципцијелу ној преде, ништа не ради осим то 

(Нет); оде сам ја врхо, ово се оструже косом све до земље, што можеш ниже долʼе, и то се пободе 

један колац на средину, и узмеш оне снопове и тураш око онога колца свуј редом педесет снопа, 

бациш по земљи, разгрнеш га, уведеш коње и конопац свежеш за она колац тамо, стожер се зво, 

онда конопац за она стожер и коњима, два коња, свезани везом око врата и једна кукача има за она 

конопац и закачи коњима за врат, за ону везу, и тера хи посен један дечко, тера хи и они трчу 

наоколо, трчу, трчу, а она се конопац савија око онога стожера и он трчи све док дође до стожера, 

дођу до стожера овако, савилʼи су конопац, е послʼе хи он окрене назат, па послʼе развијају она 

конопац, иде опет на обратно, и послʼен се он развије скрос до на крај тамо, кат се развије до на крај, 

опет савија око стожера, дође до стожера, доклʼе тако умеље жито, оне класове угази ногама, зрно 

пада ис класа, тучу га коњи са ногама (Трн); раније нијесу виделʼи младу, него неко је пофалʼио и 

они дођу да је просу, и они сат питају како живу, кажу добро, имају доста стоке, говеди, оваца, 

коза, то је било богаство (В. Лок); свадбе, лʼијепо бога ми, закољи вола елʼи краву, елʼи јунади доста, 

све тако, пеће се, месо се куха, слатке тепсије, пите, све то се кува и једу сватови. Невеста богами 

двори, ону једну ћаткију на главу, руке држи овако и двори, зава једна покрај ње седи посенке дарује 

парама, како ко е дарује, дадни пара, накупи се доста. Она то двори, седи овако, стоји пред сватове; 

све то однеси тамо па она то уради, извези, изатки те ћилʼиме. Спрема се, знаћи пе-шес месеци би 

се спремала невеста, и посен сватови с коњима и отиди, узми је, доведи (Бо); испросу је, она не зна 

момка. Дођу, то су звалʼи првођаче, а сат се то друкше зове, сат то ни нема, сами се договору. Испросу 

је, уговору свадбу, увечер дођу канаџије, то се тако звало, донесу за младу поклон, злато, катове, 

робу, они су викалʼи рухо. Одведу је; одведу је, свадба траје три дана, у сриједу су жене, јело, не 

мијешају се људи, само жене, а у четвртак људи, у петак двори невеста, у петак је џумбус, на едан 

крај су људи, на едан жене, нема да играју зедно ка сат, посебно играју људи, посебно жене. Послʼен, 

три недеље прође па враћају младу у рот, у првиче иду, то се звало првиче, иду у првиче с даром, 

оставу младу три недеље да седи. Послʼен је доведу ови ис рода, исто долазу у првиче и оставу 

младу, то ти је свадба. Кошуље, материјалʼе, злато што купу, дволʼирке највише, љира, петолʼирка, 

дволʼирка, прстен, менђуше, ко шта има. Исто тако, ми смо билʼи пријетељи, ја сам се знала. Иде 

девер, прстенски девер и његова породица, сватови, не иде младожења, он је не види док не уиђе код 

ње, ни кад је доведу, не смије да је види, само ка[д] треба д[а] [ид]е да спава, кат спава, могу да 
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доведу кога било. Било свега. Ништа, она остане, каже кад је преспавала, нема кут, то није ка сад, 

уда се, разведи се, но мора да остане. Риједак случај. Ријетко, нема, бије је, матретира је, то нико 

не окреће пажњу; био је обичај да ме прстенуе девер кот куће, и само улази девер и још два са њим, 

помоћни деверови, не умијем ни ја да ти објасним то, прстенују младу, она хим даде по пешкир, кад 

је прстенује, свијем по пешкир преко рамена по обичају, донесе хим шербет, није имало сок него 

шербет, вода и шећер, и они је дарују послʼен на ону, викало се табља, није послужоник, ставу на 

табљу паре, колʼко ко може, није имало послужовник него табља; нема гледања, само испре[д] себе 

ону чаткију ти стави и не мичу је, марамицу овако оно, на ћоше је направи, оно ћоше овако, двориш, 

е кад узму младу да игра са момком, и она све глʼеда испре[д] себе, нема тамо, овамо. Игра алʼ 

испрет себе, тако ти је раније била та мука (Боб); би долазилʼи тако просци да тражу девојку ко тија 

очева, па ко се једно другом свиди. Послʼе закажу да дођу да испросе, да промијену прстен, 

обилʼеже. То замену прстене, да она прстен девојки, девојка њему, веру се и тако то. Имало, тражу 

злата, тражу неке огрлʼице, неке доколʼице. Имало је и тога, пресече млого па ова неће да прихвати, 

остане брес споразума, брес договора. Није ка сат (В. Лок); то у рот кат се испроси, зовне девојке и 

оне баш ка ово што ви турате лак ми тапут крну, купу се девојке, певају, невеста се обукује у хаљине, 

у димије, све то промењуј, сутра дођу сватови поведу је, тамо послʼе свадба, људи, жене, џумбуси 

се, пева се, игра се, све то тако (С. Ћуп); одавде понесеш рукавице и у рукавице понесеш жито и 

понесеш, и сад се зове та косир и прво што узмеш те засечеш, да осечеш овај бадњак, ону љускицу 

ставиш у жито и послʼе посипаш по бадњацима, из рукавица посипаш по бадњацима, тако и ка[д] 

дођеш овде. Стави се, полазак бадњака, уђеш у собу, па у шпорет, по жару (Бу); грошали би се, 

грошкање, по пет камена па би оно радили руком, покупи па баца горе камен па покупи оно доле па 

уфати она камен, па тако е грошкање било. Један камен а пе[т] шес доле и сат бациш она горе а оно 

бациш доле, у руку ти је, и сат кат фаташ, оно бациш горе а уфатиш доле, покупиш оно доле што 

си бацила, ето тако. Ако не покупиш, излијечиш се (Вру).  

Презент се сереће и у текстовима који су временски неутрални, тачније посреди су 

савети, упутства и сл. применљиви у сваком времену. Такви су нпр. текстови попут 

рецепата: 

реванија се прави овако. Узмеш мало зејтина туриш и мало масла и узмеш кое јаје и оно све 

убуташ, убуташ и убуташ, посен узмеш мало брашна и какао и понегђе мало убркаш, јок по 

цијеломе, но по неђе-неђе, тако, посен туриш на шпорет те испећеш. Е вала нојзи не треба млого 

шербета, ка једна ђезва о[д] три ћетири филʼђана, и посен кад испећеш, узмеш кашиком лʼијепо те 

свуд редом попрскаш. Сутрадан мош све да е искоматаш у колаће и да е туриш; исто и гурабије 
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тако, умијесиш, туриш растопиш масла и зејтина мало туриш, туриш мало па растопиш оно колʼко 

ти је таман, посен туриш једно јаје двое, па оно лупаш све, па забркаш те гурабије, забркаш, послʼен 

видиш да лʼ се лʼијепи за руке, узми растањи овако по тепсији, испећи хи. Ка колаћи оно (Де); 

обаруша, ставиш воде, брашна, солʼи и мало воде млаке, и убијеш оно добро, убијеш и убијеш да ти 

нема онија громуља и тепсију подмастиш и посе ставиш мало оно што си бутала ставиш у њу и 

оно се потпече лʼијепо, па опет маслом подмастиш одозгор, па опет други кат ставиш, па опет посе 

кат се испече, подмастиш, па туриш колʼко хој катова, зависи колʼко ти треба, ако ти треба за 

више фамилʼије, више ти треба онија катова, ако ти не треба но за мању фамилʼију, три-четири 

ката, пет највише, ја сам тако стављала, и то се послʼен издроби, ка се испече, узмеш те је лʼијепо на 

комате издробиш, овамо масла раскврчиш, туриш мало солʼи и кајмака и залʼијеш је одозгор (Ков). 

 

 Овде је презент заменљив наративним императивом, а неретко се у текстовима ове 

врсте два облика комбинују, што упућује да је и у једном и другом присутна компонента 

директивности, спољашњег подстицаја, обавезе да се радња, односно цео процес изврши 

управо на наведени начин.  

 

 Устаљене прошле радње могу се обележавати облицима презента у различитим 

граматичким облицима: 

 
 има и то, на пример, ја бегенишем да се пријатељим с неким, ка са Зечевићима, ка с 

Вељовићима и ја одем и ту ја могу да одем или пошаљем некога, његову својту ил нешто, ту и ту да 

идете да просите девојку за сина, за унука, за кога било, за синовца, за брата и ја пратим (Вру); 

цицвара, то ти је било за пријетеље да се угозбу ка[д] дође пријетељ, цицвара. Ставиш воде мало, 

масти, ал више масти, и после кат проври [е]т[о] оно, осолиш га мало, тураш, већином пројано се 

тура цицвара, стављаш брашно, мијешаш, мијешаш, мијешаш, мијешаш оно док не пушти масло 

(Вру); ујутру устане невеста и они улазу, прво свекар, она га грлʼи, љуби му руку и тако свија редом, 

свекрву и свија. То јутро јок, а друго јутро невеста и мијеси и музе и све мора да ради (Боб); ишлʼи 

смо алʼи мање, оде у Митровицу смо ишлʼи алʼи то је било некако ка узгредно, тапут се сплавови 

тералʼи низ воду, низ Ибар, сплавове и на она сплаф ми отидемо и понесемо по кацу, двије, колʼко 

ко има, мало сира, кајмака, тапут се и вуна продавала, понесемо вуне да продамо, понесемо, понеко 

е имо и пчела, понесемо меда, воска и тако, нешто се мучио човек (Бр); пођу, понесу ракије, мезе, 

исечу бадњакове па седну тамо, па се зајоване, посе дођу оде, унесемо бадњакове и изутра 

положаоник долази. Само седну онако. То се зове бадњачица и понесу горе и горе је окрену. Преломе 



477 
 

тамо бадњачицу (Коз); пече се то, мијеша се, мијеша се, после ка[д] се испече ил кајмака ил сира, 

још лепша дође, ти проба ка[д] дођеш кот куће (Вру); ткала сам ово од вуне а то нијесам. Разбие се 

вуна, опредеш ко ој за основу, танко, два струка, оно послʼен на махаљку, оснујеш га на разбој, 

киркит има и ткеш га, све га рукама пребира, жицу оздољ, жицу озгор и имаш мустру, по броју све. 

Ћилʼими, черге, прње, кучинафке, све се то ткало, јастуци, хавалʼи, нехавалʼи. Оно горе она хаф, 

сече се, оне туфице се вежу, а кад није хавалʼи салʼ протињеш равно. Тако се ћилʼими ткалʼи, 

простирало се по кући (Ле).  

 

 Као што се из наведених примера очитује, у предикатима у презенту подједнако су 

чести глаголи оба вида, с тим да када су посреди несвршени глаголи, радња се приказује у 

свом трајању, док облици перфективне форме указују превасходно на целину радње.  

  

 Ни у овој служби презент се не јавља самостално, већ своју семантику остварује у 

суодносу са другим глаголским облицима са претериталном службом. Имајући у виду да је 

реч о радњама хабитуалног карактера, саопштења су најчешће обликована тако да се у њима 

презент комбинује са облицима чија је основна служба обележавање поновљивости 

прошлих радњи – потенцијалом, императивом, конструкцијом би + императив. У поређењу 

са наведеним јединицама презент поседује знатно слабији потенцијал за исказивање 

хабитуалне семантике, те није уобичајено да у контекстима овога типа буде употребљен 

самостално. Модални глаголски облици попут императива и потенцијала именовану радњу 

недвосмислено маркирају као хабитуалну, припремајући језичке околности за синонимну 

употребу презента.  

 

 Како се сви ови облици здружују у ширим контекстима види се из примера:  

 
 зетови то шта не би радили са тијем шурњајама, то се раније нико не би ни замерио, ни, и да 

је повуче позади кад ето оно иде са ђевером и да је пољуби. А ђевер држи мотку и кад осети, он и 

бије, не да ка младој (Вру); козање, знаш и ти козање, тури рукавицу ал чарапе, по десет чарапа ал 

рукавица, и сат она поткрива, држи прстен у руку и пот сваку ето ону завуче руку, извуче и остави 

неђе она прстен, онија десет коза сат ти мораш да погодиш ђе је, ако не погодиш, излијечила си се. 

Излијечи се, не може више да тражи кад није ето оно нашла, па би се то мрчили, па ооо. Кат те 

наткоза ето она, има партија, по двое трое на едну стран, по двое трое на другу и која партија 
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наткоза она мрчи ето оне што нису наткозали, рукама, очађави руке и по образу и измрчи. Не мош 

вероват како е то занимљиво било, ово сат ништа. То би се правио један Миливоје ис Тутина, то е 

био зађавола та човек, он би обрни, узми вратило, ти не знаш шта е вратило то од разбоја што би 

навијали, и у то вратило пободе два крака, ка ето оно уши и замота неком крпом а овамо покрију га 

ћебетом и он се не види, само што он скаче по соби, и има иглу кот себе и ђе се премакне то вриска 

стоји по соби, ко стра не од мечке, ал он неће ове женске сал више ето ове мушкарце. И он држи 

иглу и чим се примакни до мушкараца, он тек боцни га испод ћебета, они вриску, побегни, е шта би 

се радило, о боже, боже. Он ка[д] то изигра се, изигра се па посе скине то; па хеееј, кат поседа овако 

нарот, и сат један оће да зове на свадбу, и како би оно свезао она безбатни сач, свежи између ногу, 

и некако чим он овако рашири ноге, она сач овако одмери и сат пита овако на пример тебе ил тебе: 

„Шта ћеш ми донијет на свадбу?ˮ Они нете да рекну што лијепо, него грде. И он зафали, рашири 

оне ноге, и она сач овако одмери и виче: „Фалаˮ, и, моје ви, ка[д] дође, изреди тако а он после зађе 

јопе, каиш у руке: „Шта си ми ти донио на свадбу?ˮ „То и то.ˮ „А ко ће оно да једе?ˮ Па да ти 

донесем жабу, па да ти донесем мртва коња, све то нарот виче. „А ко ће оно са[д] да једе?ˮ Он га 

изгори каишом, изгори каишом, докле не рекне ја, неће да престане (Вру); ја сам ишао у Моравац 

горе, имало је по десет, петнаес, отиди у Моравац, ђак, па од вртаће до вртаће ђе нађеш коприва 

бери, бери, напуни она ђак, увеће дођи док ти душа дође до, ваздан на ноге трћући; ћак тамо су 

ишлʼи повише Угла, све пешке. Умељи јећам, воденице су билʼе у Ђерекаре нама, натовари кљусе 

и отиди омељи, донеси. Имао је она, имао је неке, како се зоваху, црепуље, оне црепуље и на ону 

црепуљу замијеси лʼеп и тури га, жара озгор, испећи, извади и она пећена, та лʼеп једеш; сат је 

господлук, видиш, вода унутра, шпорет унутра, купатило унутра, живиш ка бек, ка у грат, а ондар 

то није имало ништа, једна гасуљица тавалʼика у хастал је туриш, запалʼиш, гори, то видиш, крај 

тога једеш, синију постави и то ти свијетљи да те фути и храни (Бо); сијалʼи би све врсте жита, и 

јечам, и пшеницу, крупник, раш, овас и тако то, све би га жњелʼи ручно. Кад биде све готово, 

поденемо у стогове, и[з] стогова одма на гувно, направимо гувно и оно снопље поредимо по гувну, 

па уведи коње па врхлʼи тако и то ти је тако та. Онда направимо метлʼе от брезе, вилама ускрајњемо 

сламу и обришемо гувно, цела фамилʼија се организуе те покупимо оно жито на куп и кат има ветра, 

ми лопатама издижемо оно жито и вијемо и остаје чисто посен жито, онда сипамо у вреће, дижемо 

на таван, тапут неко има хамбар, неко јок, но по тавана по кошева и по сандука оно жито; игра 

жмурке, играју се клʼиса, то се тако зове, мачугу забоди па једно мало дрво стави на ону мачугу па 

га другијем ко ће даље, та побеђуе, одбацује. Филʼџана би се на посетке, играју, стави прстен пот 

филʼџан, двојица крију, а они други тражу, ко нађе, победи. То се тако звало те игре; иди у друга 

села двори невеста, која је најстрија свекрва, она покупи све и одведе невесте тамо да двору и оне се 

пореду, има и по двадес у рет, да се такмичу која је најљепша. Свако за свој укус, сви кажују, она 
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виче она, она она, свако има посебан укус; од овија овамо, ко је крава, офца, све тече црвено 

млʼијеко, промијени боју и они знају одма да нешто јес, и иду кот хоџе, бору се, пишу, да би се то 

макло, хоџа то макне, помогне хим хоџа; билʼежи траве, пробукуј децу, лʼи хим страву. Узму биљегу 

от детета, имају једне траве посебно и три те траве свежи црвенијем концом и послʼен хи почупа и 

тури у воду и купа дијете; Разбајавалʼи би му жене, која зна, то су ималʼе те старије што знају, 

разбаје детету да не плаче, дијете има грчеве, со око главе и баци у воду, каже: „Како се ова со 

растопио, тако плач отишоˮ (Боб); Раније како би му отац и мајка реклʼи, отац и мајка су му се 

питалʼи, отиди, види девојку, кака је, шта е, от којија је, они дођи отуд да виду ђе се удаје девојка, 

има лʼи штагоћ у та дом ђе ће да живи, како је стање, шта је, па богами неко и покуди па се развалʼи 

то, свашта је било; о Божићу, најприје Бадњи дан ми оде наш не би помињали пасуљ, каже пасуљају 

се шљиве. Знало се да се осече бадњак, понесе се погача, флаша ракије, кукурус, овас, жита шта 

имаш и прва љуска да пане да га сунце грије она бадњак. И прва љуска се узима и стаља се у торбу 

а погача, бадњачица, ломи се преко бадњака у шуми где се осече бадњак; знам ја, има једно три 

места, и данас су живе те жене. Пошаљи брат му оде наместо њега и онда она дође и, ка[д] дође, 

види неко укрка јој у собу, у ђердек, и она остане, шта ће, ку[д] ће. Јес било алʼи слапше, остану; а 

било је отимања девојака, то е доста било отимања, ја знам, ја пантим људе. Бигинише добру девојку, 

то је било одма послʼе рата, и раније за време турскога кажу, бигинише девојку, тапут се то акребе 

које су јаке фамилʼијарно, то су радилʼе, бигинише девојку и каже: „Хајде да идемо да је отмемоˮ. 

Покупи се њи тројица, упани у кућу, пушке, у Шкријеље горе и повезалʼи, а оде одма су је довелʼи, 

повежи јој браћу и оца, Црнишанин комита што је био, он пошо, девојку за чупе, овија повежи у 

собу, и тај дан му је остала (Ју); он би ми однио по педесет-шесет кила у кофе, ту таксиста дође, 

напуни у гепек, тамо тури у аутобус, тамо му је друг, чека га с колʼима. За њега има и за мене (Ка); 

форалʼи би се, направимо лопту од крпа па гађамо се, фудбал нисмо ималʼи него направи то па се 

гађа, кога убијеш најприје она послʼе гађа и тералʼи смо гуџу, направи па сви около тера унутра, 

тако ти игара. Послʼе касније оно кад је било купилʼи се по брдима, на свако брдо имаш омладине 

па певају, свира кланет, ту смо се упознавалʼи момци, девојке пођу оталʼе ка кући испрати је; крилʼи 

би се по шуми, жмурке, један жмури, ми се кријемо по шуми, па док послʼе нађе; кренеш за 

Ђурђевдан у реку тамо и купаш се, послʼе узмемо коприве пељамо нарот, пецамо и копривам а они 

бежу а ми сакријемо ону коприву, ја сам баш то радио, узми сакри под блузу и приђем крај некога, 

крај жене, крај човека па фике и фике по ногама илʼи по рукама, он бежи, кука наглас (Коз); све то 

у заједницу, носило се на обремачу вода ту долʼе има једно дваес-триес метара, на оне обремаче. 

Закачиш оне тестије. Има дрво са стране овако, подугачко, оволʼика та обремача, и једно дрво ту 

пробивено, она рупа ту, једна ту, на краеве и тестије носиш, једна позади, једна напријет. Јес, мало 

савијена је. Богами жуља, алʼ ко те пита, мораш да носиш. На главу, оно има неки котур; и тамо 
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долʼе, није имао ова пут, него низ ријеку тамодолʼе, то је само онако путање билʼе, па би товарилʼи 

оне товаре дрва на коње, па залʼеди ријека а коњ наиђе на ријеку и пукне она лʼед и он пободе главом 

и све и дрва и коњи и све у воду обалʼи. Послʼе она избацује, тамо-овамо, мучи се, и покупи па опет 

натовари и терај за Пазар. Коњ устане, није толʼико дубока вода, само био лʼет па га превари и он 

упао; имало је случајева да смо дрва продавалʼи, ја сам продаво, сто педесет динара, добро је, узмеш 

солʼи, гаса, онда није имало светла него она петролʼејка и она луч, имало луч од борова. Узмеш па 

запалʼиш ону љуску од луча и послужиш се док улʼијежеш децу тамо; разбој има овако двије стативе 

и има долʼе овако на средину једна пречага. И горе има вратило једно и долʼе ставиш вратило и 

навијаш то што ћемо да ткемо, и долʼе ставиш још неку даску и ставиш некога камења да се она 

разбој не помера тамо и овамо, ставиш једну даску тамо ђе седиш да ткеш. Протињи отуд, одовут, 

долʼе има оне подношке, ногама. Имао брдило, чуњак протињеш оне жице. Има и оно жица ђе се 

протиње, не чуњак него брдило. У брдило ставиш брдо и послʼе у оно утињеш; они даривају 

пешкире и заките пешкирима оне узде на коњима, свежу, и исто оне сватове који су дошлʼи на 

муштулук, преко рамена илʼи привежу шнолом она пешкир. То исти обичаји алʼи на разне начине. 

Врате се тамо послʼе и тамо опет послʼе. Па помало да се не иде с једнијем трагом да идеш и да се 

вратиш него да има мајно да се заобиђе. Ја не знам због чега је то било, због напретка; Раније су 

људи говорилʼи Југославија је мала Швајцарска, тако је пуна била, и све кавалʼитетно и све удобно, 

ако идеш негде, и обезбеђена си, на срет пута лʼегни нико те пробудит неће ако нешто ниси направио 

(Не); поси ту конопљу она никне, порасте, сазрене, онда се пожње, повеже се у туцат и тури се у 

неки резервоар воде и оно би се туне киселʼило, извади, ималʼе су оне трлʼице и употребљавало се 

за кошуље, дољњи веш, није имало шта друго. Живело се о[д] тога; ималʼи су једни ђумбуси, раније 

он се ожени и друго веће, треће веће доводи музику у кућу и ту незван идеш, сви омладинци момци 

иду на та ђумбус, неко од рођака изведе музику, ја му дам сто еура и он дође то веће и свира ту и 

онда су сви момци ту ишлʼи па су се такмићилʼи, доказивалʼи се а ту је имало и девојака, девојака у 

то време оне су по ходника билʼе, на врата вирелʼе, а послʼе је поћело (Пож); оду, испросу и доведу, 

то ни момци ни девојке нису правилʼи питање, те не свиђа ми се, те ово, тапут су се родитељи 

слушалʼи ако треба тако то да буде, онда нека буде. Пошаљи се пе[т]-шес људи, имало су те 

гаранције то, звалʼи су се одабрани људи који нијесу лагалʼи, бавилʼи се свакојакијем пословима, 

људи су веровалʼи један другоме. Прича она за ону фамилʼију онака је, они овака је за девојку тако, 

за момка тако, е кад би се све то утаначило, ондар давала би се тако девојка; младожења ни случајно, 

а одређивалʼи би се неко ко је живео боље имо је неку пару да троши за та нарот, ишлʼи су сватови, 

ко није имо, исто ко оно кат се проси, проводаџије, oтиде пе-шес људи, узме је и доведе је. Двије-

три жене, ако је мање те је у питању ови сиротиња, ко и сад. Ко је јачи оде десет жена, двадес, би се 

причало код некога домаћина, каже, сто сватова отишло с коњима; косидба кад би била, би се клала 
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јагњат. Жене спрему, богами то како ко је имо, ко је имо више те је био домаћин добар, спрема 

добро, ко нема него у сиротињу, мало слапше и тако то (Рај); а моја генерација, сине, то је било 

глупо. Шаљу на мир, одма сутрадан дођу два човека, на пример, јок ко те фамилʼије него мало од 

друге фамилʼије, отиду два човека, тражу, ми кажемо мухур, каже: „Дади ми мухурˮ. Понеки 

кажу: „Она је мухур понијела кад је отишлаˮ, и пушћи мир. Понеки богами јок но два месеца, три 

месеца и пола године то би се гањало како ко. Неће демек. Те послʼен се помири. Па послʼенке 

доведи ту девојку кот оца па седи двадес дана, даруј цијелу фамилʼију ту и амиџе, неко гања и даиџе, 

неко јој салʼ амиџе, ту фамилʼију брата, понешто дара. Понеси по један ћорави, по једну блузу, 

шамију, шта друго да се понесе тапут, није имало; по једно то котлʼиче илʼи по двоје тури у ту 

лубицу. Е послʼен кад видиш горе те нема воде на пепео, а богоми и кат има воде на пепео, узми па, 

е богме, сине, бок да помогне овом народу, није задовољан нико, па се отхири, избистри се на она 

пепео на средину, овако се направи, ти насипаш ону воду а оно се овако направи, с извињењом, ето 

овако. Вала ја нијесам, па ти узми сафу оне воде, тури у лавор, опери кошуљу, шамије. Нема прашка. 

Па она сјера, она се шамија опери па у очи те удара колʼко је бијела. Па однеси послʼенке потура у 

лавор, у тепсију, па намести котрљач, па на главу, у ријеку долʼе. Испод Латове куће долʼе однеси, 

па опери она веш пераљком те га изби, па га донеси те га разгрни а он салʼ шкрипи от пепела колʼко 

то нешто ко масан долази та веш (Це); изјутра уводу је, опрему је лʼијепо, обучу је и сад људи су сви 

тамо посиједалʼи, уведе је зава те двори испред људи и људи тапут табљу, даровавају невесту, ко сат 

у хотел што дају оне куферте, а тапут су на табљу бацалʼи те паре, доклʼен је даруј, она ту двори, 

кат се заврши, послʼен постаљају да се доручкује алʼ ручак, невесту изведи у жене, уведу је те двори 

а у људе јок; највише долазу ови добри људи и ис комшилука. На пример узмеш ти неког доброг 

човека, који је добар за то село, главни, одборник илʼи нешто, они дођу ту те тога човека узму, и 

добри ти људи су ишлʼи, нијесу ишлʼи лоши људи него добри, и отиди запроси је, они илʼи рекни 

онадан поклони хим девојку; ако донесеш воде, мош да опереш судове, мош да опереш веш, да 

очистиш, да кућу одржаваш; па би ми причала, оне црепуље, те црепуље па кат су јој билʼе нове, 

то је златно, натрпа дрва, натрпа, натрпа, па у оне црепуље велʼике овако дође, загријеш ону 

црепуљу, туриш је на ватру, па се она добро угрије, па је туриш на земљу, па је набијеш долʼе, па 

туриш она лʼеп на њу, па озгор набаца прво пепела па посен жара, па је утиха једно пола сахата па 

извади она лʼеп, на лʼеп пепео, на лʼеп жар. То је био млого лʼијеп та лʼеп, то би се обрисало, то би 

био ка сунце та лʼеп, ја сам јела та лʼеп, па питу направи, оно умијеси је па пот сач, долʼе тури сач, 

жара, па оно троје што наваљујеш сач, па посен тури питу па одозгор је покри, па на она сач набаца 

ватре, не да би та пита била лʼијепа и обаруша кат се кати (Ков).  
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Примећује се да је у наведеним примерима осим глаголских облика који исказују 

семантику поновљивости готово по правилу присутан и перфекат, као универзално прошло 

време. Његова основна служба јесте (као и када је реч о појединачним радњама) стварање 

оквира унутар кога се смештају радње хабитуалне семантике. Њиме се недвосмислено 

упућује на претериталност (на време, период вршења), те се дефинишу и опште околности 

(описују се стања, дају констатације уводног, општег типа) под којима се врше означена 

дејства. 

Примери: 

а иначе фереџа то је било, ако би, ако није имала ону фереџу, оно црно, ви то не пантите, она 

да опростиш ко би ја наишао ил ко био, тамо овамо, она само окрене леђа и овако да је не видиш у 

лице. Кад би гој наишао к Жупи ил ђе било, те би срео муслиманку девојку, она само окрене леђа, 

забије главу тамо у клеку ил ђе, а ту има шума, окрене да простиш, јес то било глупо (Вру); имало 

је случајева и не зна се момак и девојка, само му је доведу и кажу оженио се, и не познају се, имало 

е и тога; бајрактар се биро да чува заставу, не смије да му се украде застава, за невесту кад оду. Он 

мора да плати да откупи после бајрак, поверенику неком предаде да му е чува (Вру); ималʼи смо 

то, тога смо ималʼи доста, игралʼи смо гуџе, игралʼи клʼисе, игралʼи баке, игралʼи дићања и тако 

понешто. Узмеш пет камичка и овако долʼе узмеш и бацаш горе и ко уфатиш оде, па опет бациш и 

ујагмиш она долʼе, значи добро си успео, ко нијеси, но си се хућио, нијеси ништа уфатио, излʼијечио 

си се; то си добро, то бес тога није прошло за Петровдан никат, све би трешње погулʼилʼи, ми прави 

те лʼилʼе па ђе највише брдо изађемо оно послʼе вечере и то би запалʼилʼи па све оно добрињска 

деца би палʼила тамо, драшка, шпиљанска, овамо на ове главице ова биоханска, све би пелʼи се на 

брда ђе ће се најбоље видет и ко ће највише имат те лʼилʼе да покаже. Па дођи ове домаћице па 

провукуј се онде а ми сенћем да хи изгоримо са онијем љиљама како да ни дају кајмака боље (Бр); 

имало је то. Није на едно место но на доста места, дођи момак, један брат дођи помлађи, оно, свиди 

јој се, е кад биди да је узму, некољко времена, дођи други, па каже: „Ја нијесам за овога билаˮ, 

ништа, воду је они, они ти уведи онога којег нијеси видела нити кћела, остани и хајт, није кћела да 

напушћа но остани како јес, био стар, ћораф, сакат, не знаш какаф да је, она остани; прва класа што 

е лʼепша она конопља одваја за ткање веша илʼи било шта овако то су жене то решилʼе да изатку, 

онда то су оне радилʼе, и то е прва класа, па послʼе друга. Друга класа за поњаве, за простирку пот 

ћилʼиме, под јамбулʼије, шта ја знам, и трећа класа, то мало онако није се то трагало, то е мало 

групше, а ово што тку, прва класа, то ти је за веш одлʼично, боље но ишта; државно је било, алʼи 
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плаћалʼи смо попашу редовно. Дође, има одређен човек, да лʼ неки шумар задужен за то, илʼи неки 

други овако са села, задужен је да купи попашу и ми смо већином кћелʼи ка мало и да лажемо, да 

укријемо мало стоке алʼи то се није дало, није могло, све је имало неко са стране што зна број наше 

стоке и он је прије известио онога, увијек имало тија; како ђе, мој је био живот лʼијеп, мене су браћа 

свугђе водила, а понека ис куће не излази, мајка ђе је поведе и то је, и то мора да пита све, од амиџе 

најстаријег до оца, сви да јој дозволʼу па да иде. А мене су браћа сви старији од мене билʼи, па ми је 

баш било лʼијепо, свуђе су ме водилʼи. Дружилʼи смо се, у Бобовик је све било једно браство, није 

имало туђине и дружилʼи смо се, а ђе има туђине не дају, чувају хи да не побегну да је неко не 

превари. Ево у Бобовик није се нико узимо, не може, то је браство и не узима се; ишло се за јавор, 

дријен, он рано бехра, коприва, разнија цвијећа оно што има и то се стави у чашу са водом у собу. 

Е изјутра пријен сунца о[д] те воде сву децу поквасиш, демек да напредују, да расту, и рано хи дижи 

и купа хи напоље с тијем копривама, под младу крушку, јабуку, ружа ко ђе има, највише ружа да 

буде румено; није било струје, касно струја, на ламбу се, запалʼи ламбу, сви се покупи, ко плʼете, 

ко преде, стави је ту и работа на ламбу, покупи се увечер, поседак, жена доста, то је било песма, 

весеље, ка на прело (Боб); била је конопља, сијалʼе су жене конопљу, па имала је трлʼица, и ону тури 

ону конопљу између оне и она оно грумење опада а оно танко влакно остаје, па послʼен то жене 

турају у мочваре па се то уштави па су још прерађевалʼе. Па ову вуну од оваца, највише вуну, оно 

издрнда ону вуну и на ону, овако, кудеља и туна имало, и ону вуну на ону кудељу и само вучи ону 

вуну и преди, оно вретено овамо, и то преди и исплʼети џемпер, исплʼети капут, чарапе. А што се 

тиче обуће то су ималʼи мајстори да граду от, кад би заклалʼи стоку, и ону кожу уштави, налазило 

се те коже и опанке оне и посен имало су опуте, то мајстори са опутама ка они што су радилʼи 

Србијанци са онијем рогом, па то направи лʼијепо, ко најбоље ципелʼе данас ко је носио те опанке. 

От коже от хајвана; било је овде тога доста, дође бес питања побегне родитељима, претходно се види 

са момком, заволʼу се, па послʼен хоће да је даду, неће да је даду, и она побегни и потрефи се да 

живи лʼијепо, а потрефи се посен па опет код родитеља. Има неће годинама да се помири, тобоже 

неки, како оно кажемо ми, инађије, лукавство, ћисто лукавство, неће да се помири годинама. Шаљу 

се људи, па они врати хи, она каже: „Вала кад ми је вратио ове људе, ко му ја пошаљем друге, нек 

се пофалʼиˮ, и она што је узо девојку она се заинати па неће ни да му шаље људе послʼен, она послʼен 

дође па молʼи. Кад биде унућат и ужелʼи се, ужелʼи се своје; оно злато и оно што је понијето да се 

види ко[д] те девојке што су понијелʼи из дома ови, момче што је послало и, нејсе, пријетељ што је 

послао, оно остаје девојки и она то узме отуд и донесе кат дође у ту спрему њезину. Шорвани, по 

неколʼико шорвана тражи, злато, петолʼирке. Већином су све Пештерке, бога ми понеке су 

долазилʼе послʼен саме (Бот); имају оркестар тај који свира у писак и онај који гоч носи, велʼики гоч, 

овалʼики, па у оне шипке оваке, па удара у она гоч, дрвене оне ко кашика, исто ко кашика, па бије 
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она гоч, а и у Пазар ка[д] су се вести давалʼе, није имало ништа то да се објашњава, нит је новина 

имало, нит је радиона имало, ја знам кат уопште радиона није имало. Тобошар, био је тобошар и ако 

има нешто ново из владе озгор, нешто се наређује, он би у Позар на центар на Шедрван се зво, бапа, 

бапа, бапа, са онијем гоћом: „Народе, ћујте, народеˮ, некако некијем ријећима, заборавио сам како 

беше, „ћујте, народе, покупите сеˮ, они се покупи и он хим испрића. То се преноси послʼен, прића 

се. Друго срество није имало за те вести. Тобошар, он би (Бот); носилʼи се пријесни опанци, от коже 

говеђе. То се уштави кожа, обично се осуши па се исече на кајасе како може опанак а опута била от 

којзе коже, танко исечеш па се опуте опанци, пријечњаци, да извинете, док траје она длака коже, 

опанци трају, ка[д] се она кострет микне, опанци се брзо цијепају; ишли смо ја и брат, просилʼи, 

неко пошаље просце, неко јок; е сат девојка кат дође, невеста прво јој дају јабуку да баци па сито, 

и[з] сита, јабука је у сито и жито да баци, два пут преко себе, два пут напријед, а сад баце и сито на 

кров, на кућу а више то нема, сат то у кафану, а додуше и сат постоји да има бајрактар и стари сват 

и ђевер; вола смо уводилʼи у кућу, знало се у сито да му жита да поједе, колач да му ставимо на 

рогове, повесмо от кучине се завије волу око рогова и то повесмо би упрелʼи, направилʼи везу да 

поведу вола тога, а знало се дешњак во, увијек дешњака би уводилʼи, е између Божића није се 

мијесио лʼеп уопште, мијесилʼи би ил би правилʼи пите, не би правилʼи цицвару, не би правилʼи 

качамак, не би ваљало да се брче, каже рију кртови земљу. То би се трагало; некад није било, то се 

све сазида се метар висине па се ударе греде, појасови, да држе, то је све ковано, ковачи ковалʼи и 

укивано; за време Турске давала се четвртина, [з]на[ш] шта е то, нађеш, узнеш рецимо иљаду снопа 

жита, како море један човек да подигне, о[д] сто снопа његово је дваес пет; жена, рецимо, у лʼиваду 

денемо навиљке, денеш четири навиљка, три тебе а четврти ага узима, узимо и од кукуруза, и од 

пшенице и од лʼиваде четврти део. Ка[д] дену крстине, он бира, каже ову, ову и ову су мое, па имало 

је људи отиди по ноћи па му и помлати (Из); три дана свадба била, три дана, сриједа жене, четвртак 

људи, па у петак опет људи се купу да дарују снашу, три дана, па треба то сретнут, па жене да 

спремају ручкове толʼике, зовнеш педесет-шесет кућа, то дође, па идеш по махалʼи па купиш оне 

тепсије, купиш тепсија, па иди по махалʼи па купи тепсија, па купи кашика па купи судова па за 

свадбу; оде долʼе нарот сваки коферту, кат излази, даје ти коферту с парама и ти си обавио, бок ти 

до, свадбу бадихава и остало ти пара, а оно јок но није се ни имало; раније није било тако, раније 

никако, јади било. Имам пријатеља некога нејсе, и сат ишло је по богаству, живи добро, има жита, 

жито е битно било, жито, има жита, живи добро, има стоке, каже да му дам ја кћер, никат нит га 

видела нит је видо, дођу провођаче и испросу је, послʼе сватови, закаже се кад је свадба, па послʼе 

сватови, одведу је, нит га видела нит он њу видо никат у вијеку, тако јадно било, па богами је имало 

свашта, дади добру девојку за лоша момка алʼи интерес, интерес, богаство, добру девојку дади за 

рђавијем момком, грехота, није то то (Ју); а како, па оно све старински, дијете, кат сам се удала, то 
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је оно сељачки било да свекрву послушаш, свекра, да ујутру подраниш да им обућу нађеш, да 

истрљаш, док се нису чељад подизала да обришеш кућу, да донесеш воду, одма ме свекрва турила 

у мешак, да умијесиш лʼеба, да, деца ситна била, све по три године између; то се није глʼедало да лʼ 

ћеш ти ђетету истерат очи, но да лʼ ћеш догнат сва говеда да се обадају. Она се обадају, а оно 

упрћено, па сагубим дијете, турим га док покупим говеда, послʼе да не могу да натревим ђе је дијете, 

оно се забило у шушкор око њега, доклʼе нађи дијете, изиђи говеда све по житу једном човеку (Ка); 

јесте, било је и то овде, уочи Ђурђевудне колʼико има чељади, толʼико накршимо врбовине, 

дреновине и закитимо кућу и све, шталʼе закитимо, изутра послʼер Ђурђевдан, узмемо кoприва, 

пецамо се, окачи око куће како које. Планинке се та дан мењају. То је имавало, које су зналʼе то да 

бају поноћи кријући дођу па поноћи подбацују, изутра кад устане ђе гој има раскрсница има брашна 

има нешто набацано; ми смо ималʼи заветина, скупи се нарот, молʼитва има, чита се и покупи се 

нарот увече послʼен игранка, вечера, згода; ето како, кад је у април, у мају месецу се посеје, скуа се 

јаји па се тури у ону конопљу у оно семе и одеш на њиву и насијаваш и она јаја бацаш а деца купе 

она јаја, па ваља се да порасту конопље, да биде крупно семе. И онда кад одрасту, бере се прво 

једна конопља, зове се бељојка, то се обере, у мочило се однесе, покиселʼи, послʼе се трлʼи, о[д] тога 

се преде, тке се касније; ималʼи смо долʼе, знаш ђе црква у Митрову Ријеку, све долʼе и ђе ни је 

била башта, покиселʼи га, три недеље ћути, послʼе повадиш, опереш мало под воду и салʼ онако ону 

ручицу исплачеш. Оставиш је да се суши, кат се осуши, покупи, носи кући трлʼи, послʼе гребена. 

Раније се све носило пртено, сукно, од сукна се правило; прије није имало да се једе ка сат. Раније 

оде умеси у пекару кукурузницу па недељу дана једеш; владина мајка, она је стварно била нека жена 

чиста, ја сам дијете била, ја сам то запамтила. и она грдна умијеси то лʼеба и скуа им кукуруза и нас 

почасти онде, ми чобанчат једва чекамо да одемо да ни нешто да, а ја понеси лʼеба, ми смо ти билʼи 

као богати, па јесмо билʼи богати кат смо јелʼи све пшеничан лʼеп и јечмено. И ја понесем и 

промијеним са Владом, она мене да то, ја њој даднем она (Коз); па може да је било и преко 

пријатељства и преко познанства, а највише кат затражи момак девојку, чује има добра девојка, да 

лʼ је истерала стадо, да лʼ је говеда, дође тамо кријући, превари девојку и заљубу се, онда, тако сам 

ја; па кат сам дошла овамо, послʼе три месеца петнес година напунила. Е тако ти кажем, ка[д] те 

уфати младо, превари, а ка[д] ти зренеш, послʼе мош да га превариш, а то није лʼијепо; мислʼим, 

све се оно радило више, конопља се радила па би то звалʼи за испомоћ да се оно трлʼи, да се преде. 

Па она се сије, ја кат сам била девојка, ја сам то радила, ја сам и ткала. Па се то пожње, па се то 

штави у мочило па се то суши, оно се трлʼи, предеш, ткеш, вади она влакна (Леч); е моје дијете, те 

милʼине наше што е било, дођемо с радње, пластилʼи илʼи жњелʼи, то певају, свирају, то реко би 

неко сватови су, толʼико је весеље, а сад нема, и боље што нема; и то чула ја, око куће ком ће чине 

да учини, јаше на вратило, а гола да се скине, е гола. А свашта је било; и сватови богами, кад стигну 
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за девојку, она носи здравицу отуд, а ова да уграби здравицу да однесе девојки да попије пријен но 

она наша здравица код сватова, који ће прво да уграби, не знам, то некат ти обичаји, а сад јок; јабуку 

да пуцају, свезана јабука, оволʼика мотка на јабуку, свежи је, ада каменом не можеш да је доватиш, 

а оно сватови јађу (Лу); дођу ти ујаци, дођу пријетељи, по три ноћи то би била песма и слава и 

весеље. Врела се слатка ракија, догнају наши стари по сто кила оне меке ракије и за та три дана све 

се попије (Врс); није момак долазио, како. Не, не, тадијер није имало. Сватови, на пример, комшије, 

браство, браћа, а момак не долази. Момак не долази, отприје није било момка да се долази. Дођу, 

јенђе се то зову двије девојке илʼи невесте, на пример, испросила се ова моја унука, е ти си дошла у 

росто си, и ти си дошла за ну, да опремиш је, да опремиш невесту. Девер исто тако, прстенује, дође, 

зна се девер, улʼегне три човека, улʼегну деверови, три, троица на пример. Она невеста услужи оне 

деверове, она хи услужи, е послʼе јенђе опремају је, обучу је, они донесу нихно рухо. Нека има колʼко 

хоће тога руха, они нихно донесу, хоће нихно да обучу; има, има конче кат се доведе, изнесу ти конче, 

невеста донесе, дарује кошулʼицу, среже, конче ти изнесу, изнесу сито, пшеницу, на пример, бацаш, 

оно прскаш, бaмбоне кад венчавају, посипају бомбонима. Лʼеблʼебије се то звало; двори, двори 

невеста, отприје би се поређалʼе невесте, дође она невеста па има невеста у село и све се поређа, 

двору заедно. Е џумбус, игра, песма на пример посе све то тако раду. Музика имала обавезно, и кат 

дођу сватови, отприје су коњи билʼи, није ка кола сат, на кљусе невеста на кљусе, невеста није на 

кљусе, раба се звала. Коњи и сватови на оне коње иду. Раба. То долази, уфату се један коњ, два коња 

и зове се ћеза, неко ћеза неко раба, тако то; јесмо конопљу сијалʼи, ада ја сам и заборавила, давно 

сам дошла, јесмо сијалʼи конопљу па ону конопљу звала се од двије руке, па ону једну прву почупаш, 

па оно на кладу посечеш долʼе што оне врхове долʼе посечеш, па та конопља се покиселʼи по месец 

дана у воду па извади из воде па је осуши па ималʼе су оне трлʼице, овако оно што је трлʼица била, 

па гребене па гребенаш је па је предеш па се тке од тога се прије живело; вратило је имало оно, 

вратило овако. Ткеш га и завијаш га, а отут имало исто вратило и оно се расурљава ка[д] ткеш. Па 

кад би оно сновалʼе, више, кад би навијалʼе на то вратило, то се навијало, па пређа, навијаш је, по 

двије жене, по три, моралʼе су да оно граду да се не осурља, па посе оно подвије, а кад би се уводило 

да се тке у нити то нити се ткалʼе од вуне се правило, по двије су моралʼе, а кат се ткало по једно, 

по једна је ткала, већ ако би шћела да те одмијени ако си се уморила (Дуј).  

 

 Наведени примери указују на богатство изражајних могућности које испитивани 

идиом поседује. При исказивању хабитуалности, као и код појединачних прошлих радњи, 

готово да и нема случајева да приповедање тече у само једном облику. Посматрано како на 

реченичном тако и на плану ширега текста глаголски облици увек се јављају здружено. 
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Посматрајући комбинације облика у контекстима са хабитуалним радњама увиђамо да 

употреба синонимних јединица у тексту омогућава детаљније сагледање временских односа 

унутар шире посматране прошлости. Сврха варирања израза јесте суптилније осликавање 

односа међу радњама – једна радња посматра се у току вршења, друга је смењује, уводи се 

нова слика / ситуација, једно стање трансформише се у друго, са једне слике се прелази на 

другу и сл., што све омогућава виши степен стилогености текста, те живописније и 

динамичније приповедање. Овде само наводимо примере којима је илустрована тврдња о 

томе да се тутинско-новопазарско-сјенички одликује разноврсним системом синтаксичких 

облика у свакој од наведених функција. Истичемо и то да би се детаљнијим испитивањем 

услова којима су регулисани моменти избора конкретне јединице у сваком од наведених 

контекста, као и проучавањем сложеног питања односа међу (најчешће) синонимним 

јединицама свакако дошло до важних резултата који би се тицали бољег разумевања 

комплексне проблематике синтаксичко-семантичких, прагматичких, стилистичких и 

других особености глаголских форми у претериталној служби.  

 

 III.2.13. Најзад, квалификативна употреба презента за означавање радњи, као 

сталних својстава вршених у прошлости од стране субјек(а)та бележена је у примерима: 

 

 то су сихребаске, знају сихрове. Она има неку травку, велʼика трава, не знам шта, па тура 

на пример твојој стоци тамо, узме о[д] твоје стоке, а она посен музе њојна, а оно јој долази та 

вареника и посенке пије њојно робље (Бо); које је то био виђен, млат, крупан, ада верујеш лʼи, он би 

узо по двоје џакчади у руке брашна, по дваес пет кила, изнеси хи горе на спрат, он хи не осећа (Боб); 

ја кад одем да плʼијевим нешто, ја све овако седнем (Брђ); да ви попричам, смијешно, алʼи да се 

насмијете, кат сам била млада, онда ниси мого да, но кад би ишла, пренемагају се жене онденаке, а 

ја понесем по један чокањчић ракије, и што биди овамо код лʼекара и овамо да се обучеш, ја сркни 

оно (Ка); ми на подне понесемо чобанчад да једемо, и једемо, понесемо сира, понесемо сланине, ка 

чобани; Жико је млого добар био, он је био колʼико ова мој малʼи, и дође код нас на славу, не може 

да дође комшиски и седне за остал и све што раде они људи, ради и он, прекрсти се, честита славу. 

Па отиде па се ижљуби; он би гидан све мене звао Лʼепшо, овце ми онамо а он ме зове. Намучио се 

он млого; Новица код нас био стално гос, нас је имало дваес чељади, он нам је био комшија, све би 

се радовалʼи кад он дођи, како он то умије, зна и разуме, да преговори и са женама и са људима и са 

децама. Нема сад онакога народа; верујеш лʼи ти, ми ту, више њине куће лас, и сат, увече се сва 
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стока ту сјури и пасе доклʼе оно увати тмуша, терамо кући, и оно све онако остане, ка стока кад 

баљежа, ја се то сећам, и она грдна, ми изутра тера стоку горе, она узела метлу и брише по тој, 

збрише то, па нема у шта ни да однесе него се носило у оне чимаре ткано што је, па зави у оно па 

однеси долʼе ка кући; сваки деда волʼи унучат, алʼ ка он што и је волʼео, све овудије протера овце 

и носи га у наруче овамо (Коз); е о Божићу кад би било, ја цио дан, одјави овце на подину тамо да 

полагам сијено овцама, ништа нећу да једем, но ја волʼим она купушњак, то знате и ви, волʼим она 

на зејтин купушњак за увече да једем; нека љубомора пуста у нарот, а најприје јок. Ја кад има нека 

сабор, ја два дана једној другарици чувам, једна жена је чувала овце, они су велʼики домаћини, она 

чувала овце и ја са њом, ја чувала њојзи кад оће да иде код неке својте, а она мене ка[д] су сабори, 

ја једва чекам да идем да тутњим (Лу); нама ага био један Бећир бег, каже он би натеро жене да му 

мијесу питу и да му је попрскају медом и кат се наједе, гађа пиштољом у ону питу и исцијепа ти 

тепсију, тад је сирома тешко мого да купи тепсију бакарну, така је сила била от тија ага (Нет); све 

оне кат дођу, ко да ја ништа не радим, а ја сам и научила да радим, само не могу да пожурим ка оне. 

А оне кат дођу, све претресу, све, све (Шав); ишла сам у Дежеву чак ђе Свиланово, ту сам у сабор 

ишла пешака, моја је свекрва није добро, одемо одавде по двије три ђевојке и понека жена која је 

млада те пешке све уз оне шуме, све уз оне ријеке горе, стигнемо (Гр); манијак један, то је да бок 

сачува, био је и цинкатор. Потера камион дрва за Пазар каже тера пакете, не знам, неку робу с 

Косова. Он зове полʼицију, полʼиција дође да види, имаш шта на камион. И тако ту било цинкатор 

(В. Лок).  

 

 Када је о употреби презента у другим говорима зетско-сјеничког дијалекта реч, 

закључујемо да је ситуација на читавом терену у основи уједначена. Наиме, презент је у 

свим говорима глаголски облик са широким дијапазоном функција и спада у ред 

високофреквентних јединица, превасходно зато што је једини облик за казивање садашњих 

радњи, а доступне су му и слубе обележавања прошлих и будућих дејстава. Употребљен у 

индикативној, релативној и модалној служби, презент је бележен у староцрногорским 

говорима, говору Мрковића, Бјелопавића и Ибарског Колашина (Пешикан 1965: 198; 

Вујовић 1969: 320–321; Ћупић 1977: 161–162; Божовић 2002: 113–114).  
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III.3. Имперфекат 

 

 Заједно са перфектом, аористом и плусквамперфектом имперфекат сачињава 

четворочлани систем претерита чија је служба обележавање радњи, стања и збивања 

(из)вршених у прошлом времену. Насупрот ситуацији коју на синхроном плану уочавамо у 

стандардном језику и на већем делу штокавске територије, тутинско-новопазарско-сјеничка 

зона одликује се добром очуваношћу имперфекта у свим наслеђеним синтаксичко-

семантичким доменима употребе. Имперфекат у овом ареалу спада у ред фреквентних 

јединица, а бројни контексти који указују на немогућност његове замене неким другим 

обликом наводе на закључак да процес његовог повлачења чак иако је отпочео, на овом 

терену засигурно није у већој мери одмакао.  

 У тутинско-новопазарско-сјеничком говору имперфекат је жива категорија са 

релативно високом фреквентношћу употребе, богатством форми и широким дијапазоном 

функција. У начелу, наведено важи и за остале говоре зетско-сјеничког дијалекта. 

Имперфекат се добро чува у источноцрногорским говорима, црмничком говору, 

староцрногорским говорима, говору Броћанца, мрковићком, говору Бјелопавлића и 

Васојевића (Стевановић 1933/34: 118; Милетић 1940: 450–451; Пешикан 1965: 176–178; 

Петровић 1967: 238; Вујовић 1969: 263–264; Ћупић 1977: 94; Стијовић 2007: 174–177). У 

говору Паштровића имперфекат је „у фази постепеног губљењаˮ (Јовановић 2005: 390). У 

србијанским говорима зетско-сјеничког дијалекта стање је различито: новопазарско-

сјеничку зону карактерише добро чување имперфекта (Барјактаревић 1966: 102–103), што 

потврђује и наша грађа; у поибарским говорима косовско-ресавског типа имперфекат је у 

знатном повлачењу, док је далеко фреквентнији у онима са леве стране Ибра, који припадају 

зетско-сјеничком дијалекту (Божовић 2008: 83); ниска фреквентност овог глаголског 

времена одлика је студеничких говора, где је имперфекат у процесу одумирања (Драгин 

2006: 447). У говорима косовско-ресавског дијалекта имперфекат је углавном у процесу 

нестајања (в. Јовић 1968: 144–146; Пецо и Милановић 1968: 352–353; Симић 1972: 395–397), 

исто важи и за смедеревско-вршачке говоре (Реметић 1985: 315; Бошњаковић 2012: 199). У 

шумадијско-војођанском дијалекту имперфекат више није жива категорија, сведен је на 

остатке. Углавном су то окамењени облици глагола бити и звати (Николић М. Б. 1969: 29; 

Ивић и др. 1997: 166–167). Говори херцеговачко-крајишког дијалекта различито чувају 
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имперфекат. У говорима у Црној Гори овај глаголски облик углавном је стабилан (Вуковић 

1940: 87–89), док је у србијанском делу углавном у процесу нестајања (Николић 1972: 681; 

Николић 1991: 477). Најзад, говори призренско-тимочке зоне имперфекат добро чувају 

(Белић 1905: 546; Реметић 1996: 505–507), с тим да је нешто ређи у Алексиначком 

Поморављу (Богдановић 1987: 195–198). Говоре Косовске и Метохијске котлине 

карактерише већи обим продора перфекта несвршених глагола у сферу употребе 

имперфекта. Притом, у јужнокосовском делу имперфекат је фреквентнији, „док је – како се 

иде према северу – његова заступљеност слабијаˮ. Даље, „и у јужној Метохији, како је и у 

Косовској котлини, имперфекат губи на снази како се иде од југа ка северуˮ (Младеновић 

2013: 340–341). Говоре на југозападу Косова и Метохије карактерише богатство 

имперфекатских облика, што је условљено дијалекатском разуђеношћу овог простора и 

„природом ивичне језичке и дијалекатске области српског и македонског језикаˮ 

(Младеновић 2004: 459).  

 У стандардном језику имперфекат се у данашње време употребљава готово једино у 

књижевно-уметничком регистру као стилско средство, најчешће у циљу архаизације текста 

(Вуковић 1967: 24; Станојчић и Поповић 2005: 393).  

  Високофреквентност имперфекта на делу српске етнојезичке територије који је 

предмет нашег посматрања у пуној мери очитује се у дијалекатским записима у којима 

информатори са, посматрано у светлу односа категорије доживљеност : недоживљеност, 

неутралног казивања (када се прича о општим темама, прошлим радњама које се понављају, 

или онима које су доживљаји неког другог лица) пређу на теме које спадају у домен личних 

доживљаја из ближе или даље прошлости. У таквим ситуацијама, када је реч о 

појединачном доживљају из прошлости чији је актер говорник био, имперфекат има 

потпуну предност у односу на друга прошла времена (пре свега мислимо на перфекат), 

односно облике којима се при временском транспоновању могу казивати прошле радње 

(приповедачки презент, приповедачки императив, проповедачки потенцијал). У назначеном 

структурно-семантичком типу дискурса, као равноправна јединица којом се остварују 

слични ефекти на наративном плану, по фреквентности уз имперфекат стоји и аорист 

свршених и несвршених глагола.  

 Имајући у виду наведено, сматрамо да је анализа синтаксичко-семантичких услова 

који омогућавају остварење имперфекатских форми на реченичном плану, а потом и 
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контекстуалних, стилистичких и прагматичких момената који условљавају избор ове 

јединице, као и ефеката који из тога произилазе, на разноликом материјалу испитиваног 

говора од значаја за утврђивање комплексног инвентара језичко-стилских карактеристика 

које имперфекат поседује.  

 О имперфекту се у србистичкој и сербокроатистичкој литератури доста писало 

(најчешће је предметом истраживања обухваћен и аорист и то у смислу поређења ова два 

облика), а поједини аспекти његове употребе били су и предмет спорења аутора, што ће се 

касније у раду детаљније разматрати. Међу најзначајније свакако се убрајају радови 

Александра Белића (Белић 1939: 179–188), Тома Маретића (Маретић 1963), Михаила 

Стевановића (Стевановић 1953/54: 39–80), Павла Ивића (Ивић 1953/54: 229–262), Милке 

Ивић (М. Ивић 1958: 139–152), Петра Сладојевића (Сладојевић 1953/54: 213–228; 

Сладојевић 1961), Аугуста Мусића (Мусић 1925/26: 27–41), Александра Стојићевића 

(Стојићевић 1921), и других.  

 Од највеће важности за наше истраживање, међутим, јесте студија Јована Вуковића 

Синтакса глагола (Вуковић 1967). У анализи глаголских облика у овој књизи највише 

пажње посвећено је управо имперфекту и аористу. Вредности имперфекта утврђују се на 

богатом материјалу који чине текстови савременог језика, те примери из Вуковог и 

Његошевог опуса. Узимајући у обзир чињеницу да је очуваност имперфекта одлика 

превасходно појединих народних говора, аутор пажњу већим делом посвећује и 

дијалекатској грађи, коју неретко допуњује и примерима који илуструју дијахроне путеве 

развитка (стари текстови из домена историје српског језика). Осим тога, излаже се и 

синтетички преглед дотадашњих истраживања, тачније различитих становишта која су 

каткад резултовала опречним теоријама о системској вредности овог облика, односно 

појединим аспектима његове употребе. Неретко полемишући са постојећим тврдњама у 

лирератури, Ј. Вуковић, знатно прецизније у односу на раније ауторе, разлаже и детаљно 

испитује различите типове имперфекатских ситуација, те даје синтезу закључака у виду 

целовитог теоријског приступа анализи поменутог претерита. Имперфекат се анализира с 

обзиром на употребу у четирима типовима прошлости (имперфекат за блиску прошлост, 

имперфекат за мало даљу и удаљенију прошлост, имперфекат за даљу и далеку прошлост и 

имперфекат за неодређену прошлост), као и онда када доспе у домен садашњости, чиме се 

омогућава потпуно сагледање семантике овог глаголског времена у различитим аспектима, 
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и то уз помоћ усаглашених и јасних критеријума. Имајући у виду често оспоравану разлику 

између имперфеката и аориста несвршених глагола, Ј. Вуковић компарирањем ових двају 

времена у свакој од поменутих могућности употребе, у истим или сличним језичким 

околностима, успева да покаже јасно постојање разлике у семантици. 

 Поделу сфере прошлости на четири периода одређена на основу хронолошког 

положаја у односу на моменат говора примењујемо у анализи наше грађе имајући у виду да 

се слажемо са становиштем да се услови употребе имперфекта и његов однос према другим 

облицима на различит начин отеловљују у свакој од њих. Осим тога, наша анализа се 

заснива и на теорији по којој се вредности овог глаголског времена утврђују на основу 

категорија индикатив : релатив, односно референцијалност : нереференцијалност, сходно 

приступу примењеном у Синтакси савременога српског језика (Танасић и др. 2005).  

 Сумирајући најважније карактеристике које се у литератури помињу, имперфекат 

можемо дефинисати као: глаголски облик којиме се означавају прошле радње, по правилу 

из домена личних доживљаја говорног лица, приказане у свом трајању (дужем или краћем), 

и најчешће вршене напоредо са неком другом претериталном радњом или ситуацијом, при 

чему имперфектом означена дејства не подлежу могућности временског ограничавања.  

 Сви наведени моменти у анализи која следи разматрају се на дијалекатском 

материјалу из тутинско-новопазарско-сјеничке зоне. Утврђују се, најпре, вредности 

имперфекта у чисто темпоралном смислу – издвајају се примери индикативних и 

релативних, те радњи референцијалног и нереференцијалног типа. Након тога, испитују се 

услови употребе имперфекта у означавању прошлих радњи које се међусобно разликују на 

плану временске блискости моменту говора. За утврђивање места имперфекта у систему 

претериталних форми од значаја је испитати и следеће елементе синтаксичко-семантичке 

структуре: категорија доживљености, трајање глаголом означене радње, напоредност са 

другом радњом, ограничљивост означених дејстава. Напослетку, узимајући у обзир да 

имперфекат свој семантички потенцијал ослобађа тек у садејству са осталим синтаксичким 

јединицама, ефекте које овај облик производи самостално, односно (много чешће) у 

комбинацији са осталим глаголским формама, посматрамо и на ширем текстуалном плану. 

 III.3.1. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору имперфекат се гради искључиво 

од имперфективних глагола, а употребљава се за саопштавање прошлих несвршених радњи 
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у њиховом трајању. Њиме се казују како референцијалне тако и нереференцијалне радње (с 

тим да у овој другој служби није уобичајен):  

имах ја типут и сира и кајмака, све сам правила (Не); седаху прет кућу тамо зедно (Ми); 

узимаху типут жито (Ке);  

она нам то доносаше кад је долазила из Немачке (С. Ћуп); свако јутро носаху по пуно наруче 

дрва (Го).  

III.3.2. Тек у новије време утврђено је да имперфекат у српском језику осим

искључиво релативних, може исказивати и индикативне радње, смештајући без било каквих 

других средстава радњу у прошлост у односу на моменат говора (Танасић и др. 2005: 432). 

У нашем материјалу има потврда за оба типа, с тим да је имперфекат у синтаксичком 

релативу знатно чешћи:  

јуче кад сам ишла на пијац, она продаваше сир доље (На); послʼе кат су се вратилʼи озгор, 

беху оставилʼи кило вуне; ја разговарах с Мишком кад она дође (Нет); 

оне пеће им преко лʼица, саљ хим се оћи видаху (Гло); не могаху да погоду како се зове (Бо). 

III.3.3. Двовидски глаголи у имперфекту имају значење несвршених: ја тапут немадо

наочаре а не вида добро (До); не чујаше она ништа; не видаше се да има неко тамо (Ту). 

III.3.4. У анализи која следи испитујемо употребу имперфекта за обележавање радњи

које су вршене у различитим сферама прошлости, диференцираним на основу удаљености 

од момента говора, као временског стајалишта са ког се одмерава време вршења 

имперфекатске радње.  

Временска категорија блиске прошлости подразумева радње које су констатоване 

пред самим моментом говора. Имперфектом се у оваквим случајевима казује радња „коју 

говорно лице не прати даље од момента кад је њу као очевидац доживело, па да би се могло 

рећи да је радња прошлаˮ. У примерима које Ј. Вуковић наводи (преузетима од П. 

Сладојевића (в. Сладојевић 1953/54: 216)) овај облик употребљава се онда када се жели 

констатовати нешто што је примећено пред моментом говора: Ова ти књига бијаше на поду; 

Ено бијаше велика гужва пред Народним позориштем; Перо стајаше пред гимназијом 

(Вуковић 1967: 108–109). Свуда имперфекат обележава прошлу радњу у процесу коју 
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говорно лице не прати даље од тренутка када ју је као очевидац доживело, па се може рећи 

да је радња прошла. Својим семантиком, међутим, ово глаголско време не искључује 

могућност наставка именоване радње – она се може и даље вршити, с тим да као таква остаје 

изван опажаја говорног лица. Дакле, како Ј. Вуковић наводи: „Ако кажем: мало прије к о ш 

а х у људи доље у пољу, не значи увек, то не мора да значи, да ти људи и сада не косе, они 

ту радњу (ако ја нисам нечим посебно то обележио) могу и сада врши ти, и они је можда и 

врше, само ја то више не видим и не могу то са сигурношћу тврдитиˮ (Вуковић 1967: 112).  

Наведена констатација од изузетног значаја је за разумевање семантике имперфекта, 

који се у нашем говору за исказивање овог значењског подтипа веома често користи. Иако 

не располажемо великим бројем потврда52, тврдимо да је имперфекат најраспрострањенији 

управо у овом домену употребе и да је баш овде незаменљив било којим другим 

претериталним обликом.  

Примери: 

она жена продаваше сир на пијац (Го); сат једна жена продаваше сир на пијац; што беше 

лична карта твоја код мене оде у двориште? (Го); ови пластаху сад оне љиваде доље (Гл); шта има 

на пијац? Богами, сине, само јунат узимаху, ово друго крет слабо (Жу); беху тамо, тераху овце (Го); 

Ови што причаху су ис Крагујевца. Свратили ова дечурлија с мора; Седаху тамо прет школу кад 

прођосмо (Вр); Офце беху по ливади (По). не знам ђе је, ко није ђе изашла. Малоприје седаше тамо 

(Го); Видо чуваше долʼе говеда (Бал); беху у лʼиваду, зар пластаху сијено (Бал); радаше долʼе у 

продавницу она му девојка млађа (Жу); 

52 Мали број потврда последица је карактера текстова којим располажемо. Језичко окружење као што 

је наративни тип дискурса ипак не погодује оваквој употреби имперфекта. У означавању непосредно уочене 

прошлости потребне су посебне ванјезичке околности – говорници који се познају срећу се (некада изненада), 

ступају у разговор, размењују (краће) реченице информативног типа итд. Имајући у виду да рад са 

информаторима обично није као подлогу имао назначене услове, имперфекти којима илуструјемо овај 

семантички подтип углавном су извучени из контекста где говорници преносе туђи говор, или из делова 

дијалекатских записа где се врше неформални разговори испитивача и информатора, односно када 

информатори разговарају међусобно. Неки примери су забележени и накнадно на терену испитиваног говора 

у ситуацијама које нису подразумевале конкретно рад са информаторима.  
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 Радње означене глаголима седет, пластит, продават и др. уочене су пред самим 

моментом говора, а имперфекат сигнализира и то да оне не морају бити завршене у тренутку 

када говорно лице о њима реферише. Употребљен је у служби обавештавања о самој радњи, 

те на комуникативном плану и говорном лицу и саговорнику важно је само изрицање 

обавештења о томе да се она, као таква, вршила пред моментом говора. У овој служби 

имперфекат има потпуну предност над осталим претериталним облицима, имајући у виду 

да би свака замена довела или до промене значења, односно ако би се желела задржати иста 

семантика, била би потребна посебна организација језичког контекста.  

 Иако Ј. Вуковић наводи да се у овој служби, потпомогнут обавезном временском 

одредбом, може употребити и релативни презент (Вуковић 1967: 109), наша грађа ту 

претпоставку не потврђује. Замена имперфекта презентом не би била могућа чак ни уз 

увођење одредбе. Наиме, може се рећи: она жена данас продаје сир на пијац, али би у том 

случају обавезно уследио наставак типа: ...и ја приђем да питам пошто је... / ... и ја узмем 

и купим два кила... и сл. Као што је то у примеру: јутрос онај један тера с камијоном лʼеп, ја му 

махну да стане, уђем да узмем паре, кад изађем, он отишо (Са). Глаголом терат, дакле, не жели 

се само обавестити о радњи вршеној од стране именованог субјекта, већ је намера говорника 

да њиме да оквир за догађај који ће уследити. С друге стране, имперфекат, код кога је 

комуникативно тежиште на самој информацији, могао би се употребити у кратком 

саопштењу типа: јутрос онај један тераше с камијоном лʼеп.53 

 Незаменљивост имперфекта презентом условљена је и тиме што би се таквим 

поступком значење „радња блиске прошлостиˮ променило у значење „садашња радњаˮ:  

 
 ови пластаху сад оне љиваде доље (Гл); шта има на пијац? Богами, сине, само јунат узимаху, 

ово друго крет слабо (Жу); што беше лична карта твоја код мене оде у двориште? (Го); ови што 

причаху су ис Крагујевца. Свратили ова дечурлија с мора; (Вр); офце беху по ливади (По); 

 Имперфекат овде обележава ситуације које су примећене пред моментом говора и 

које се у моменту говора можда још увек врше (што је на комуникативном плану 

ирелевантно), али је то изван могућности опажаја говорног лица. Стога се не може ништа 

                                                 
 53 Детаљније о односу презента и имперфекта у категорији ближе прошлости в. т. III.2.10. у одељку о 

презенту.  
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тврдити о њиховој актуелности са становишта тренутка говора. Увођењем презента таква 

компонента била би изгубљена и он би у том случају имао вредност индикатива. 

 Употребом аориста на месту имперфекта изгубила би се семантичка компонента о 

евентуалном наставку вршења именоване радње, односно њеном додиривању са 

садашњошћу, јер је аористна радња увек дата са неким моментом прекида у прошлости 

(Вуковић 1967: 112), што се види из примера: оне седеше ту чоре оне Ћунове и она Ћуновица, 

те ја оно слатко и оно доноси, и она изније после судове (Го); пластише мало данас (Жи).  

 Дакле, за разлику од имперфекта, када се претпоставља могућност наставка вршења 

глаголима означених радњи (они што пластаху у тренутку када је говорно лице то опазило, 

можда још увек пласте), у случају аориста, радње означене глаголима седет и пластит у 

целини су схваћене као завршене и као такве се и приказују.  

 Исти случај је и са перфектом. Дејства означена овим обликом, ма ком тренутку у 

прошлости припадала, схваћена су само као прошла и као таква се приказују: радилʼи су ту 

око куће нешто (Бу); седелʼи су оде (Ме); јуче су косилʼи лʼиваде (Коз).  

 Имперфектом се, даље, могу обележити и радње такве непосредне прошлости чије 

је трајање прекинуто самим моментом говора, односно, како то дефинише Ј. Вуковић, „не 

више моментима започетог разговораˮ, као у претходним примерима, „него баш моментом 

изговорене фразе са имперфектомˮ (Вуковић 1967: 121). Дакле, према позицији на 

временској оси, ове радње су још ближе тренутку говора него претходнее, тачније, са њиме 

се непосредно додирују. Такав је имперфекат у примерима са радњама које су вршене до 

самог момента говора, када је уступио њихов прекид: 

 ја сад неко брашно добио па истовара; прича јој сад о томе ка-ти дође (Жи); ми те 

пробудисмо. Вала спавах, ал хајте (Бо); вала ништа не радим, једах (Ме); ево, бриса ово мало авлије 

(Ли); гљеда тељевизор вала (Ли); кувах ручак овијема из Београда (По). 

 Први исказ информатор изговара у тренутку када смо га затекли у дворишту како 

врши означену радњу. Субјекат у другом примеру спавао је у тренутку нашег уласка у 

просторију, када је наступило буђење и сл.  

 Уколико се на истом месту употреби аорист несвршених глагола, онда се не може 

говорити о додиривању радње са моментом садашњости, већ се, иако је радња непосредна, 
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подразумева извесна одмакнутост у прошлост: ђе си био? А гљеда у ову кућу оде, празна је ту, 

да се није обесила крава (Жи); спава ту једну туру (По).  

 Дакле, уколико се упореде примери: гљеда тељевизор вала (Ли) (имперфекат); и: ђе си 

био? А гљеда у ову кућу оде, празна је ту, да се није обесила крава (аорист); види се да је у првом 

радња гледања прекинута самим моментом говора, а у моменту питања је још трајала, док 

је у другом радња смештена мало даље у прошлост и као целина завршена нешто пре него 

што је уследило питање.  

 Услед карактера именоване радње и њене блискости са моментом говора, у оваквим 

примерима замена имперфекта презентом условила би и промену временске перспективе, 

те би се уместо прошле семантике реализовало значење садашњости. Презент место 

имперфекта у примеру типа: вала ништа не радим, једах (Ме); био би чист индикатив.  

 III.3.5. Осим за блиску, имперфекат се у испитиваном говору користи и за 

исказивање даље и удаљеније прошлости. У овој функцији употребљава се и аорист 

несвршених глагола. Однос аориста несвршених глагола и имперфекта у оваквој служби 

био је предмет спора већег броја научника, на једној страни су А. Мусић (Мусић 1925/26: 

27–41) и Т. Маретић (Маретић 1963), који сматрају да је значење ових двају облика при 

исказивања прошлих радњи у потпуности исто, док М. Стевановић (Стевановић 1986: 654; 

Стевановић 1927/28), М. Кравар (Кавар 1981) и Ј. Вуковић (Вуковић 1967: 293) налазе да у 

оваквим ситуацијама два претерита ипак показују разлике у значењу.  

 М. Стевановић, наиме, сматра да је основна разлика између аориста и имперфекта у 

томе што се аористом несвршених глагола означава вршење радње за једно одређено време 

у прошлости, на шта се указује одредбом или језичком ситуацијом. Имперфектом се 

именује радња која се у прошлости у одређеном времену вршила, али која је, што је од 

посебног значаја, у томе времену била у току – још текла у време када је што друго било. У 

истом том значењу врло су ретки случајеви употребе аориста (Стевановић 1927/28: 168). 

Слично, Ј. Вуковић тврди да диференцијална својства аориста и имперфекта јесу 

неограничљиво трајање на једној (имперфекат) и ограничљиво трајање на другој страни 

(аорист) (Вуковић 1967: 293). То значи да имперфекат не може никад обележити радњу 

временски уоквирену и моментом њенога почетка и њенога прекида, тачније не може дати 

јасно одређеног временског трајања, јер онда он не би био оно што јесте – не би показивао 
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радњу у њеном процесу него би давао одређену целину радње, а то му није у природи. 

Аорист је, напротив, врло обичан у тој улози у реченици (Вуковић 1967: 215). То потрврђује 

и М. Кравар констатацијом да имперфекат тражи прилошку одредбу у смислу „у то и то 

времеˮ, а аорист у смислу „толико и толико временаˮ (Кравар 1981: 130).  

 Према Ј. Вуковићу, у домен имперфекта за мало даљу и удаљенију прошлост улази 

свака радња уз коју не би могла стајати прилошка одредба сад и малопре (Вуковић 1967; 

147). Одређивање прошлости као мало даље (дакле не као блиске с једне или сасвим далеке 

прошлости с друге стране) може се вршити на основу језичке ситуације, дакле, ширег 

контекста. Такви су случајеви када сабеседник пита говорно лице да му прича о догађајима 

и приликама које је недавно доживео, чији је очевидац био, или се може јавити временска 

одредница уз сам глагол. При томе, „прилошке одредбе се јављају у виду прилошких речи 

и синтагми прилошког карактера по значењу: јутрос, синоћ, јуче, прије неки дан, у недјељу, 

љетос, јесенас, лани, преклани, прије двије године и сл.ˮ (Вуковић 1967: 143–144).  

 Разлика према претходном типу имперфекта (за блиску прошлост), како ће се видети 

из примера, садржана је у томе да је овде именована радња јасније одвојена од момента 

говора, односно моменат додиривања са садашњошћу искључује се, чега има у претходном 

типу. Осим што радње припадају прошлости, оне се саопштавају као процеси и свуда су 

напоредне са неком другом радњом или ситуацијом.  

 Мало даља и удаљенија прошлост често је спецификована временском одредбом: 

 јутрос сам била у Тутин за љекове, те узе љекова, па хи ни нема. Вала сам била и код Беска 

па немаше (Жи); имаше ђутуре снијега лани (Се); то е продо у прољеће још, беше још снијек оно, 

вала зима још не беше изашла; ми у Тутин први дан, он се пита, седе до нас и она његова жена онде 

пита се са нама, и дијете посен шеташе, знаш како је љијепо, не верујем да има љепше дијете. У 

кољица и шеташе онуда (Го); и ту подавно је спасио један авион, не знам шта е било, пољетео је 

неки авион, ја сам, баш ме интересовало, беше Ћировић неки спасио та авион, та пилот. Та авион је 

требо, нешто био у квару, и он беше спасио, не беше нико погинуо, а што га беше спушћио на писту, 

испало му једно крило беше. Аљ он успео, не беше нико погинуо. Те пофаљеваху га (Ле); данас из 

Гусиња прођоше три дећака, трћаху, један беше посто, каже даље не море се. Из Гусиња ка Плаву 

аљ не знам како рече, то даљеко. Отоше за Љескову аљ један млого каснаше, праташе хи бољницка 

кола. Овудијен прођоше, за Љескову отишљи. Питаше ђе Љескова (На);  

 Или се препознаје на основу ширег контекста: 
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 ја идо ал немаше нико (Го); она стара лʼежаше бона на постељу (Жи); како лʼијепо причаше 

она човек (Са); оно ка ово данас сунце гријаше (Туз); тераше неке офце да продаје (Ли); беше нека 

киша падала па квасно беше (На); питаху л шта за њу кад иде тамо? (Го). 

 Мало даља и удаљенија прошлост у овом говору може се саопштити и аористом, при 

чему се на значењском плану испољавају већ наведене разлике у значењу које су у науци 

утврђене: има, ђерекарски водовот има, ове године баш добро има, бише кише у прољеће те добро 

има (На); бисмо ми малоприје, она на постељу лежи (Го); зет му долази; ја је видо, разговара, аљи 

лажем, не смијем да кажем (На).  

 Унутар категорије мало даље и удаљеније прошлости имперфекат није могуће 

несметано заменити ни презентом. Ј. Вуковић истиче да имперфекат употребљен у 

реченицама типа: Јутрос у свануће идаху нечије овце про брвана, не би лако могао бити 

замењен презентом. За такву трансформацију нужно је учинити припрему и то не само ону 

која би се тицала увођења одредбе, већ би неопходно било да се читавом изразу да други 

тон, тон приповедања. Тек када би израз добио причалачки карактер, када би се интонирао 

тако да се заузме приповедни тон, могло би се рећи: Јутрос у свануће седим на брду и видим: 

нечији косци косе у планини (Вуковић 1967: 143–147).  

 Имперфекат се у контекстима овога типа удружује са презентом али њиме није 

заменљив: 

  
 прије неки дан спремам ја ту неки ручак кат неко куца на врата, ја поглʼеднем кат Фата вири. 

Реко: „Ђе си Фато?ˮ Каже: „Има лʼ ти кога, дошла сам да седимо?ˮ Реко: „Ада нешто сам уфатна, 

алʼ хај, уђиˮ. Уђе она, седе, ја и даље за шпорет стојим, почела та ручак беха. Она прича, долазио 

јој син из Немачке па се нешто са женом свађо, шта знам ја (Ков); да ти причам, ја сам био онумат 

тамо у шуму, у један забран, ко знате ђе Плакаоница, и с дететом упалʼимо трактор један дан и 

отидемо баш да сечемо мало тамо ту шуму. Порет пута, ада ка до аута оде, пут оде а она пот пут, 

неко осеко неки рас, горе онај део, а та крља остала једно метар и по висине, кад ја ту ис трактора 

поглʼедам ђе она излази. Беше лʼетно поломљено ту ка та трмка одовут, и видим ја она се узрујала. 

Реко: „Ене пчелаˮ. „Ђе.ˮ Реко: „Ене јеˮ, овоме сину (В. Лок).  

 

 III.3.6. У ситуацијама када се имперфекат корист за обележавање даље и далеке 

прошлости има се у виду да она „за нормалну употребу имперфекта може бити толико 
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далека колико јој дошушта могућност непосредног доживљавања ситуација о којима се 

говори. Кад се имперфекат транспонује и на недоживљену прошлост, онда он може 

послужити, разуме се, и за најудаљенију прошлостˮ (Вуковић 1967: 154). У оваквим 

случајевима пред очима имамо прошлост као општу, општу субјективну. Она може бити 

само општа или се у њој могу јављати фазе, периоди мање или више уоквирени. Прошлост 

може бити период младости, девовања, пребивања у неком другом месту. У тој прошлости 

као специфичне временске одредбе долазе: једног дана, једне године, једном у турско доба, 

затим: кад ја чувах овце, кад ја идах у школу. Сам имперфекат у овом случају може служити 

као средство у зависној, или чак и у независној, реченици за одређивање временског оквира 

у који се постављају глаголске радње са њиховим ситуацијама (Вуковић 1967: 155).  

 Примери из наше грађе садрже имперфектом означене радње са неком од 

временских одредби у ближем синтаксичком окружењу: 

 ето ту поре-тога прозора недељу по Савиндану, ту сам дворела, онда немаше слика, нијесам 

се сликала ка-сам дворела; ја оне у Лукавицу, Стаку, ја сам и вољела, Стака ме изљуби; знаш ка-сте 

ви биље маље па она ве миловаше (Го); сватови, кола коњска, кочије, то ка черга покривена. Вала 

није било окићено, тапут се не киташе; беше једну шесет треће, ћини ми се тако (Дел); ја једама 

пођо, отац ми беше бон, ја дећак (Ђер); требаљи да оремо и дођу једни, отац ми био у Позар, идаху 

типут у Позар на пијоц (Ле); тако га је ђаво изео и право на инсана, удари га прсима. Те на једну 

ћергу, тапут немаше кола, ми га пренијесмо; иде један пројсак и ја онде за кућу, а пијах ја тапут, и 

сат моја жена нешто пришла тунеканке нешто прића. „Како сте, шта радитеˮ, реко: „доброˮ, он беше 

ис Црне Горе, а крупан ћовек ка во (Ме); ка-сам се удала, пери судове, пери фиљџане, мијесила, љеп 

сам мијесила одма. Стара ми беше свекрва крет (Жи); Саја кад се родила кћел’и су да ме уведу у 

једну малу собицу: „Ходи да видиш бебуˮ, и Мина л’ежаше, како на ту постел’у родила ту чору, и 

ја сал’ повире и побего на врата, био сам мал’и (Би); у Љескову стигосмо на суфур, беше у Рамзан; 

па кад ја зареди, имам тољико деце, имам ћетрес и деветоро унућади, типут имах ћетрнесторо 

параунућади, сат имам осамнесторо; имаше шћери удате ка-сам ја дошла (Ле); он имаше једну 

сестру неудату, тапут беше неудата, а мајка му беше умрла од жучне кесе (Жи); 

 Некада се тип прошлости препознаје из контекста: 

 ја спава, она узе коприве те ме испеља, а ја стрекну; он дошо доље, виде ме. Ја чува овце, 

беха малољетна, петнес година више нијесам имала. Чува офце, он ме видо, бигинисо; Она се нашла 

у тухме, уиђе: „Хоћете љ ми дат та пљин да испечем оцу кахву?ˮ И ја овако како љежах, погљеда 
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је, реко: „Сајо, јеси љ ти бога ти?ˮ; а једна сестрица што радаше с доктором, плава, зар јој беше она 

своја, каже: „Саљ да хоте казат ђе су је закопаљиˮ; Он имаше једну сестру неудату, тапут беше 

неудата, а мајка му беше умрла од жучне кесе (Жи); на утобуску имаше кафана, нико немаше, 

двоица људи онамо и ти конобари, ја и он седосмо ту. „Ја журим, ви седитеˮ. Скоћи да иде, ја скоћи 

за њим (Ле).  

 Имепрфекат у овој служби углавном означава радње посматране у процесу и више 

доживљене као стања, односно околности које се перципирају као оквир у који се смештају 

радње исказане осталим претериталним облицима.  

 Несвршени аорист у оваквим језичким околностима може заменити имперфекат, с 

тим да је у том случају радња временски ограничена, односно доживљава се као довршена, 

те би самим тиме претходно наведено семантичко обележје својствено имперфекту у 

случају употребе аориста изостало: оставили су ни били воду, но ови муслимани затискаше и 

затворише ни воду посве. Ми после горе имали неку стублину те доведосмо воду те ту; он ме 

упознаде доље у кахву, долази оно са села, упознаде ме и узесмо се ту, преко оне Хасиме. Она не 

највише упознаде; куповали, па ми после купише црвену мараму, па носи црвену мараму; зваше не 

на свадбу, отидосмо (Го). 

 Однос имперфекта и презента у служби исказивања далеке прошлости комплекснији 

је, и о њему је детаљно било речи у одељку о презенту (в. т. III.2.10.). Овде наводимо само 

неке моменте битне за разумевање семантике имперфекта.  

 Када обележава далеку прошлост, имперфекат се обично користи за обележавање 

једног временског периода у који се постављају друге радње: Чуваг ја овце по планини кад 

се Анђа довела у нашу кућу (Ј. Вуковић 1967: 157). Имајући у виду да му је основна намена 

да обележи прошлост као период у који се смештају друге оделите радње, имперфекат се 

често комбинује са наративним презентом. Њиме, међутим, није заменљив, и то зато што 

би употреба презента потиснула значење које је у овом случају примарно, и радњу 

приказала као појединачну. У овој служби имперфекат није заменљив ни једним другим 

обликом сем перфектом.  

 Примери који илуструју имперфекатску службу обележавања ширег периода или 

околности које прате остале прошле радње јесу: 
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 ја остави један пут сир, вичем ономе твоме мужу: „Могу лʼ оставит ова сир доклʼен се 

вратим, д[а] узмем лʼичну карту?ˮ Те ја га онамо остави, ти не беше ту (Го); више куће једна штала, 

хај попнемо се на ову шталу да лʼегнемо мало, попнемо се на ону шталу, имаше сламе, сијена и оно, 

ми полʼијегамо оно (См); а ја кат дођем кат у кревет шевар, салʼ покривено. Покривен шевар, кад ја 

поглʼедам. Јесте био добар момак алʼи богами сијено беше (Ле); ја сам је видо у школу, прође, и 

овако по питању а нијесам изговорио ни ријеч једну ништа на дуња, само то прође тако. И ја послʼе 

ослужи ту војску, дођо, по двије године се то служаше (Пр); лани беше, виче да пијемо кахву, беше 

рамазан, а ја никад не постим, каже рамазан је па да попијемо кахву (Го); ја не могу, она беше мала, 

ја да њивим оно друго не могу (Го); ево Пазар па нема воде, они беху ту скоро све живо заставилʼи 

долʼе, паркиралʼи се на пут, нете да се макну; отац му је био сиромах, алʼи поштен му је отац био ко 

кристал. Ја сам радио са стоком па он имаше доста деце, па нема краву, па каже мене: „Хо лʼ ми дат 

ту краву?ˮ (Гл); е одо, стигосмо једну воду, извади ми девер фиљџан, па ис оне воде те ја три пут 

прогуну, то тако, и узо она филʼџан, тако хи узимаху, напои те и узме филʼџан (Пл); једна беше 

турила, алʼи богме ђутуре имаше, оволʼико овија ђинђуха, па овако до ћак долʼе, једна Суљка, и 

дошла код моје мајке седи, алʼи само нанизати, оно се плʼелʼе и оне шапице колʼко рука, алʼи она 

само низала и пружила (Ле); то е божа истина, оде тек сам била дошла, једна ис Митрове, и ја видим, 

беше бога ми овако, прије Савиндана је било, површица (Св).  

 Дакле, имперфекат у проповедању које се одвија у оквирима далеке прошлости 

најчешће има припремну улогу за употребу осталих облика – презента и аориста пре свега. 

Њиме се дефинише шири временски одсек унутар кога је могуће слободније комбиновање 

радњи исказаних другим облицима. Наводимо још неке примере у којима се презент 

комбинује са осталим облицима при чему су у контексту присутне и имперфекатске форме 

које се не би могле заменити презентским без промене значења: 

 тамо чистимо неко оруже, на неку стражу беше, нека побуна, дошлʼи неки стари војници у 

касарну (Пр); е друго, одма по томе је било, у ту касарну пребацисмо се и они глʼедају нас шта ко 

има пара, ја имах пара понајвише от свија (Пр); кат смо ми отишлʼи, одосмо послʼе овога времена, 

Ацо и Гоца. Одосмо ја и Гоца прије двије недеље, мени се иде на Промуклʼице, одосмо, овако, још 

је касније било. Ми кад приђосмо, оне већ беху престалʼе те воде, нестадоше нам воде, она једна ка 

поче помало, па још више, још више, већ дође она једна, кад само, кад је то почело да пребацује 

преко корита (Ост); ја нијесам кадар да га окренем, велʼик толʼико беше, ја нисам кадра, а не могу 

да зборим, не веља (Пл); и дођем до ту са њиме и посен дођемо нас двоје до куће овамо у Лʼескову. 

У Лʼескову стигосмо на суфур, беше Рамзан (Ле); ја се сећам био сам дечкић кат смо копалʼи овај 

канал за воду и ту наиђемо ко они земљани чанаци што се некад млʼијеко разлʼивало, само 
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преврнуто овако, шта је сат, отац ми каже: „Не, не дирајˮ, и оде зовне старога једнога овако, стари 

био, најстарији, није му стриц рођени, каже помислʼилʼи злато, нека је он ту најстарији, и ја се сећам, 

они будаком полако, она пуче, ваљда дотрајо, други испод њега, исто преврнут, са два беше, е долʼе 

имаше гомила, са[д] ће он донијет, неђе оставио тамо, тога имаше ја не знам колʼико, пуна гомила, 

за шта је оно служило, не знам (Из); ми смо једну плоћу маклʼи па смо глʼедалʼи, па знаш шта, могу 

ти реј, три метра стојаше костур, глава, кости, као да је јућер укопан, а то је гробље и прије Турака, 

је лʼ Турци су оде билʼи песто педесет година, и то седаху, и ја узмем ону главу, то је било прије 

триес година, и ставим је она мене овде пада колʼики ти људи беху. А они кости оволʼики, а жути 

стојаху ко да је јучер укопан. А како ту седаху, ту је сува земља и сат она је покривена (Уг); Суљо 

Метић послʼен четрес пете дошао ође, он беше у Италʼију, заробљен, претерат у Италʼију, беше 

рањен, задњица, да извинеш, и он прича, и тамо га лʼечилʼи у Италʼију и послʼен га комисија нека 

пуштила, дошо и причо (Брђ). 

 III.3.7. Имперфекат за неодређену прошлост употребљава се када је говорнику 

индиферентно да ближе временски одреди имперфекатско стање. Најчешће се користи онда 

када причалац наслања своје причање на доживљавање неког лица од кога је сазнао оно што 

ће испричати, саопштити, учинивши при том индиферентним време причања (Вуковић 

1967: 161–162). Као такав често се среће у тутинско-новопазарско-сјеничком говору, а 

илуструју га примери:  

 то прићаху да е имало раније, то кажу кат умре неки ћовек, и он се дигне поноћи и скаће ту 

око гроба и ко га види, да шашне, бежи (Бо); снаха ми се аперисала, викаше шта јој је он реко, то су 

јој и у Београт рекљи (Ко); добијамо струју, ради ветренаћа. Они викаху оте још да праву, па не 

правише. Само ова једна, а викаху да оте (На); што викаше Владе, једаман ме узе у кола и вели: „Ја 

не могу ништа њему, он дође, пушти керове па не могу после да и нађемˮ; страх ме ове чоре да не 

печи ос, оно викаше ова: „Опраћу ти, мајко, јаˮ (Го). 

 На исти начин овај имперфекат користи се када се прича о општим стварима, 

посматраним ван одређених временских граница, о радњама које се понављају и које су у 

односу на субјекат у извесном смислу квалификативног карактера: 

 Чуљије има тамо код Мојстира, има село, био сам у то село ја. Ту праваху људи гусље, добро 

живаху; имамо ми мапу, па беше на мапу, писаше Намга; лʼијепо беше у Суви До (Бо); ја не пијем 

те, ова ми снаха она те пијаше; све она зна ко е подиго кредит за стан у Тутин, све знаваше (Го); 

тако ти је ова држава сат, мене је жо што се ово сат распетља. Не беше им добар Тито, Тито је био 
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добар, од ништа смо створиљи нешто; Зечевић један првоборац беше, и тераху Немце; био сам три 

и по године, посљен мало сам био у Пљевље, тераху Божа Бељицу, убисмо му тринес другова, 

убише му ова војска; ћетрес је људи отишло за иностранство, они дигоше панику да нијесу добри 

партизани па бежаху (Гл); у фирму један имаше Лукач; и он узме та стан један дрвени, викаху оће 

да кољибу неку направи и да заузме та јурт ту (Ер); у мљекар јој мајка, а беше паметна (Жу); једна 

беше турила, аљи богме ђутуре имаше (Ле); за Ђурђевдан то се бераху оне јагљике, оно цвијеће, 

дријен, дренови (Ме); касно је селонит, можда смо најприје ми имали ту штале двије о-чатме и 

селонитом покривене, купили чак у Скопље, то оде и немаше, него чак у Скопље га купили и 

донијељи то покриљи и дође те гађа гром, без ни те ни ове, те ми хи обадвије запаљи, хеј како има 

га ужди, мајко јадна (Ли); а видиш, сад сам била у Босну на једну свадбу, код њих имаху другачији 

обичаји. Они продају невесту. Тамо се продаваше невеста; (На); он радаше у Немачку, па не знам 

кољико хиљада марака јој он доније да јој даде. И он узме те дарује мене и мајку моју и хајт оно, 

закље се и он, дарова (Па); зоваше му се жена Хамида. Каже: „Хамида, немо те паре да узмешˮ; Тури 

му мало шећера и џем бољи нема но о-дријена. То радаше Мака, а ја нијесам (Ру); Славко носаше 

то у џеп, ја му исприча, и он из новчаника извади (По).  

 Уколико би се овде употребио аорист, обично је да се уз њега употреби и помоћно 

језичко средство у виду прилошке речи, израза: једном, једне године, једног дана и сл.: 
једама прича рахметлʼи дедо да је видо голу жену да се обрће око тора (Ке); оно некат кат се носише 

оне пече ђавоље (Вру). 

 III.3.8. Ј. Вуковић посебно издваја употребу имперфекта када означава радње које се 

додирују са моментом садашњости, односно које је својим трајањем обуватају: требаше ми 

дваес динара, коју карактерише као модалну. Овакву службу имперфекта аутор назива 

презентском, и он је ту презентом заменљив (треба ми дваес динара), иако би због 

присуства модалности могао бити замењен и потенцијалом: требало би ми дваес динара (Ј. 

Вуковић 1967: 126–128).  

 Примери овакве употребе сасвим су обични на испитиваном терену: 

 пијаше ми се кахва па узе да скухам (Вру); требаше ми један лʼеп (До); могасмо поседет 

још мало; мишља да се окупам (По); имах нешто пара па реко да купим нешто; требаше ми нешто 

да купим оде (Ту); Шефкија: „Ада ђој, снахо?ˮ Реко: „Кћа да одем до Рибарића.ˮ (Па).  
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Осим већ поменутог презента и потенцијала, имперфекат у овој служби у тутинско-

новопазарско-сјеничком говору често замењује и аорист: двије краве имам, имадо мљијека 

кисела. Да неј да попијеш? (Го); имадо мало сира ако хој да ти турим (По).  

Ј. Вуковић овај тип имперфекта одређује као модус (Ј. Вуковић 1967: 126–128). М. 

Стевановић не дели такво мишљење и сматра да је овде посреди временска употреба. 

Наиме, иако је у свим таквим примерима присутно модално значење (требаше ми 20 динара 

– исказује се лична потреба), „имперфектом се опет означава оно време што се целим

предикатима казује, тј. време личног става. Временски се ти имперфекти свакако односе на 

говорникову садашњост, али су у њима његова жеља, намера, осећање потребе и 

могућности – зачети раније, дакле – у прошлости, па је та околност и условила употребу 

облика имперфекта, којим се овде износи лични став говорног лица према ономе што се 

целим предикатом износиˮ (Стевановић 1986: 661–662).  

Наш материјал показује да је имперфекту у оваквим контекстима у највећем броју 

случајева конкурентан неки од наведених облика и они се могу замењивати без штете по 

значење. Ипак, поједини примери са имперфектом поседују и извесне значењске нијансе 

које су диференцијалне. У примеру: мишља да се окупам (По); казује се намера говорника 

која важи у садашњем времену, али глаголска радња овде, осим садашњег, захвата и део 

прошлог времена, односно настала је као последица размишљања и намере чији се почеци 

смештају у прошлост, па се онда као таква протеже и на моменте садашњости. То не би био 

случај ако би се у предикату употребио облик презента. Аорист би већ овде пре значио 

дезактуелизованост радње/намере у тренутку говора. Исто тако, глаголским обликом у 

примеру: могасмо поседет још мало (По) казује се могућност која важи у времену говорења, 

али би се ова реченица изговорила, на пример, у тренутку када је та могућност као опција 

већ одбачена (док гости устају, нпр.), што ипак упућује да извесну дистанцираност од 

тренутка говора. Презент на овом месту могућност за извршење радње представио би као 

потпуно актуелну у моменту праве садашњости. Сходно томе, ипак сматрамо да је у свим 

овим примерима ипак израженије имперфекатско него ли модално значење. Оно свакако 

јесте присутно, али тек као пратећа семантичка компонента.  

III.3.9. Имперфекат се у нашем говору посебно често користи у исказима типа: како

му беше име?; како се зваше он? и сл. Са циљем подсећања на претходно знање имперфекатске 
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форме фреквентне су и у другим говорима. Чак и у онима у којима је имперфекат ишчезао, 

он се у окамењеној форми очувао у овој служби (о чему је било речи у уводном делу овога 

поглавља).  

 Примери овакве употребе често су бележени: 

они су подавно оселили, она што је радио у Заставу, не знам како се зваху; имао је неке, како 

се зоваху – црепуље; како га зоваху, вампир; би носиљи одовут ако је испроси у ову кућу, од ове 

куће носи тамо у њозин рот вуну, хинту, како се зоваху то раније, Ука? (Бо); она планина, како се 

зваше, Мокра гора (Вр); они да трч’у да кажу: „Ево хи св атовиˮ, не знам како се зоваху, не знам 

како се зоваше; ја не знам како се зоваше (Ле); ова трава што е, како се зоваше ова трава, детелʼина 

(Бр); па оно хефту дана се уштаву па одовут оплʼети оне, преплʼети озгор оне, како се зоваше они 

ђаволʼи, опуте; ја не знам како се зоваше (Ме); она у Босну како се зваше? (Го); како се зоваше она 

што је боијо? (Ко); како се зоваше она што је боијо, Мурат (Кон); а пијем ја и за крв ово увече, како 

се зваху; и ја по пола пијем оне за срце, ја не знам како се моји зваху (Гр); е сад ко је имо вишу собу 

ималʼе су оне, како се зваху оно, мусандаре, као раф, рафови ђе се остаљају филʼџани, ове шоље, 

чанаци, порције, кашике, то се звало рафови, место креденца (Трн); био је пријен неку ноћ један 

филм наш, како се зваше, па један продае девојку за добре паре једноме трговцу богаташу за једно 

дијете десетину година, а она која девојка силна (Рај); не знам како се зову ове саде нема ни једнога 

да ми каже како се зове они синови, Исмет и како се зваше она други (Ос); како је тамо оно место 

што су приказалʼи, како је оно, како се зваше, Грабовица (Баг); како се зваше она што не мога да се 

сетиш? (Бал); са воловима се орало, није ни постојавало, оде није постојаво ауто, и нешто моторно, 

једино је имао овај Милановић ауто, Милановић, како се зваше (Бот); не знам како зваху ове 

Марковиће (Ми);  

беше л скоро је умро? (Вр); једно вече ја га уфати, како му беше име, ја га уфати, ишиба га 

мало, после му и оцу прича; како беше име оној деци Смајовој? (Ру); не знам кат беше ова пут се 

почео радит за Шпиљани. (Бл); како му беше име ономе Шиптару што је долазио код нас? Хађија; 

ја тувим то, а да љ беше она узела Мица? (Ле); како му беше име, ево на врх језика ми (Жи); моја 

свекрва се дружила са оном тамо, онога женом, како јој беше оно име сину, Десимир, па се са 

његовом мајком дружила (Го); не знам како му беше оно име дављенику, како му беше оно име. 

Било како, ко год се удавио (Вру); чија беше Рукија? (Гл); беше тебе Тода своја? (Шав); ђе беше она 

живи?; ђе се оно беше преселʼила, не знам (Ту); има неки муљ, како беху реклʼи (Рач); „Шта има?ˮ 

„Тако и тако.ˮ „Паˮ, каже, „колʼко има вас ту?ˮ „Па има нас пе-шесˮ, колʼко беше, не знам (Пр); по 

седам недеља да лʼ беше, за Ускрс је више имало да се пости (Пе); како беше она песма? (Че); 
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и то не само од глагола бит и зват се, већ и од других: 

 пошто је Влада отишла, он се послʼе оженио, па био сабор долʼе Свете Троице, наша 

заветина, и ја отишла на скуп и он дође код мене да игра, не знам ко водаше коло, и он мене лʼијепо 

одведе, дође те ме узе; одаклʼе долазадију они те причадију оде супер село? Не могу да се сетим. 

„Ово јеˮ, велʼи, „грат, није село.ˮ (Коз); он неђе на Доховиће, ђе становаше? (Брђ); не знам ко оно 

викаше, до бога је, каже, грешно, један, каже, један прича педесет година, да ради за неког младића 

о[д] дваес пет; да л имадијо ја онамо још једну гајбу?; (Бал); они се, чини ми се, презиваху 

Хамидовићи (Тр); ја не знам како се они презиваху (Ос); не знам оно које године се идаше, ка нарот, 

кат рекне да се иде, хоће, хоће, па посен пишман што смо отишлʼи оставилʼи оде (Со); које пијеш 

прашке од аритмије. Мене јок но, како оно писаше не знам, прво беше а па ме; које пијаше она 

прашке? како викаху оно? Ђердек?; знаваше л ти ону Веру? (= Знаш ли?); кад би баш мој отац отишо, 

не знам ђе оно идаше, тамо да л отишо к Пећи, и отишо, теро сир на коња, тамо те продај (Ер); о 

снао, колʼко имаше до Сенице? (Гр); она ћерку једну имаше?; богами су вашари почељи давно, кат 

оно славаху не знам тачно сад (Ле); не знам кад оно идаху за девојку; Не знам тачно шта оно радаху 

ка-дође невеста (Жи); ту треба да је била, оно су посе у задне време ови Поповићи билʼи живелʼи, 

саде има нека сијена не знам од колʼко година, ми се ћини сад да не становаше ту нико, не би 

требало (Рам); 

 У овој служби, мада ређе, као синониман имперфекту може бити употребљен и 

аорист: не знам како му би име да ме убијеш; ја не знам ове године кад би вашар, пошто ово рамазан, 

па не мога да бидне; кад би оно вашар? (Дел); не знам имаде љ старија оде. Ха Хазбо?; кад оно бише 

они код нас, не могу да се сетим? (Ђер).  

 Ј. Вуковић и овај тип имперфекта сматра модалним (Вуковић 1967: 135). Михаило 

Стевановић наводи да се у оваквим случајевима не може говорити о његовој заменљивости 

презентом без штете по значење, и то зато што се мисли на једно одређено време у 

прошлости, на оно време када је онај који пита знао одређену информацију у вези са којом 

поставља питање (Стевановић 1986: 660).  

 Објашњење ове појаве, анализиране на материјалу из стандардног језика, односно из 

домена супстандарда, са структурно-синтаксичког и семантичког становишта даје М. 

Ковачевић у раду О деиктичкој употреби имперфекта (Ковачевић 2008). Функцију од 

стране аутора одређену као евокација прошлог знања у савременом супстандардном 

српском језику имају пре свега глаголи бити и звати се. Наводећи примере са обликом 
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глагола звати се, аутор констатује да „без обзира да ли је у предикату употријебљен 

имперфекат зваше или имперфекатски предикатски израз беше име – значење је у основи 

исто: говорник се пита или пак пита саговорника за име особе или предмета које је у 

прошлости знао, али га се у датом тренутку не може сјетитиˮ (Ковачевић 2008: 151). Те 

тако, „управо због те компоненте „призивања имена у сјећањуˮ датим имперфектима нису 

синонимни привидно конкурентни презентски предикатиˮ (Ковачевић 2008: 151). 

Поређењем презента и имперфекта у оваквим синтаксичким условима долази се до 

закључка да су примери имперфекта осложњени „модалним значењем „присјећањаˮ и/или 

„несјећањаˮ претходно познате информације. Друкчије речено, и примјери са презентом и 

примјери са имперфектом указују на говорниково незнање нечијег имена у садашњости, 

али се они битно разликују по томе што је у примјерима с имперфектом, за разлику од оних 

у презенту, увијек присутна значењска (модална) компонента „упућивање на знање имена 

у прошлостиˮˮ (Ковачевић 2008: 152). У српском језику ово значење исказује се и помоћу 

партикуле оно (Где смо оно стали), њеном комбинацијом са презентом звати се (Како га 

ти оно зовеш) и имперфектом глагола бити (А како му оно беше име), потом 

имперфекатско-имперфекатском конструкцијом типа беше зваше (...него оном, како се беше 

зваше...) (Ковачевић 2008: 153–155). Најзад, имперфекат глагола бити, који у супстандарду 

често има вредност деиктичке лексеме упућује на то „да је изгубљени осјећај за употребу 

имперфекта довео до тога да се глагол бити у супстандардном језику све чешће 

употребљава ван своје временске употребе, а у функцији деиктичке партикуле. Наиме, тај 

се облик употребљава у непромјењивој форми (у форми беше) за изражавање евокативног 

прошлог знања (слично деиктичкој партикули оно) не само уз презентске облике разних 

глагола (између којих је најфреквентнији глагол звати се) него и уз различите глаголе у 

префектуˮ, нпр. Ти си беше писао неки чланак о Смартију (Ковачевић 2008: 156). Оно што 

је још значајно јесте запажање да имперфекатске форме у свим овим облицима осим 

семантичке компоненте евокације прошлог знања имају, тачније задржавају и значење 

лично доживљене прошлости, својствено имперфекту (Ковачевић 2008: 154). Сви 

структурни типови наведени у раду М. Ковачевића остварљиви су и у систему говора који 

ми испитујемо. 

 

 



509 
 

 III.3.10. Модални имперфекат налазимо и у примерима типа шћаше + инфинитив:  

 

 да га не спаси, шћаше погинут (Д. Дуб); шћаше да се побије (Ђе); шћаше умријет да је 

доктор не спаси (Ту); шћа панут на она лʼет (По); шћа се онесвијестит (Ту); шћаше погинут за 

њоме (Ме); шћаше је и убит да и не раздвоји (Го); он ме и ударит шћаше (Ме); шћаше све ово 

растурит да му дадосмо (Ту); шћаше се побит (Ту).  

 

 III.3.11. Осим што, као што смо видели, примарно обележава прошлост у различитим 

видовима њене манифестације, имперфекат у свом семантичком потенцијалу носи још нека 

обележја која је важно дефинисати како би се боље спознала његова природа и, према 

принципима релационог идентитета, јасније одредило место у систему претериталних 

форми. Стога, у даљој анализи разматрамо категорије доживљености, динамичности, 

односно процесуалности глаголом означене радње, те напоредности имперфекатске радње 

са неком другом радњом или моментом у прошлости.  

 

 III.3.12. Имперфекат је особен облик у систему глаголских времена за обележавање 

прошлости. Као синтаксичка јединица својом семантиком у стању је да радње обележи као 

прошле, затим доживљене, те посматране у њиховом трајању. Таква комбинација 

семантичких елемената својствена је само овом облику (диференцијално ствојство према 

аористу, као семантички најближој форми, садржано је у компоненти која изражава трајање 

радње у прошлости, будући да аорист, као што је показано, увек приказује радње као 

целину, завршен процес). Стога, када говорно лице жели прошле радње приказати као 

доживљене, динамичне, посматране у процесу њиховог вршења и тако их предочити као 

актуелне, на располагању му стоји имперфекат као језичко средство које у потпуности 

одговара дефинисаној служби.  

 III.3.13. Истакнуто место међу наведеним обележјима свакако приписујемо 

категорији доживљености јер сматрамо да управо та семантичка компонента мотивише 

избор овог облика у конкретном говорном чину. Значењска компонента доживљеност 

радње активира се увек када се овај глаголски облик употреби у саопштењу, а то нужно 

остварује и посебне ефекте на стилистичком плану. Ипак, њену вредност не процењујемо 

само у смислу могућности стилске нијансираности исказа, већ као особину подједнако 

важну као и способност да дејства одреди као прошла (што је класификациона категорија 
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на основу које се имперфекат сврстава у систем претерита), и то због тога што је, као што 

је и речено, управо њоме мотивисан избор овог облика из система јединица са мање-више 

синонимним инвентаром синтаксичко-семантичких одлика.  

 Иако се о имперфекту у нашој науци доста полемисало, елеменат доживљености 

узиман је увек као неоспорна особина овог глаголског облика. То је несумњив факат на 

основу ког се, уосталом, овај облик и диференцира према перфекту, као у том смислу 

немаркираној јединици.  

 Тако Ј. Вуковић компоненту доживљености истиче као суштинску одлику овог 

облика. Посматрајући његову употребу у контексту: Причам како малоприје иђах улицом и 

видех да бијаше велика гужва пред позриштем, аутор наводи да имперекат иђах 

„представља прошлу ситуацију не само као прошлу (у том случају, када би се ситуација 

представила само као претеритална, било би речено: кад сам ишао) него као 

претериталносадашњу (релативносадашњу) тако да се у њему осећа двојство значења: и 

претеритално и релативносадашње, да се у њему одражавају оба временска стајалишта за 

временско осећање оворног лица: стајалиште праве садашњости (оно указује на 

претериталност) и стајалиште момента ситуације (оно указује на релативну садашњост)ˮ 

(Вуковић 1967: 244). Будући да њиме обележавамо радњу коју доживљавамо у њеном току, 

процесу, а не цео процес радње, он се може сматрати и једном врстом релативног презента 

(Вуковић 1967: 380). Слично становиште има и М. Ивић, која имперфекат такође пореди са 

презентом у индикативној служби, односно посматра га као својеврсни презент за 

прошлост. Применом структуралистичког метода анализе, ауторка издваја два важна 

елемента семантике имперфекта која обележава као D /+/ и T /+/. Први означава моменат 

динамичности, непосредне стварности радње, односно доживљавање радње као реалности, 

а други упућује на претериталност. Притом, моменат D /+/ активира се „кад је радња 

непосредно пред очима (садашњост) или кад је радња тек завршена па је сасвим још 

присутна у свести или, најзад, кад се говорно лице тако пренесе у доживљени догађај о коме 

прича да га саопштава у непосредном облику дочаране стварности ˮ (М. Ивић 1958: 143). 

Даље се наводи и да „свака садашњост представља живу динамику радње, процес у току. 

Оживљена садашњост у овом погледу узима све форме стварне садашњости. Ово се огледа 

у карактеристичном морфолошком моменту – у имперфекатском видском облику, који је за 

имперфекат обавезан, а, као што је познато, и за презент онда кад се овим обликом одређује 
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непосредна актуелност догађајаˮ (M. Ивић 1958: 144). Компоненту доживљености као 

нужну одлику имперфекта издвајају и неки други аутори (в. Ивић 1953/54: 259; Танасић и 

др. 2005: 430).  

 Не поричући постојање ове компоненте, М. Стевановић ипак наглашава да она не 

мора бити обавезна јер се имперфектом могу казивати и радње ван домашаја искуства 

говорног лица. Стога је не сматра најважнијом, налазећи да „суштину његова значења 

несумњиво чини истовременост у прошлости, управо одређеност времена у прошлости у 

коме се врши њим означена радњаˮ (Стевановић 1986: 659). Ј. Вуковић се са наведеним 

ставом не слаже и то због тога што сматра да оно што М. Стевановић назива одређеношћу 

заправо ништа друго него доживљеност – говорном лицу радња је временски одређена 

самим тиме што ју је доживело или је као такву жели предочити. Да је овде посреди управо 

доживљеност схваћена као одређеност показује и то што, како наводи Ј. Вуковић, М. 

Стевановић појам одређености не помиње када говори о аористу, којме се такође 

обележавају доживљене радње (Вуковић 1967: 282–283). Осим М. Стевановића, и П. 

Сладојевић сматра да импефекатске радње не морају нужно представљати дејства 

непосредно доживљена од стране говорног лица. То могу бити догађаји које је говорно лице 

доживело не непосредно већ унутрашњим преживљавањем (када говорно лице каже: Тада 

још Њемци бијаху под Стаљинградом). Овде П. Сладојевић сврстава и употребу 

имперфекта у питањима и, најзад, у књижевно-уметничком стилу када уметник заузима 

став очевица54 (Сладојевић 1953/54: 213 – 214).  

 Сви примери из наше грађе до сада навођени упућују на то да је у обичној употреби 

у приповедању доживљеност нужна пратећа компонента имперфектом означене радње. 

Примере имперфекта налазимо у свакодневном разговору, при исказивању информација о 

радњама које је говорно лице доживело. Други домен у коме се овај облик широко 

употребљава јесте у наративни режим казивања, када говорно лице догађаје из прошлости 

о којима приповеда оживљава у њиховој некадашњој актуелности, тачније евоцира, 

оживљава нешто што је представљало садашњост, и ту имперфекат осим чисто 

комуникативе има и стилску улогу.  

                                                 
 54 Сматрамо да би било потребно детаљније размотрити издвајање последњег наведеног домена 

употребе, односно питање (не)доживљености имперфекатских радњи у текстовима из домена књижевно-

уметничког регистра.  
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 Примери имперфекта којима се обележавају прошле радње уочене/доживљене од 

стране говорног лица употребљеног у обичној комуникацији садржани су у контекстима: 

 
 јуче сам је звала, недоступна беше (Ши); био сам у оне Промуклʼице, она чесма беше суха, 

ја чека оно ништа (Пр); помрло је то све и Марко беше слап (Гло); та ми је девојка у болницу у 

Тутин, слаба је, у болницу је, нешто прехладила. Баш данас сам мислʼила да идем па она вељаше 

можда ћу испанут па није испала, остала је ту (Уг); што беше лʼична карта твоја код мене оде у 

двориште?; не беше, рекни, ова стара оде и ми посен дођосмо; ја идо ал немаше нико; ја га онамо 

остави, ти не беше ту (Го); 

 

где имперфекат служи да се подцрта информација да је говорно лице лично доживело 

именоване радње – помрло је то све и Марко беше слап (Гло); имплицира информацију „ја сам 

то видеоˮ, „видео сам да је слаб кад сам га посетиоˮ и сл.  

 

 У наративном дискурсу компонента доживљености има и стилску функцију и 

омогућава да се реципијент уживи у ситуације које се описују, као у примерима: 

 

 имале су једне бијеле, оно нешто провидно је било, а оне једне мараме беху жућкасте, некако 

су ми више личеле но бијеле јел сам ја била бијела у лице (Го); е ово ми је муш оде био, ово сам ја, 

био љијеп, преварих се, љијеп беше и он, а богами и ја сам била љијепа, плафка, напредна, љијепа, 

пуна, оде му око; с извињењом, зави оно око прста вељког она пупак, она постељица паде, тури мало 

сијена онде, једну прњаву на оно сијено, от конопље, љего н-оно, пељене биље спремљене, пови је, 

човек ми беше на посо, не беше ту, свекрва ми ту (Жи). 

  

 Дакле, говорникова намера јесте да искаже глаголом означену радњу, а потом и да 

је означи као доживљену. Одабир имперфекта уместо презента разумљив је имајући у виду 

да имперфекат сам са собом носи ово значење, њиме се оно саопштава без додатних 

језичких средстава. 

 У претходним примерима присутност компоненте доживљености на језичком плану 

јасно је наглашена. Напомињемо, међутим, и то да при употреби имперфекатских форми у 

облицима првог лица једнине истицање тог значења на комуникативној равни није нужно, 

имајући у виду да се подразумева да је лице које је вршилац радње те исте радње и 
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доживљавало у прошлости. Стога сматрамо да је употреба имперфекта у оваквим 

ситуацијама мотивисана другим могућностима његовог семантичког потенцијала – потреба 

да се укаже на радњу у процесу или да се означи напоредност са другом радњом:  

 

 ај д[а] идем, радах нешто долʼе (На); ја сам луто тамо овамо, тражио, реклʼи стари људи, 

каже, вилу ону, што се пласти, „тражи око пута, а девојку око скутаˮ, и мене то пало на памет и не 

шћа даље да тражим него ту (Стр); е вала те чека и чека, у Дугу Пољану би моглʼи да стигнемо 

доклʼен та кафа сташе (Бољ); имах ја типут и сира и кајмака, све сам правила (Не).  

  

 Поједини аутори сматрају да компонента доживљености радње изостаје када је 

посреди употреба имперфекта у питањима јер се ту исказују радње које не спадају у домен 

личних доживљаја говорника (Сладојевић 1953/54: 213–214). Сматрамо да је и у таквим 

случајевима доживљеност истога типа као и у претходним, с тим да, будући да је посреди 

упитна форма, имамо само обрнуту перспективизацију. Наиме, говорно лице поставља 

питање у оној форми (имперфекатској) у којој жели да добије одговор. То значи да се не 

пита за било коју информацију већ за информацију о радњи/стању које је саговорник лично 

перципирао у прошлом времену. Овде говорник само мења временску перспективу, 

односно преузима временско стајалиште свога саговорника. Тако је у примерима: 

 

 а кога имаше Реља код њега. Како беше му син? (Че); како беше Душан Шапоња? (Че); како 

живаху тамо у Сухи До? (Вру); како је Ризо? Имаше лʼ шта живо? (Бал).  

 

 И овде је као и у реченицама потврдног типа задржано значење доживљености, и на 

комуникативном плану подједнако је присутно, само сада говорник, употребивши 

имперфекат, жели да нагласи да осим што га занима дата информација (што би се могло 

исказати перфектом), жели и да је чује из „прве рукеˮ, да је слушалац изложи онаквом какву 

ју је опазио. Тако сва наведена питања попут: а кога имаше Реља код њега. Како беше му син? 

(Че); увек имају и имплицирани садржај „кад си ти био код њихˮ.  

 Исказивање радњи у правом смислу недоживљених у овом говору сасвим је ретко: 
те аге узимаху од народа млого (Ђер); типут кат ти наши парадедови, чукундедови бежаху са тија 

брда (Бо). Компонента доживљености овде је присутна у том смислу што је говорник слушао 

о тим догађајима, те они као такви спадају у домен његовог (посредног) искуства.  
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 Већ је поменуто да имперфекат у деиктичкој служби такође задржава елеменат 

доживљености глаголом означене радње. Исти је случај и са глаголом бит употребљеним у 

саставу плусквамперфекта. Тако ако говорник каже: Мара беше отишла у Пазар 

подразумева се да је лично уочио именовано стање, док, када би се употребио префекат 

помоћног глагола: Мара је била отишла у Пазар, то не би било обавезно (о овоме више в. т. 

III.6.5.), што све упућује на то да је семантика доживљености неодвојиви пратилац 

имперфекта ма у којој служби он био употребљен.  

  

 III.3.14. Својство имперфекта да, градећи се искључиво од несвршених глагола, 

обележи прошлу радњу у току, у процесу њеног вршења, као што је показано, повезано је 

са семантиком доживљености. Та веза проистиче из чињенице да и индикативни презент, 

као облик који најнепосредније казује доживљену радњу, има исто ограничење. У анализи 

која следи детаљније ћемо размотрити ову семантичку компоненту.  

 Од самих почетака проучавања имперфекта у српској науци недвосмислено је 

истицана особина обележавања радње посматране у процесу вршења. И у том погледу 

ставови научника се слажу, а на то упућује и домаћи назив овог облика присутан у 

граматикама – прошло несвршено време. Оно око чега је било спорења тиче се, међутим, 

одређења самог карактера те радње на чије се трајање реферише. У најранијим радовима о 

овом облику истицало се да је ту посреди дуго трајање глаголом означене радње (о томе 

који аутори заступају такво мишељење види у: Вуковић 1967: 170. и даље), што од стране 

каснијих аутора углавном није узимано као релевантно обележје. Изложићемо неке од 

ставова који су од значаја за наше истраживање. 

 Јован Вуковић имперфекат одређује као облик којим се представља радња у процесу, 

трајању, при чему то трајање може али уопште не мора бити дуго (Вуковић 1967: 179). 

Дакле, имперфекат може означити дуго трајање (ја чувах овце кад се моја стрина довела), 

„али имперфектом ништа више није речено у смислу трајања радње него да је радња 

изречена перфектом (ја сам  ч у в а о  овце кад је моја стрина доведена), или у ком другом 

случају да имперфект буде замењен аористом. Контекст је носилац истицања и 

наглашавања трајања у имперфекатској радњи, кад тога има и колико га има, а ни у ком 

случају то не припада перфектуˮ (Вуковић 1967: 180). Оно што је суштински важно јесте 
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само постојање трајања вршене радње и, осим тога, њене неограничљивости (Вуковић 1967: 

180). 

 Термин неограничљивост / неограниченост глаголске радње Ј. Вуковић преузима од 

П. Сладојевића, који га је први пут и употребио, рекавши да је једна од важнијих одлика 

имперфекта заправо постојање компоненте неограниченост трајања радње, што, како каже 

аутор, „можда није сасвим адекватан израз, али мислим да је он ипак најбољи од свих који 

засад стоје на расположењуˮ (Сладојевић 1953/54: 218). Образлажући ову категорију, П. 

Сладојевић додаје: „Није довољно рећи да имперфект значи трајање прошле радње јер 

трајање значи и аорист имперфективних глагола а и перфект или, боље рећи, глаголска 

основа, него треба истаћи неограниченост радње и имперфекту; аорист имперфективних 

глагола значи ограничено трајање прошле радње, док је префект у томе слислу неутраланˮ 

(Сладојевић 1953/54: 219). Даље, „та неограниченост се састоји у томе што се имперфектом 

не износи радња као временска цјелина, него као трајање коме у нашој свијести нијесу 

присутне границе. Имперфектом се вријеме трајања радње не износи као исјечак из 

прошлости (као што је случај с аористом), него ко временска линија којој су крајеви у магли. 

Неограниченост радње у имперфекту најтачније ћемо окарактерисати ако кажемо да је то 

иста онаква неограниченост какву имамо у презенту трајних глагола. Ова особина 

имперфекта се задржава и у релативу, и у модусу. Она, у вези са заначењем прошлости, 

чини доста у смислу ограничавања употребе имперфекта, нарочито у индикативу, и у 

говорима гдје се он добро чува. Имперфакат се, по правилу, не може употребити уз одредбе 

које показују границе радње. Не може се казати напр.: Ја рађах два сата. Ако се такве 

одредбе ипак јаве код људи који осјећају имперфекат, оне не значе границе аме радње, него 

или значе неки шири период који обухвата и вријеме радње, или се вршење радње протеже 

преко датих границаˮ (Сладојевић 1953/54: 218 – 219). Ј. Вуковић се у потпуности слаже са 

свим наведеним ставовима (детаљније их образлажући), јер сматра да је управо термин 

неограниченост био потребан како би се адекватно именовало оно што се наслућивало када 

су истраживачи говорили о дугом трајању (Вуковић 1967: 183).  

 На сличан начин о имперфекту пише и П. Ивић: „Што се тиче значења истицања 

дугог трајања радње, материјал показује да у овом говору тај моменат код имперфекта није 

обавезанˮ. Наиме, „има примера који значе само толико да је радња у једном тренутку била 

у току. Шо се учер замећаше значи само „Зашто посрташе онда кад сам те јуче видеоˮˮ, а 
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сд друге стране „има и примера где је радња дуготрајнија (Цеили дан стружаву дасака), али 

ту је значење дуготрајности изражено другим језичким средством (у конкретном случају 

прилошким изразом цеили дан), а на имперфекту лежи само значење трајања паралелног са 

датим временским отсекомˮ (Ивић 1953/54: 232). Радња имперфектом означена, дакле, не 

може бити ограничена ни са једне стране, иако некада контекст може одавати такав утисак. 

Такве случајеве П. Ивић тумачи на следећи начин: „Има примера у којима се имперфекат 

употребљава за неку радњу или стање чије је трајање прекинуто новом радњом: Николко 

година  т е и р а м о  адет, после га порасимо (=држасмо се обичаја, после га остависмо)ˮ, 

али овде имперфекат „не означава прекид радње, чак ни трајање пре прекида. По томе се он 

разиликује од аориста имперфективних глагола. Садм прекид обележен је обликом аориста 

у следећој реченициˮ. „У већини случајева имамо две временске ситуације: прву с којим је 

радња имперфекта паралелна и у којој она траје (Николко година теирамо адет) и другу у 

коју пада остварење радње изражено аористом (после га порасимо)ˮ (Ивић 1953/54: 236).  

 Најзад, Милка Ивић такође као значајне истиче наведене моменте. Ауторка упућује 

на то да се на стварну радњу може се указивати као на процесуалност која је у току (= акција 

у реализацији) и или на обављени процес (= остварена акција). Особину првога типа има 

имперфекат, што га диференцира према аорсту, који увек подразумева моменат готовости 

радње, тачније код кога се „искључује могућност претстављања радње као процеса у току 

без одређеног краја, без границаˮ (M. Ивић 1958: 143).  

 

 Примери из наше грађе наведено потврђују. Имперфектом се увек обележава радња 

посматрана у процесу:  

 
 нешто је учинела, нисам ништа нашла, само један бокал носаше, зар у бокал нешто имала 

(Св); једна ође комшика се она удавила, и зову: „о Ружо, Ружо, не да временуˮ. Звалʼи су то. Бога 

ми оно помагаше (Рач); виће она једна, они људи тамо, ту беше та мелница се зваше, ту се сијаше 

пиринач, то беше, сија се она духан, то лʼепота кака то ту, алʼи то плаћаху они (Ме); јечам се јео, 

мумурус се јео, раш се јео, вала не би могла она лʼеб да прогунем, то ми запираше у гркљен; (Кон); 

аљ он успео, не беше нико погинуо. Те пофаљеваху га (Ле); копасмо тамо у Источни Мојстир, једни 

Балоте су билʼи, не знам да лʼ си имала ти кога у Источни Мојстир да лʼ си ишла, једна је кућа тија 

муслʼимана имала до ријеке овамо и ми копасмо ова пут, није имало пута, кат дође један Србин из 

Мојстира (Ке); мучим се сама ту. Зуба овија немам, намешћи горњу вилʼицу, вала гради ми је она 
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Насер, ја то не мога да трпим, ја сам нервозна; и ја овако како лʼежа, поглʼеда је, реко: „Сајо јеси 

лʼ ти бога ти?ˮ (Жи); ђе год да сам отишао у болʼницу, ђе год предади књижицу, ниђе нијесу могљи 

оно Шкријељ да ми погоду презиме: „Шкрељ, Шкрљˮ, кажу. Не могаху да погоду, нешто за изговор 

им тешко. (Бо); ту су азиланти они. Седаху јучер троица, реко од онога нема кут црнше, Цигани су 

белши; најбоља посластица. Кад оду неђе, каже питу једаху, значи то је било нешто (Тр). 

 

 III.3.15. Често се глаголима у имперфекту означава трајање радње, тачније стања у 

прошлости које је уочено, тј. било на снази када су вршене неке друге радње. Имперфекат 

ту служи својеврсна подлога или оквир унутар кога се постављају и посматрају друге радње, 

стога су чести случајеви његовог комбиновања са другим глаголским формама којима се 

обележавају појединачне или понављане акције из прошлости. Имперфектом се у оваквим 

случајевима дефинишу околности које су пратиле период/временски одсек током ког се 

дешавало вршење оделитих радњи, и он је у таквим контекстима незамењљив неким другим 

обликом (сем, наравно, перфектом): 

 
 једама смо билʼи у школу, ја дошо на осуство, она беше у школу и тако неки комшије 

пофалʼилʼи, та је чора најбоља у наше место; и у војску кад сам био, била нека плата се примала, то 

прва плата беше, давало се по двије оне црвене; не пушим, не пијем, ја само шта могнем да узмем 

да поједем, а и то не могу да узмем, то беше лоше; беше једна кула велʼика а једни малʼи прозорчићи, 

баш ка за пушке, от камена то; пешке, бандара, бандара, те горе, кат горе, кат један газда узо све те, 

ту има триес људи, колʼко има, имаше млого, дваес (Пр); реко: „Немо ме ни глʼедатˮ, нити да га 

глʼедам, овако затворим очи, он беше виђен. Реко: „Нема ништа да ме глʼеда, он ме бегенисат неће, 

ја га бегенишем, да га уведем у срце да ми је мио, нећу ни да га глʼедамˮ; и она хим побегла и 

стигоше Ковачани, стиже Осман удбовац беше, један Омер, и још двоица другија (Пл); толʼико 

нијесам ни имала крава, по једну по двије, да те ништа не лажем, богами беше сиротиња (Ост); млого 

лʼијепо и обарушу прави народ, ја нијесам јела, а питу јесам и богами беше укусна. Могу ти рећ 

лʼијепа беше (На); његов професор, ја му се молʼио да ми јави да лʼ ће да дипломира, он дипломиро 

и телʼефон одма да ми јави, бесмо ми у стан долʼе у Тутин (Ми); беше умро оде један комшија, ја 

спавала: „Хај да ми посвираш оде на ову клупуˮ; опанци се носилʼи, то ко е имо опанке пироћанце, 

каке ципилʼе то беше; ако беше у Макдонију, био сам долʼе подно Велʼеза. Валʼа, да е крља био, она 

га узела, само да има мало пара; а у Македонију беше, тамо подно Титова Велʼеза сам свиро; отосмо 

пред врата тамо, то беху торбеши неки, не знам ни која је вера, а тамо беху неке мазге, нијесу магарат 

мала, него мазге а уши ка руке овако и ми, беху три Циганке, цукалʼе оне дефове, то беше обићај, то 
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нијесу Циганке но лʼепотице ис Велʼеза; а беаху и лʼијепе; тако ми здравља ка[д] сам био овамо реко 

ја не могу да седим оде, а врућина беше ко под саћ, није ка оде понешто пуха; они се зваху торбеши; 

она ћерку једну имаше; он беше ис Црне Горе, а крупан ћовек, ка во; оне Циганке дошлʼе с једном 

торбом и један Циганин, а беше Шефика она Рамизова мајка (Ме); доћекаше ме свекрва и зава, 

свекар ми не беше ту, беше га погодио приш у прс. Болʼес приш, што се рекне у, приш те погодио. 

Беше га погодио приш у прс, па био код лʼекара, не знам ни ђе био; ми смо ти отишлʼи ван Ћаћка, 

беше ту у једну, ка шума, ка нека јаловина, не знам ни шта беше, углавно одвео не беше баш ко[д] 

Ћаћка ту; тек ти пут, беху изишлʼе, сине, ове браде, ватра хи сагорела; на утобуску имаше кафана, 

нико немаше, двоица људи онамо и ти конобари, ја и он седосмо ту. Никад ми се мања кахва ућинела 

није.; „Хеј благош мами за тебеˮ, а ја бе у садашње хаљинице, типут смо звалʼи антарије, па ти оде 

убра коприву, а ја ћора немам гаћа, па уби, па уби, па уби (Ле); кат су почелʼи овамо да граду ову 

магистралу, ја бога ми бех млађи, радио сам са инжињерима (Ке); једна ми унука била јуче на вашар, 

неки виделʼи је и ете хи и оде, свиђела хим се, ето талʼики вашар и они за њу, момак беше, ради 

тамо у иностранство, завршио факултет (Ђер); е ово ми је муш оде био, ово сам ја, богме лʼиеп, 

превари се, лʼијеп беше и он, а богами и ја сам била лʼијепа, плафка, напредна, лʼијепа, пуна, отишло 

му око; побего, дођо ту , имаше једну краву, један шпорет она црни цигански у собу, једна черга 

прострта увр собе, свекрва стара; с извињењом, каже, зави оно око прста вељког она пупак, она 

постељица паде, тури мало сијена онде, једну прњаву на оно сијено от конопље, лʼего на оно, пелʼене 

билʼе спремљене, пови је, човек ми беше на посо, не беше ту, свекрва ми ту; он имаше једну сестру 

неудату Дејан. Тапут беше неудата, а мајка му беше умрла од жучне кесе (Жи); ево долʼе ови 

Аговићи, па она жена: „Хајде код мене на кафуˮ. Нешто ме би срам, човек јој беше ту, мене што јој 

човек беше ту, мене би срам, реко други пут ћу (Го); он је отишо за Краљево. Мене је свекрва водила 

код ње, а она ка данас била код нас, сутрадан је затеклʼи умрла тамо у Годово. А ову моју малу 

миловаше (Го); Билʼи су исто и ови Немци заробљени овамо, па размена нека била, доста је било и 

побијено нашија људи. Баш писаше једна задруга у Офенбах, тамо имаше једна земљорадничка 

задруга, ту писаше све који су билʼи у ропство, служилʼи су, глʼедалʼи су стоку, краве гајилʼи тамо, 

па слʼике њихове имаху (Гл); ја би једанпут у Краљево, једно дијете ми слабо би, и пита ме једна 

докторица, двије беху: „Како ти је име?ˮ, реко: „Шкријељ Хукаˮ. „Ха, хаˮ, каже, „Шиптарˮ. Одма 

познаде поријекло, Шиптар; пите богами исто, тањи, бијело брашно, алʼи немаше ни бијела брашна 

онда, касно је испало послʼен да има пита од бијела брашна (Бо); и ја сам иг одвео на то гробље, они 

имадијау неке скице, још у оно време беше све уцртано. А они су отприлʼике дошлʼи да траже паре 

(Че); два месеца ја и он у болʼницу у Новом Пазару, заедно, моја деца шта донеси мене и њему, он, 

беше му умро отац, пот аперацију, не мога да иде на аперацију, сестра му беше удата у Рашку ми се 

чини; и оно седаше она рупа ђе је ударио крај њега метак и на брвна остао та метак (Уг); имам двије 



519 
 

шћерке и сина. У Краљево су. Имам и параунука. Долазио ми сад па довео га Мико беше у Краљево. 

Јуче зове. По цио дан трчи онудијер и зове: „Будо, каве, Будо, кавеˮ. Волʼи краве, телад не 

вољедијаше, алʼи за краве је био (Кн); још онда имало народа више, ове старице билʼе, то све помрло, 

имаше оде девојака, момака доста богоми; у Бољаре имаше један сто и двије године (Бу); најтеже 

беше лубицу нај, не мош да нађеш шупл’о дрво округло; реко богме ћу ја да хи дам, ја ћу продат 

било шта мое, купил’и ми беху неко ланче, ја злато не вол’им, продаћу ово ланче, ја ћу и купит, нек 

иде ова жена у Тутин (Жи).  

 

 Да се имперфектом указује управо на трајање радње/стања у прошлости у смислу 

околности које важе за читав период током ког су вршене радње показују примери типа: 
мамила ме за њим, сестра му, баш сестра му није, от амиџе. и они ме искаху на друго место, и она 

ме не даде, немо ја сам је почела да је просим, не дам ви је (Пл). Заменом имперфекта аористом, 

на пример, таква компонента била би изгубљена и радња би се приказала као појединачна.  

  

 У нашој грађи нису забележени примери имперфекта у означавању радње 

ограниченог трајања, што потврђује претпоставку о немогућности временског 

ограничавања имперфекатских радњи. Овом својом особином имперфекат се разликује од 

аориста и наративног презента.  

 Наиме, уз аорист је сасвим обична употреба одредбе која упућује на границе 

глаголом означене радње:  

 ја ножом неђе хефту дана струга, струга, струга, ужуте ка восак; У Сврачиће, ова што ради 

у школу до скоро, ти га знаш (Бо); Ево два-три дана је била бона, доводи је ту на инфузију те је 

примала (Ер); 

 Временски омеђену радњу може исказати и презент:  

 Седим ја ту петнес дана без њега, он тамо ради то, ја ту без њега седим, кажу ми ови 

околʼина: „Па ђе је, па куд је?ˮ Па, јесам лʼи ја дошла оде за нешто илʼи овако удата, зашта ово? Ја 

са женама разговарам, смијемо се. „Ада јес, море, кажу оне, дој ће он за петнаес данаˮ. „Е куку 

менеˮ, реко. Дође он навр петнаес дана. И ја сат, он са овијем браћом, улазу, и ја питам ђе је та мој 

што је, они се шаљу, кажу ова, ова, нете право да ми рекну. „Еˮ, каже, „ова ти јеˮ. „Добро.ˮ Тако то, 

остала сам. Е послʼе та свекар изјутра пита ме: „Синко, хоћу да те питам, бигинишеш лʼи ти овога 

дечка што смо те ми довелʼи за њиме?ˮ „Валаˮ, ја реко: „Ха сам дошла, бигинишем, но шта но 
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бигинишем.ˮ (Бр); цио дан јуче мислʼим како се зове (До); сву ној ја тако размишљам како да 

побегнем ујутру (Го).  

 III.3.16. Наведени примери комбинације са другим облицима у претериталној 

служби и особина имперфекта да казује радње посматране у њиховом трајању, током ког су 

се обично паралелно вршиле и нека друга дејства, односно његова могућност да означи 

стање које је обележило временски период унутар ког су се реализовале још неке акције, 

упућују на семантику напоредности, која се узима као још једна од суштинских својстава 

овог облика.  

 Као и претходно наведене, и ова одлика имперфекта била је предмет неслагања 

аутора. Већи број проучавалаца глаголских облика, наиме, сматра да је семантика 

напоредности нужна компонента која се, било експлицитно били имплицитно, јавља увек 

када се употреби имперфекат у временској служби. Тако М. Стевановић наводи да се 

имперфекат „никад углавном не појављује као облик с којим се напоредо у истој служби не 

употребљава које друго претеритално време, или се бар нема на уму неко прошло време у 

коме је текао њим означени процесˮ (Стевановић 1986: 652). Имперфекат дефинише као 

облик искључиво релативног карактера, који „управо значи радњу која се у одређено време 

у прошлости вршила, која је трајала, дакле, истовремено с неком другом радњом, означеном 

било којим претериталним временом, неком прилошком временском одредбом, или је пак 

то време одређено самом говорном ситуацијомˮ (Стевановић 1986: 656). П. Сладојевић, 

међутим, наводи следеће: „Скоро сви наши научници који су испитивали значење 

имперфекта нашли су да се он обично, или бар врло радо, употребљава за означавање 

напоредности вршења неке радње са неком другом радњом или ситуацијом (у прошлости). 

Неки сматрају да је та напоредност обавезан елеменат у значењу имперфектаˮ (Сладојевић 

1953/54: 219). Он сматра да су научници до тог закључка дошли посматрајући примере у 

релативу, којих је свакако више. Ипак, примери индикативне употребе показују да „овај 

паралелизам није примаран ни обавезан у значењу имперфекта. Он проистиче из значења 

трајности и неограничености радњеˮ (Сладојевић 1953/54: 219). П. Ивић мишљења је да је 

питање напоредности имперфекатске радње условљено сложеношћу проблематике која 

проистиче из могућности употребе импефекта у синтаксичком индикативу. У свим 

радовима о овом облику, а таког је карактера и грађа из галипољског говора преовлађују 

примери релативне употребе, а за њих је, као што је познато карактеристичан „моменат 
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преношења у мислима у једну дату ситуацију у прошлости, везану обично за неку другу 

радњуˮ (Ивић 1953/54: 233). У таквим примерима „значење имперфекта не ограничава се 

на просту констатацију, већ обухвата и везивање те радње за одређено време на које се 

мисли. У неким примерима то је изричито наглашено, али и у другима може се осетити овај 

моменат. У примеру Није ти леип сирак, треибуаше још мра да га уреидиш облик треибуаше 

не везује се за коју било прошлост, већ управо за одређено време кад је дотични редио 

кукуруз (сирак = кукуруз) на њиви. Исто тако у реченици Шо се учер замећаше? не мисли 

се на неко посртање у којем било тренутку у току јучерашњег дана, него на посртање у 

тренутку кад је говорно лице наишло и видело саговорника. Употреба облика имперфекта 

вреди, дакле, као ближа одредба уз опште временско значење прошлости: у нашим 

реченицама она уноси нијансу „онда кад си редио кукурузˮ одн. „онда кад сам те видеоˮˮ 

(Ивић 1953/54: 233). У наведеним примерима постоји паралелност са одређеним тренутком 

у прошлости, у једном је изражена и прилогом учер, или се разуме из околних делова 

реченице, али, како истиче П. Ивић, има и примера где имперфекат стоји слободан, без 

ослонца у самом контексту. Свакако, „ослањања на моменат ван садашњости везан за неку 

радњу има и ту, и то ослањање детерминише употребу имперфекта, што је све довољно да 

ситуација не буде чист индикатив, али с друге стране једино упућивање на тај моменат лежи 

у самој употреби облика имперфекта. Не може се рећи да је овакав облик потпуно лишен 

временског одређивања радње. Сама говорна ситуација не мора увек бити довољна да се 

одмах разуме да се ради о прошлости и то баш о одређеном моменту у прошлости. И једно 

и друго објашњава нам потпуно тек сам имперфекатˮ (Ивић 1953/54: 234). Најзад, Ј. 

Вуковић такође одбацује теорију о неопходности постојања елемента напоредности. 

Сумирајући расправе које су у литератури још од Вука Караџића (детаљније о томе види: 

Вуковић 1967: 178–190), Ј. Вуковић наводи да већина аутора напоредност схвата као 

обавезну и најважнију особину имперфекта. Такав став био је дуго времена доминантан, а 

„кад се увидело да се, по овом што имперфекат радо долази уз другу напоредну радњу, не 

може о таквој напоредности говорити као о нечем сасвим битном, онда се почело говорити, 

и говори се, о напоредности и са моментима у ситуацији о којој се говориˮ (Вуковић 1986: 

185). У вези са овом констатацијом, аутор износи следећи закључак: „овде се одмах намеће 

питање да ли и таква напоредност значи много за одређивање вредности имперфекта, и да 

ли се исто тако, или приближно тако, не би могло говорити о свим другим временским 
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облицима од имперфективних глагола. Јер чим се одреди ситуација, онда се напоредност 

имперфективне радње неким моментима сама по себи јавља, а, на другој страни, видели смо 

да се и имперфекатска радња може поставити у временски непдређену ситуацију, и без 

напоредности за каквом другом радњомˮ (Вуковић 1986: 186).  

 

 Примери из наше грађе потврђују наведена запажања о томе да имперфекат заиста 

најчешће долази у контекстима унутар којих се његова радња реализује ослањајући се на 

радњу исказану другим обликом, дакле, напоредно са неком другом радњом или 

ситуацијом: 

 

 кренемо овамо ка Голʼији планини уз једну ријеку, зоваше се Моравица (См); тамо ка 

стадиону имаше на једно место, ту кат сам ишла са Сабром (Ру); кат ја одо, она ми је откри, кат шта 

да открије, ка баш ка да видиш ову ћашу, тако е та пећина, ништа друго немаше, и живела је још два 

дана и умрла е та ћорица; сијалʼи су свуђе људи, само то неко кријући, оно послʼен неко прејави, ми 

смо поћупалʼи послʼен кат шћаху да дођу, испекција. То беше велʼка казна. (Пру); ја кат сам био, 

немаше ни капље једне, суха, би реко никат није имало воде, сам сам био, отидо, ђе то, у нека брда 

тамо (Пр); ето ту смо се билʼи крилʼи, и он ту беше с овцама, овце му се сакрилʼе (Па); ту смо ималʼи 

петнес хиљада еура и ми мислʼедосмо куће мало да направимо илʼ нешто, он ћаше оде на село да 

прави, оде горе кот Лада, кат она Ладов син му реко, што је долʼе у Крагујевац, један од њи: „Шта 

ће ти, Менсуре, двије куће на село? (Го); само ту једну је имала кћерку, мало беше, мало, и: „Вала, 

снао, да ми је зовеш, ђеверђевојче.ˮ (Вру); има оде руја код нас овамо у ове крше, ја сам носио једној 

жени у Тутин, да лʼ нешто вељаше за наки притисак, појма немам за шта она то, те би ја осечи по 

пун један цегер рујовине те јој понеси те је она нешто то кухала и пила би та чај (Бр); синој купила 

ми једна снаха, купила хељдовно брашно и доније ми и пекла обарушу и доније ми, реко ја је бога 

ми не могу, колʼико мирисаше елʼ хућмуљила. (Се); он је долазио сад, више познадијаше околʼину 

него иједан. Све познадијаше (Бољ); четрес и пете, чини ми се, прошлʼе су двије партизанке ка ово 

вас двије, младе, лʼијепе, добре, ко Црногорке, нема ту шта да рекнем, свака час, држу ове аутомате, 

алʼи оне беху болʼничарке, докторице (Цв); ми оде кукамо на ћетнике, а долʼе кукаху исто на 

ћетнике, кат сам био у Гућу; (Рај); Други свецки рат ка да је јуће било, бога ми би ти сат прићо боље 

него што је јуће било, тако сам то запантио све, дијете от шес година, Немци, Немци, Немци, дан и 

ноћ су оде билʼи, и дан и ноћ је та војска та сила била, алʼи беху добри, ја не верујем на свијету на 

земаљску куглу да има нација тако васпитата, на свијету то нема; Талʼијани у задње време су се 

појавилʼи билʼи, лоши беху, Талʼијани и Руси, лоши; у Турску седамдесет и прве године, то ми је 
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прво било да одем, беху у тешку ситуацију, беше нестабилно, систем не беше у Турску, живаху од 

седамдесете године па на овамо. Сат кат одеш у Турску, кат сам ја отишо, сат каже сто километара 

овамо ка нама грат те среће овамо, Стамбол, сат је Турска толʼико ојаћала да је то ћудовишно за 

Европу, за свијет (Пож); ја разговарах с Мишком кад она дође (Нет); баш једама једне прилʼике 

један муслʼиман ис Пазара упозна се са једном девојком ту нашега рођака, он јој се преставио да је 

православни, ја јој каза, он послʼе шћаше да се бије са мном, њему криво што га ја офира, иначе 

милʼиција га отера, тако би (Из); ми смо билʼи у Гучево, то на границу Босне, тамо смо билʼи, па 

тудије се пролазило, алʼ стварно беше далʼеко. И тамо беше стварно, и радаше се; у та хотел ђе смо 

билʼи, нит се знаше ко је директор, ни ко је шеф, то радаху, уопште се не зна ко је шта. Раду, имаху 

(Брђ); ја и ође још једна жена отера овце уочи Ђурђевдана, оно на пашу код њи лʼети, ниђе зоре, не 

знам колʼико је било, тамо пустише она јагњад, помузоше оне овце, шта су оно радилʼи не знам. Ми 

двије немасмо, нешто су абаветале око тора око оваца, а шта има, бога ми лажу, оно нема ништа. 

Нешто су чињелʼе, која је знала нешто, а ми не могосмо да видимо, ми у кревет билʼе, у оне постеље, 

каки ти црни кревет (Лу); ни један слућај ималʼи нијесмо, у једно време смо напушћилʼи куће билʼи, 

побеглʼи смо у оне куће горе, толʼика је та сила била, изглʼеда изгубише рат па кренуше да бежу, 

толʼико та војска беше ћиста (Пож); пола десет навеће, само је ушо ћовек на врата и зваше се Јуса, 

престави се он, каже: „Ја сам Јуса, не бој сеˮ. Ја га видим нормално, алʼи кад уђе, он беше малʼи, 

каже ја сам Јуса; (Уг); те ја га онамо остави, ти не беше ту; дође ту, баш Мирко дошо оде, Радица 

беше ту и пита га како је Стоја, каже: „Добро је, сад је баш доброˮ. Не прође три дана, умрије (Го); 

сат једна жена оде донијела кљеке, купила код једнога човека у Ђерекаре, каже имаше осморо деце 

мицке, продаде ми синој кљеке, е каже јутрос му сел’евате, умро, од беде и сиротиње (Жи); И не 

мога да трпим, нагнах га те продаде мотор (Пл); Ибар не кћеде да плати, послʼен општиња потера 

то па мало више алʼи општиња је узела мало више алʼи опет мало побоље но што кћадију да узму, 

мало боље су платилʼи; ја сам мого да ставим забран, јер та мој брат није имо деце, а нас четворо 

било овамо, његова жена пета, само беше на пети део (Пе); ја кат сам се удала, да опростиш, веш се 

шило на руке, није имало да се купи то но све да шиеш на руке. Код нас до бок имало деце. Она 

море да роди алʼи треба она послʼе да има воду да се киселʼи. Оно немаше овога готовога да се купи, 

кошуље мораш да шиеш (Со); долазила је била, ови је наши узималʼи мало у гости код нас па грдна 

беше суха, нема салʼ ка перушка, оболʼела, сто и нешто година је живела; тад је највиша наша борба 

на њи била, а они су не попалʼилʼи све и да није било партизана на Рашку, ћадију, ми могадосмо да 

заузмемо онда Пазар. Алʼи опет не би значило ништа, опет Немци се вратилʼи и ништа; ја сам прошо 

тудена тога млого, запантио сам краља. Он је био кренуо добро и све то ујединио, е послʼен га убише, 

послʼен поче ово намсник је дошо, он ћаше, алʼ послʼе Хитлʼер окрену рат (Прћ); има иза цркве и 

салу смо направилʼи. Немаше онда, из Пајсег Потока двоје-троје деце само (Из); па није скупо, ја 
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знам кат сам то седло купио за сто и тридес марака, а прије двије године сам био, беше двеста евра 

(Нет); ада, сатро ме један син, вило. Нестало ми га е, та ми је унук од њега, та што је ожењен. И та 

и та. Нијесу ми га Срби убилʼи, муслʼимани су ми га убилʼи и не могасмо га нај ни мртва ни жива 

(Врс).  

 Напоредност радњи је у примерима очигледна. Ипак, сматрамо да је њено постојање 

условљено самом семантиком иперфекта да казује радње у њиховом трајању, посматране у 

процесу вршења, те је стога сасвим очекивана њихова паралелност са неком другом радњом 

(због могућности преклапања времена вршења двеју акција). Такође, поменуто је и то да 

имперфекат захваљујући овој особини често има улогу да пружи временски оквир, 

дефинише временску линију на коју се смештају друге претериталне радње, што опет 

условљава напоредност дејстава. Ту особину свакако нема само имперфекат, може је имати 

и перфекат, а често се среће и код наративног презента несвршених глагола.  

 Ипак, нису ретки ни примери у којима ова одлика није присутна (или бар није од 

примарног значаја), такви да се имперфекатске радње у прошлост смештају без икаквог 

ослањања на неку другу ситуацију. Ослањање које је контекстуално детерминисано, 

односно имплицитно присутно као шире или уже детерминисана временска сфера (која би 

могла бити означена као: „у то времеˮ, „за моје време, „за то времеˮ и сл.) свакако постоји, 

али нити је у већој нити у мањој мери наглашено код употребе имперфекта него што је то 

случај са неким другим обликом у истој служби. Такви су примери индикативно 

употребљеног имперфекта: 

 
 тамо више муслʼимана имаше но и Срба; знаш колʼика му беше глава (Уг); била сам четири 

пет пута, овако лʼијепо, и свега, алʼ ради се млого, од јутра до сутра, што викаше Злата: „Ис пиџаме 

на посо, с посла у пиџаму.ˮ; она познаваше наш нарот боље него ми по Тутину ту (Ши); викаху да 

су пронашлʼи некаки белʼи медведови да су ту. То некад било, шта ти ја знам; то радаше Мака, а ја 

нијесам (Ру); они што седадију доле (Рач); они сви имаху пекаре, ти Бугари тамо у Македонију. 

(Трн); ко једно сто еура викаху да јес, ја не знам, нисам хи купово (В. Лок); што викаше ономат 

Желе, узми прадајса; ова познаваше муслиман доле, са Витом се дружио; ех, како се живело, 

мученички, мученички се живело, што викаше она у Избице, поменуло се, не поврнуло се; Љубинко 

викаше: „Оћу и јаˮ, каже, „да идем одавдеˮ (Бал); Цецина свекрва виче харчалʼије, а мене беше то 

чудо, ја не знава шта је то (Боб); па ми смо комшије, толико пријатан беше (Бал); она жена 

продаваше сир на пијац (Го); што беше лична карта твоја код мене оде у двориште? (Го); ови 
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пластаху сад оне љиваде доље (Гл); офце беху по ливади (По); радаше долʼе у продавницу она му 

девојка млађа (Жу).  

 III.3.17. Спроведена анализа показује да је на терену тутинско-новопазарско-

сјеничког говора имперфекат жива категорија са очуваним наслеђеним синтаксичко-

семантичким двојствима у различитим доменима употребе. Њиме се, као што је показано, 

обележавају прошле доживљене радње посматране у процесу вршења. Ова особина 

омогућава да се на наративном плану постигне ефекат динамичности радњи, те да се оне, 

уживљавањем учесника у комуникацији, перципирају као актуелне. Могућношћу да 

прошле радње оживи и учини да се као такве сагледају у самом току вршења, имперфекат 

се издваја од свих осталих претериталних облика. Стога, сасвим је оправдано то што га 

поједини аутори називају презентом за прошлост. Овоме придодајемо и временску 

неограничљивост радње исказане имперфектом, што је, опет, особина која га приближава 

индикативном презенту. Најзад, анализа је показала да је напоредност имперфекатске са 

неком другом претериталном радњом важна, али не и особина од примарног значаја, 

односно за разлику од претходно наведених, ово својство не спада у ред неотуђивих 

карактеристика овог облика.  

 Очуваност имперфекта говор који је предмет анализе придружује групи идиома у 

којима он такође има стабилно место у систему, али који, уједно, заузимају мањи део 

штокавског ареала, имајући у виду да на већем делу овај облик више није члан система 

претериталних форми. Узроци губљења имперфекта различити су, а углавном се своде на 

тежњу ка растерећењу система елиминисањем маркираних и функционално мање 

оптерећених јединица. Ми наводимо тумачење М. Ивић, која узроке ове појаве изводи 

управо из закључака добијених анализом синтаксичко-семантичких својстава:  

 

 „Процес редукције система не захвата истовремено и имперфекат и аорист. Прво је на 

ударцу имперфекат, а затим аорист. Ово је свакако у директној вези са структуром њихове природе. 

Кад се узму у обзир сви моменти који играју улогу у функционисању система, постаје јасно да је 

аорист ипак ближи од имперфекта осталим временским облицима. Означавајући непосредну 

прошлост, и задржавајући се најдуже у тој функцији, аорист се схвата као претеритални облик код 

кога је основни моменат временског одмеравања (Т моменат), иако специфично комбинован (са D 

/+/ моментом), ипак од примарног значаја. Тиме се аорист директно ослања на сва остала времена 

са изразитом Т карактеристиком. То није случај са имперфектом. Моменат оживљавања радње – D 
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моменат – остаје увек примаран, најизразитији. Зато је имперфекат најспецифичнија категорија и 

зато први подлеже редукцији. Ишчезавање имперфекта, међутим, осуђује и аорист, пошто губитком 

свог непосредног опозиционог корелата аорист остаје усамљен у оквиру система у коме су све 

преостале Т форме иначе тако симетрично поређане.ˮ (M. Ивић 1958: 149). 

  

 III.3.18. Најзад, дајемо кратак преглед употребе имперфекта у осталим говорима 

зетско-сјеничког и других дијалеката на штокавском терену.  

 Наши резултати изложени у претходној анализи у принципу одговарају стању 

описаном у студији Д. Барјактаревића о говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице 

(Барјактаревић 1966). Аутор наводи да имперфекат „показује радњу која је трајала у 

прошлости скоро увек напоредо са другом радњом, а њено вршење, у овом говору, доследно 

је везано за оно што је приповедач видео, доживео или се узима да обележи доживљај 

саговорника, али само у питањимаˮ (Барјактаревић 1966: 126). Употребљава се „за казивање 

жеље или намере, везан је за садашњост, а обележава неку врсту модалности, односно 

оптативне условностиˮ. Наведени примери типа: Мишља како да потерам оно дрва 

одговарају онима којима ми илуструјемо употребу имперфекта у обухватању садашњости. 

Забележен је и модални имперфекат у конструкцији са глаголом хтети и инфинитивом 

(Барјактаревић 1966: 126–127). Слично је стање и у другим говорима зетско-сјеничког 

дијалекта, с тим да аутори различито тумаче поједине елементе синтаксичко-семантичке 

структуре имперфекта (реч је о особинама које су иначе неједнако третиране у литереатури, 

а о чему је било речи). У Бјелопавлићу се имперфекат добро чува, али је његова семантика 

сужена. У овом говору имперфекат је увек заменљив неким другим глаголским обликом без 

измене значења. Конкурентни су му перфекат, аорист или презент. Обележава прошле 

доживљене, али и радње о којима се саопштава на основу посредног сазнања. Обично казује 

напоредне радње, али онда „гдје се констатује да се нешто дешавало односно збивалоˮ 

напоредност није обавезна (Ћупић 1977: 166–167). Имперфектом се у овом говору 

означавају и „потенцијалне радње, дакле условне, које имају модални карактерˮ типа: Оћа 

нешто да ти напоменем (Ћупић 1977: 168). У староцрногорским говорима „имперфекат се 

употребљава за казивање околности или радњи које су карактеристичне за цео одсек 

времена о коме се приповеда или бар за знатан део тога времена – ако је то још тада 

говорном лицу било познатоˮ. Потом, употребљава се „и кад говорно лице даје слику 
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околности или ситуације у једном тренутку у прошлостиˮ (Пешикан 1965: 198–199). Нашој 

тврдњи у вези са тиме да се имперфекат најчешће користи да означи пре свега стање, 

посматрано као својеврстан временски оквир, које је важило за време док су се одвијале 

неке друге прошле радње донекле одговара констатација коју поводом прилика у 

староцрногорским говорима наводи М. Пешикан: „Пада у очи извесна статичност 

имперфектом казане радње. Приповедање у целини представља у извесном смислу кретање 

по линији времена, „одвијањеˮ, ток догађаја. А тога у имперфекту нема, он је увек статична 

слика, радња као карактеристика, извесна врта стања. У томе је у приповедању разлика 

између приповедачког презента или императива с једне и имперфекта с друге странеˮ. Тако 

се у примерима типа: Идемо ми, идемо – а ниђе куће или Чекај ми, чекај – а њега нема па 

нема осећа „ток, развијање догађаја и присутна је свест о количини радње у временском 

смислу, а код имперфекта тога немаˮ (Пешикан 1965: 199). Такође, један је само пример у 

којем је имперфекат употребљен уз одредбу којом се време трајања радње ограничава, и 

аутор наглашава да је необичан његовом језичком осећању. У мрковићком говору 

„имперфектом се казује доживљена прошла радња неограниченог трајања, која се може 

вршити у било ком временском распону од приповједачевих најдаљих доживљаја и сјећања 

до момента његове праве садашњости, тј. до тренутка саопштавања о њојˮ (Вујовић 1969: 

330). Како наводи Л. Вујовић, овај облик казује и напоредне радње али то није нужна његова 

карактеристика. Њиме се обележавају и понављане радње, употребљава се у у питањима и 

у квалификативној служби, те за исказивање радњи које важе у садашњем времену (Вујовић 

1969: 331–332). Ни у овом говору имперфекат не долази у контекстима уз одредбу којом би 

се указивало на границе глаголске радње (Вујовић 1969: 336). У Ибарском Колашину 

имперфекат се употребљава за доживљену напоредну прошлу радњу. Аутор издваја следеће 

службе: исказивање жеље и намере: Зидам кућу, па ми требаше још грађе; понављана 

прошла радња: Причадију да му је отац био добар; особина: Знађаше сваког ђавола за 

ибрет; у питањима и одговорима: Ђе ћеш? Шћадија у продавницу; Откале си? Из Брњака. 

А ја мишљадија из вароши; Шћаше ме убит да му не умако (Божовић 2002: 110–111). 

Наведени домени употребе одговарају онима својственим и нашој зони. Последња наведена 

категорија, међутим, садржи семантички разнородне типове имперфекта, те би захтевала 

додатно разматрање. Иако у свим наведеним примерима јесу посреди питања, овде је ипак 

релевантно то што је (у првим двама примерима) у питању имперфекат у служби 
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исказивања радњи које важе у садашњем времену (заменљив презентом), док трећи пример 

садржи модално употребљену конструкцију са глаголом хтети и инфинитивом. Најзад, 

основна разлика између говора Ибарског Колашина и осталих идиома зетско-сјеничког 

типа јесте у томе што је на овом терену имперфекат сасвим обичан за исказивање радњи 

временски ограниченог трајања (Божовић 2002: 111).  

 Остали говори који познају имперфекат углавном се карактеришу и добром 

очуваношћу његових синтаксичко-семантичких одлика. Такав је галипољски говор, који се 

одликује веома широком употребом овог претерита, са очуваним синтаксичко-семантичким 

доменима употребе. Павле Ивић даје детаљан преглед свих синтаксичко-семантичких 

карактеристика у раду Систем значења основних претериталних времена у говору 

Галипољских срба, а теоријска разматрања и закључци изнети поводом употребе овог 

облика кориштени су у нашој анализи (Ивић 1953/54: 229–272). У говору Пиве имепрфекат 

се, наводи Ј. Вуковић, „употребљава за прошлост приповедачеву или, уопште, прошлост 

онога који говори, а не и за сваку другу прошлост уопште, не би био обичан (а, чини ми се, 

не би био уопште могућ) овај облик „ограниченеˮ прошлости у онаквим реченицама у 

каквим га сретамо у народним песмама и у народним приповеткама, где је обичан за 

имперфективну радњу која може припадати ма којој „општојˮ прошлости (да тако назовемо 

сваку прошлост која није директно везана за сопствене доживљаје приповедачеве, за 

разлику од „ограниченеˮ прошлости приповедачевих доживљаја)ˮ (Вуковић 1940: 87). 

Користи се и за исказивање садашњости у значењу „неке врсте презента у неком модалном 

значењу или у значењу жељног потенцијалаˮ: шћак данас у Вочу (Вуковић 1940: 88). У 

горанском говору имперфекат је жив облик, иако се потискује перфектом имперфективних 

глагола или релативним презентом. Задржава све релвантне особине – њиме се казују 

„прошле радње с одсуством свршености, ограниченостиˮ, а „напоредност глаголске радње 

обележена је каквим језичким знаком – другом глаголском радњом, јединицом прилошког 

значења, говорном ситуацијомˮ. Присутна је увек и компонента доживљености 

(Младеновић 2001: 494). У Алексиначком поморављу користи се за исказивање 

доживљених напоредних радњи, као и за исказивање „неизвршених прошлих радњи у 

перифрастичним конструкцијама иреалног кондиционалаˮ типа: Слободане, ја ћа да 

погинем (Богдановић 1987: 251).  
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 Говори из којих је имперфекат ишчезао из система претерита чувају једино реликтне 

форме у деиктичкој служби. Тако је у банатским говорима од свих наслеђених категорија 

имперфекат сачувао још једино трагове особине доживљености и то код глагола бити и 

звати се у наведеној сфери употребе, док „значење доживљене радње и значење временске 

напоредности с неком другом радњом или ситуацијом очигледно више нису битниˮ (Ивић 

и др. 1997: 378). Исто важи и за говор централне Шумадије (Реметић 1985: 315–316).  

 

 

III.4. Аорист  

 

 Говор тутинско-новопазарско-сјеничке зоне карактерише се добром очуваношћу 

аориста. Његова позиција у четворочланом систему претерита стабилна је – то је жив 

глаголски облик који се употребљава за обележавање прошлих доживљених радњи, 

(из)вршених пред моментом говора или пак у даљој па и далекој прошлости, а подједнако 

је обичан како у спонтаном разговору тако и у нарацији. За разлику од стања у неким другим 

говорима, те у стандардном језику, на овом делу српског етнојезичког простора аорист 

несвршених глагола сасвим је обичан и једнако фреквентан као и од перфективних.  

 Висока фреквентност у употреби, широк дијапазон функција, те богатство форми 

одлике су својствене углавном свим говорима зетско-сјеничког дијалекта. Аорист се, наиме, 

добро чува у староцрногорским говорима (Пешикан 1965: 171–174), у Бјелопавлићима 

(Ћупић 1977: 170), Врачанима (Петровић 1973: 214), поибарским говорима (Божовић 2008: 

81–83), те у говору Горњих Васојевића (Стијовић 2007: 177), с тим да је у већини говора 

обичнији аорист перфективних глагола. Слабије је очуван у студеничким говорима (Драгин 

2006: 449–454). Стање у осталим дијалектима српскога језика углавном се слаже – у односу 

на имперфекат, аорист има знатно стабилнији положај у систему прошлих времена. Даље, 

одликује се релативно живом употребом, с тим да се у већини говора облици овог 

глаголског времена граде готово редовно од перфективних глагола. Тако се, на пример, у 

горанском говору и говору села Гатња чува само аорист свршених глагола (Младеновић 

2001: 420; Младеновић 2013: 333), док су глаголи несвршеног вида резервисани за грађење 

имперфекта. Иначе, видска диференцијација обележје је свих говора призренско-тимочке 
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зоне (Белић 1905: 356). У банатским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта аорист 

је жив, али је инвентар његових облика редуциран (Ивић и др. 1997: 177); у колубарском 

говору аорист се слабије чува (Б. М. Николић 1969: 52). Говори централне и источне 

Шумадије добро чувају аорист (Реметић 1985: 316; Бошњаковић 2012: 200). У србијанским 

говорима херцеговачко-крајишког дијалекта аорист свршених глагола жива је категорија, 

док се аорист имперфективних глагола ретко може чути (Николић 1972: 680–681; Николић 

1991: 476), док говоре истога дијалекта у Црној Гори одликује углавном подједнака 

фреквентност аориста од глагола оба вида (Вуковић 1940: 89). Најзад, у говорима косовско-

ресавског дијалекта у употреби доминира аорист свршених глагола (Јовић 1968: 142; Симић 

1972: 386; Букумирић 2003: 260).  

 Анализа аориста у овом раду подразумева посматрање могућности његове употребе 

у индикативној, релативној и модалној служби, потом и у функцији обележавања 

референцијално и нереференцијално конципованих радњи.  

 Као и око имперфекта, тако и поводом аориста у литератури су се у више наврата 

водиле полемике у вези са тумачењем појединих компонената његове семантичке 

структуре. Неслагања већег броја аутора тицала су се најпре временске сфере у коју се 

смештају аористом означене радње. Тако су једни сматрали да је то прошлост која на 

временској линији стоји близу тачке којом се обележава садашњост – непосредна прошлост 

– док су други мишљења да критеријум временске удаљености у односу на моменат говора 

уопште није релевантан, те аорист може казивати радње које су се (из)вршиле у прошлости 

на било којој тачки на временској оси – то може бити блиска, али и даља и далека прошлост 

говорног лица. Друго важно питање које се поводом аориста постављало тиче се његове 

употребе од несвршених глагола. Резултативност глаголске радње несумњива је онда када 

су посреди перфективни глаголи. Када је реч о глаголима имперфективног вида, 

полемисало се о томе да ли се и ту може говорити о моменту извршења, целовитости, 

резултативности радње, или се пак у том случају по синтаксичко-семантичкој вредности 

овај облик изједначава са имперфектом. Трећи моменат на којем ће се базирати наша 

анализа односи се на компоненту доживљености, која се сматра нужном одликом овог 

глаголског времена, те ће се испитати ефекти који се на наративном плану постижу 

употребом овога облика.  
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 Аорист је особен члан система претерита, а тај статус задобија на основу управо 

поменутих карактеристика, свака од њих биће детаљно проверена на дијалекатском 

материјалу говора који се одликује богатством служби које су овом облику примарне, те у 

којима му (најчешће) нису конкурентне остале форме. Одлике на основу којима се аористу 

приписује вредност маркиране јединице углавном поседује и имперфекат (мисли се пре 

свега на компоненту доживљености), те ће се стога вредност аориста у систему углавном 

одређивати у светлу релација према поменутом, семантички и функционално најближем, 

корелату. Утврдиће се сличности и разлике аориста и имперфекта издвајањем момената 

који условљавају њихову (не)заменљивост у контексту. Однос аориста и других облика 

којима се обележавају прошле радње (пуни и крњи перфекат, презент), као и сложене 

релације који се остварују при њиховом комбиновању у ширим контекстима такође ће бити 

предмет разматрања.  

 III.4.1. У систему тутинско-новопазарско-сјеничког говора аорист се јавља у свим 

наслеђеним синтаксичким функцијама, и то важи и за онај творен од имперфективних и за 

аорист од свршених глагола. Основна му је служба исказивање прошлих радњи, како оних 

које су се десиле непосредно пред тренутком говора: 

 а носе се трохе, реко ти, на гувно и птице то посл’ен поједу (По); обрнух ти хрбат (Ос); ја 

заборави; па она магарат поће ти прићат (Ме); ја мало сам био чувао стоку и сат дођо од оваца; сад 

се сети, погледа, оно ми нестало; ја јој поче причат како сам теглила муку (Го); не исприча ви она 

кад је ишао да га посети; па ја реко гржали (Вр); нема зрељија, побра хи све сад; кахву ви не турих, 

ја не видим ништа; ништа не радим на дуња, само што сам докона те то узе; ја што сам докона ту 

седо; ја видох отут, па прођо овамо, видо не пролазите (Жи); био мало на Дојевиће па сврати оде; ја 

мало стави шаргарепе и двије-три паприке; ја ова откидо и ова, ова понеси, големи су за туршију 

(Бал); идо мало код овога комшије одек (Ке); Илда, нека те кесе, гљеда шта уради, како то тако 

радиш?; а што не скиде то чизама? (Го); ја еве довде, а ти коичко скочи; рече ми тамо Бисера (По); 

ти што не убра? (Ос); па ко ве прати оде?; ова исприча љ ви шта горе? (Ос); ти прескочи (Вр); е оде, 

ђе помену тељевизор; записа л’ шта? Ојади л’ шта? (Ме); заврши се и намири се (Пл); паде ти мачуга 

(Го); имо је тамо један професор, онде преко мојек пута кућа, нигђе ми на памет не паде; ђе ћеш ту? 

Ене ђе се попе (Ме); сат прије Мирко туна би; печи ме ос (Го); повуче промаја одовут (Бо); охлади 

ти се то, могла си јес; оста горе отворено (Бал); ми поменусмо оне жене што су крале млијеко (Вр); 

ми ти куцасмо, куцасмо, ти не чујеш (Жи); ми сат доручковасмо. Имала неке ис Турске, док и 

одведосмо, док и испратисмо (Пл); свраћасмо долʼе у Пожегу (Рај); једва погодисмо пут (Го); 
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срамота ме без ништа отосте (Ос); ја видим ви изађосте горе, аљ овамо ве нема (Жи); нађосте љ 

Љуцу горе? (Ме); стигоше ти ови (Жи); поломише се оне чаше (Бо); ево ти и, чича, овце, вала се 

кренуше (Го); дођоше сат унућат с кољима те га узеше (Ме); рекоше ми све се живо сећа (Ме); она 

крос прстен погл’едала и узеше је (По); 

тако и оних које су се извршиле знатно пре тог момента: 

 један дан ја одо ко-те хаље, кат он ту: „Хо љ ме, душо, хоћу те, гушоˮ. Рекох се (Жи); посен 

та девер се ожени, он се одвои (По); та Рифа узе једнога доброга човека (Пл); једна најзадна што е 

била у оно кошарице, тамо имала ону најмлађу, у оно избице мало тамо, кат изније га одонут (Пр); 

за њозиним амиџом била моја прво братучеде и она, ја је готово нијесам ни знао, мало нешто, алʼи 

она ми је уфалʼи, она ми је уклʼепа (См); посен маћахе, имала сам једну, о-тога полубрата мајка, 

што-е у Швецку. Она и она напусти, ја остадо да чувам офце; брат му је један оде, један умрије; узе 

једнога горе код Берана, добар човек; три сестре су јој се млађе удаље и она је седела тако: „Нећу 

оде, нећу одеˮ. Би судбина, та је испроси, оде, дадоше је и све то, па навр двије године роди тројке, 

три сина; она се удаде, оде за Швецку; посен свадба, позва село, свадба би љијепа. Сведоше ме; она 

што му умрије оно дијете горе на море, па мајка тога сина (Жи); одвоисмо се, ми наместисмо ово 

кућице оде (Жи); те године уносисмо сламу уочи Божића, седесмо ту, веселисмо се (По); жена ми и 

ја се пензионисасмо (Ке); отосмо за девојку тамо и нијесмо је узелʼи; оне звате, без њи нема свадбе, 

а нас диже ђаво, не шћесмо (Ме); досадисмо овијем младијем (Жи); ову пољопривредну пензију ни 

дадоше, те двадес хиљада обадвоје месечно примамо (Ке); ови отоше за Ибарску долʼину тамо у 

Србију (Пе); донијеше ми вуне, донијеше ми метраже, донијеше ми свашта; посен поручише нек 

дође, отац ми, и ја одо с човеком, ноћисмо, посљен они доходише и помирисмо се (Жи); отац ми се 

онда, пошто се ја удадо, он се опет ожени; они га рухнуше оно с врати, демек ка младожењу, реко: 

„Ти готово на краву погодиˮ; те онамо у једно ћоше папрахђе туриљи, љегосмо ту, изјутра се диго, 

хоте да врћу људе да ме дарују, то свадба. Обукоше ме, јељече, димије, свиљеница, дотераше ме. 

Она Мурат што е био и-Жирча, што е држо доље обућу, па његова жена, алахрахметељу, умрла је, 

она ми је била тетка, она дође те ме намехћи, па намехћи, па дотера, па уведе ме у жене да дворим, 

па стој, па стој, па стој, па ме ноге забољеше. Е то се посљен растури. Наврх године роди ту чору; 

у кошару од блата се није видела и роди те чоре, пет, једна јој умрије, шес, и они шта те, како те па 

је напудише и наденуше јој да није поштена; двое деце остави и изгуби се, чули сте. Ето изби, нађоше 

је, врнула се код деце; пошто се она нађе, прошло мало времена, она врнула се, ја одо код доктора. 

Те ми преписа неке табљете за нервозу; па тако су урадил’и једној жени те полуде, увел’и другога. 

Та био што е била за тијем испрошена, био скрос хадал’, и њи било срам да га уведу њега, него уведи 

другога, и она помахнита, ено је сад у бобовике сад махнита; окречи оно, опра патос, дотера; посен 
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ожени тога брата, одвоисмо се; видо да има мерак, ја се наљути: „Вала горе неј, то горе даљеко, ја 

сигурно рази нијесамˮ. Она, чујем, викала: „Ко ме не даду, ја ћу остат неудатаˮ. Ја човеку реко: 

„Пода је, нек идеˮ; човек јој умро, тек њој бок помога јој те умрије са својија ногу (Жи); посље рат 

поруши млого; и он издржа једанес и по година и дође с робије (Бл); деца су ме водила у Краљево, 

прво у Тутин, ис Тутина у Позар ис Позара у Краљево и учине боље; реће: „Што уби ћовека?ˮ „Што 

ми уби пијетла.ˮ Оде топђија за пијетла; и-Сврачића, ова дечко што умрије по Новој Години, и 

факултет имо, потрефи га она бољес (Бо); ја сам четворо кот куће родила, само за Срећка отераше 

ме у болницу, цијелу ној туна би, послен отераше ме у болницу тамо, човек ми Станислав и сестра; 

све е то било, деца клисала се и играли се камена, оно бацали, играло би се, сад, велим, кад оне 

журке образоваше, зађавола ти журке; дођем и спакујем ствари, смрачи се, вечерасмо, ја чекам како 

да изиђем, а не могу да изиђем; кад је Стоја дошла, баш сам Стоји завидела. Вичу: „Унеси је у собуˮ, 

кад она ти фикну прет Жељка и уиђе; њози даде бок четири једну за другом; она пијетао крилима 

ту, ту, ту – запева; после ка-су дошли партизани, изађе ова лијек; вала га једва уфатише; дође грдна 

Станимирка а он уфати да бежи; ја сам за Пећ теро једну краву једне године, у Митровицу не 

продадосмо, у Исток не продадосмо, па за Пећ; он доније и то, ада, реко, јако је, ја волим свакоје да 

узме, халалосум; поније му он то (Вр); па сам и у дрва саш њим ишла, па он оде у војску а ја сам 

морала у чаршију и да продам и купим све; ђе ти нађе овако лијепу девојку те је превари?; она дође, 

он поче да прича, поче он да збори да фали. Шутим ја, ништа ја не причам. Кад би, моја мајка вели: 

„Ја хоћу да је дам ако она хоћеˮ; кад ме сподби један брат о-тетке те ме изведе код њи, и то ме богами 

удари једно двапут, ја нећу да кренем; изиђе Милева грдна, ја је пољуби у руку. А те чоре испред 

мене попуцаше о-смијеха: „Како ти не би грцко да пољубиш Милеву у руку?ˮ; то је она што уби ону 

жену; она га учила и богами само пет година, више га не осудише. Покупише паре, дадоше адвокату 

и извукоше га; нек је жив и здрав, осташе на једно дијете. Реко: „То једно дијете држите, развукосте 

га ка опутуˮ; нас двоје, деца отидоше, по једно и једно, по једно и једно, сва отидоше; право да ти 

кажем, остаде сама. Ћерка јој се удала доле у Аранђеловац, за Миљина братанца, а син, имали су 

сина, он се ожени. Пропи се, даде им бок једно дијете, па после друго, она грдна све трпи, ха биће 

боље, биће боље, он све гори, све гори, све гори, она га напусти и оде. Та ми зет умрије, а та ми 

сестра оста. Он, истераше га с посла; свекрва ми је у Тутин, испратисмо ону малу у недељу па она 

треба да се поврати. За Немачку ће да иде она, све четири тамо отидоше; хеј наби притисак, злато, 

двеста четрес са сто двадес, о-страха; ова ми чора навади се и она да пуши; шта ће грдница, мени је 

жо, изгуби сина; оне ме завољедоше, а ја са сваким могу; Зенифа удаде се, и како се он оно изигра 

са њом; подиже ми се од страха притисак двеста четрес са сто двадес, о-страха за аперацију. Доби 

упалу жучне кесе, до одек ме бољело, то ми се ужари све овуда; мене ово доље у Пазар рекоше да 

пијем, нисам никат пила табљете; ја све вичем не поведоше јој рачуна раније, требала је да се 
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оперише раније, запустише је у Пазар; како та Радан весели дозволи тако да се макне с посла?; каже 

без ракије не море и ето ти шта учине од себе; ја сам била баталила па сам хтела опет да наставим 

па нешто не настави, не знам; а она помала а још једна треба да двори саш њом, скоро доведена, а 

она мала а ова виша, па овој потурише трупину да се убарабаре; ималʼе гости, па ова мала истроши 

неке трошице; она му се деца не оженише; а она завољеде мене, па кад је дошла војска па царинар 

Дејан, па завољеде ми ову девојчицу па јој доније укосница, слаткиша; ја са ћеркама идем и он на 

пункт и он хим даде чоколадно оно, како е добар (Го); мене ми је за чудо што се одвојише 

репубљике, бок хи убио, боље је било; Марко је преседник Савеза бораца аљи нема хи, сад једни 

други, дођоше једни ис Краљева присустоваше, било је тридес нас; полудеше па растурише 

Југославију, ово још Србије, ми у Србију добро живимо, слободе имамо добро; ондар они рекоше, 

ови Тутинци, каже: „Ова е сироће, мајка му само има његаˮ, те ме оставише у Позар, аљ то се 

подруче расформира, е посљен: „Вољиш љи да идеш у Пријепоље подруче иљ да бидеш у Пазар у 

народну одбрану?ˮ, те ме оставише ту (Гл); то је било до прије некољико, па хи истераше, он купи 

оно; оно посљен пуће за Турску – ко је гој имао мало пара он је отишо; неко завићи: „Убише Тутићи 

Шабана!ˮ; ова имо још-едан метак у пиштољ, каже: „Не, дајо, не, дајо, убих те, бре, не, убих те!ˮ 

Није било фајда, он моро да га убије; посљен отоше људи коњима; отоше, узеше жену и децу око 

Нове Године. Ја и жена остасмо у кућу. Изјутра побегоше ни не видосмо хи, замиси ти (Дел); 

побеже Нуска; не прође три-четири дана, кад један испектор дође; умрије му оно дијете, она Стојин 

отац и брат јој, умријеше јој; посље купи један мотор, те на мотор сам ишо; он се ућуте, остави оно, 

нит ми пријава нит ништа, заврши се то; пет напаљона тапут товар жита, и он ми даде пет напаљона, 

тија пара. Богами пет напаљона крава и даде ми још мало љекова, оно ситно, љекови се зваљи, 

албанска та пара била у то вријеме (Ђер); добар ми је био, но ми умрије те ме остави; уведоше је 

они у собу, она се завељичила ко ово сад. Реко: „Макни ти ту шамијуˮ, сестра јој увати и маће ону 

шамију; у једно време се договорисмо да ми је да; један Смаиљ седам дана прије смрти, каже: „Јусо, 

што није дошла снаха?ˮ И заплака се; и посљен спреми се ја и он дође, спремисмо, једосмо и све; 

нешто обоље иљ неко нешто баци; мене дође лакше. Кат прође један младић, дваес пе-шес година, 

саљ отвара врата, аутобус оде, отвара врата: „Изволтеˮ. Уиђосмо, поведе не он; уиђосмо, уиђе доктор; 

излијећила је љишај, преписаше ми два маста; погљеда, дигнем главу ка бивољица, видим вељкијем 

словима пише апотека свуђе, видо. Опљето, два су реда, двије девојке раде; ја показа; Богами га 

намешћи за двадес минута; стиже он, намешћи ми она раније; ада, прође то, вала остадосмо му 

дужни; па ти оде, убра коприву па уби, па уби, па уби (Ле); ето то, и посл’е то се заврши, отосмо по 

свадбама, ка све што девојке удају се; и побего за Џ’афка, побегнем за Џ’афка. И удам се за Џ’авида; 

посе ме праварише и узе Џ’афка; кад ме доведоше у ове ђунгле, реко: „Боже, како јеˮ; они се 

исмијаше; тапут сам био узо тељевизор од једнога ћовека, оде ми душа пуче от народа. Долазиљи да 
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га гљедају. Ја ка сам поћо да свирам, поће тек сахат на руку. Поћеше они маљи радиони; једну 

хармонику е имо, дадоше ми је, посљен је ја дадо баш томе сину његовом; отера ме ђаво право у 

оне шљиве, ја се уфати за оне ракљеве, она оде; е, и ја ти не побего; они доџ’оше л’уди да ме узму, 

да ме тражу, ја не смијем да изаџ’ем от оца; а комарци су не додавиљи. Да га ђаво изије, ми нијесмо 

то нућиљи, тако ми здравља ми затекоше ноге оде. Ја не ћујем кад ме пећи, па ћеши, па ћеши, ето 

оваке ми ноге се ућинеше. Отекоше ми, да извинете, ноге (Ме); прсла деца и готово то, средњу 

школу завршише и отоше; штета што погинуше. Добро она девојка што претече макар она (На); ја 

ка-дођо, ове горе испадоше ту горе, ја дођо на ту кућу те Беље, оне испадоше да ме виду; није ми се 

баш свидео, но мој отац ме даде, да те ништа не лажем. Њима се учине миран млого (Ос); ено она из 

Јеребица петоро деце остави, узе синовца (Пл); побише се ко ђавол’и на гувно; мене нема сита ниђе, 

неко ми га однесе, ко ми га није Бановица узела (По); и шћел’и су кад се ове воде одведоше на ова 

цревад, шћељи су да одведу у Себећево доље; ја, паде ми малак нешто, не могу да се померим ни 

преко двије сламке, саљ дођо до њојзине продавнице и даље не могу. Она погна отуд, направи ми 

шербет и тури ми воде ми даде. Бога ми мене прође. Даде ми шећер. Боље ми би (С До); оде погл’еда 

на ова прозор; докл’е она прође оде поред куће, ја изађем тамо да јој отворим врата да е сретнем, 

она и-штале наше изиђе; још пет-шес месеци било како је водила, те е продадосмо, и не помузосмо 

је више никако да веља (Св); они почеше да ме маму, он хи не хаје (Ко).  

III.4.2. Новији приступ проучавању аориста у србистици подразумева управо

напуштање традиционалног његовог одређења као облика којим се казују радње чије је 

(из)вршење искључиво везано за моменат који је непосредно претходио тренутку говора. 

Историјат расправе о овом питању не наводимо детаљно имајући у виду да је преглед читаве 

полемике дат у студији Синтакса глагола Ј. Вуковића (Вуковић 1967). Поменути аутор 

један је од првих истраживача који је уочио недоследност у поимању аориста као 

синтаксичке јединице којој је служба временске локализације радње изван непосредне 

прошлости недоступна. И сам Ј. Вуковић на почетку је тврдио да „аорист у основи свога 

значења има истицање непосредно блиске прошлости, зато је он најобичнији у јављању, 

саопштавању нових догађаја, у наглашавању изненадних, неочекиваних ситуацијаˮ 

(Вуковић 1967: 22) – што је становиште које је у каснијим радовима ревидирано. Ј. Вуковић, 

потврђујући закључке А. Стојићевића (Стојићевић 1951), који је међу првима изнео 

дефиницију по којој се аористу приписује знатно шири домен синтаксичко-семантичке 

употребе у односу на ранији приступ, те наводи да је поменути аутор био „сасвим у праву 

кад основно значење аориста није ограничио само на непосредну прошлост у односу на 
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моменат говора. И блиска, не само непосредна, и мало даља, и удаљенија, па чак и врло 

удаљена прошлост (биће нарочито ово последње за многа данас уобичајена гледишта 

неприхватљиво) временске су сфере у којима се сасвим лепо и сасвим обично може у нашем 

језику кретати аорист у својој основној временској употребиˮ (Вуковић 1967: 103). На исти 

начин аорист дефинише М. Ивић, која наводи да „аорист, иако врло често означава радњу 

тек непосредно завршену пре тренутка говора, ипак може да се употреби и за означавање 

даље прошлости (напр.: Ми се још пролетос договорисмо да се нађемо, па ево до данас 

ништа)ˮ (М. Ивић 1958: 143). Имајући у виду да је испитивање стања како у стандардном 

језику тако и у дијалектима потврдило исправност наведених тврдњи, полемика у вези са 

овом семантичком компонентом аориста код каснијих истраживача није било (в. 

Стевановић 1986: 631; Танасић и др. 2005: 424).  

 Примери из грађе прикупљене са терена тутинско-новопазарско-сјеничког говора 

потврђују да при употреби аориста не постоје ограничења која би се тицала сужења домена 

употребе на плану прошлости. Означена радња може бити смештена у било којој тачки на 

временској оси са леве стране у односу на моменат говора. Задржаћемо се, међутим, на 

темпоралној употреби овог облика и то са циљем да испитамо како аорист функционише у 

различитим временским сферама, а које је Ј. Вуковић одредио као непосредна, мало даља и 

удаљенија, те удаљена прошлост (Вуковић 1967: 103). Наша намера последица је чињенице 

да је исти приступ у анализи имперфекта показао да кретање овог облика на линији 

прошлости, односно његово наступање у једној служби подразумева увек и понеку 

значењску компоненту која је диференцијална у односу на употребу у другој. Поређење 

имперфекта и аориста у свакој од наведених сфера омогућиће јасније сагледање односа 

двеју функционално и семантички блиских јединица глаголског система испитиваног 

говора.  

 III.4.3. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору аорист се често употребљава за 

исказивање значењског подтипа блиске прошлости. Као што се из напред наведених 

примера очитује, њиме се тада казују радње извршене непосредно пред моментом говора. 

Осим временске локализације, аорист је и носилац информације о томе да су именоване 

радње доживљене од стране говорног лица. Исту семантичку компоненту поседује и 

имперфекат. Разлика, међутим, јесте у томе што аорист обележава радње које су, као што је 

наведено, у целини извршене пред моментом говора, док, употребљен у контексту истога 
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типа, имперфекат са собом носи информацију о томе да су именована дејства пред 

моментом говора уочена у току / процесу свог вршења, не сугеришући притом ништа о 

њиховом евентуалном наставку или пак престанку вршења. Дакле, уколико говорно лице за 

обележавање радње из непосредне прошлости употреби аорист, она се нужно предочава као 

завршена, искључује се могућност наставка њеног вршења. Исту информацију о 

(не)актуелности радње са становишта садашњости носи и перфекат, с тим да је основна 

разлика према аористу садржана у одсуству компоненте доживљености.  

 О имперфекту у овој служби било је речи и у претходном одељку (в. т. III.3.4), овде 

наводимо само неке моменте важне за прецизније истицање семантичких својстава аориста. 

Наиме, како наводи Ј. Вуковић, имперфекат употребљен за обележавање радње блиске 

прошлости подразумева и додир са садашњошћу, с друге стране „аорист је сасвим далеко 

од тога да би могао обележити радњу са оваквим временским односима, иако га са овако 

употребљеним имперфектом ближе веже обележавање непосредне доживљеностиˮ 

(Вуковић 1967: 113). Ову особину, диференцијалну према имперфекту, аорист дели са 

перфектом, будући да „свака радња перфекта и аориста када се односи на блиску прошлост 

[...] као целина припада сва прошлости, она је, као целина, прошла: не може својим трајањем 

обухватити и моменат садашњости. Кад кажемо: мало прије  к о с и ш е  људи доље у пољу, 

или мало прије  р а з г о в а р а ш е  наши људи о косидби, то значи да су к о с и л и  људи, 

односно да су људи  р а з г о в а р а л и, да  с а м  ј а  видео људе да косе, односно да сам чуо 

наше људе да разговарају, а да људи (како ја ствар у датом моменту приказујем) сад, у овом 

моменту  н е  к о с е, односно да наши људи  н е  р а з г о в а р а ј уˮ (Вуковић 1967: 112). 

 Наводимо још потврда изложеног становишта:  

 свеза је онамо за један багрен и она заврије у тарабе и готово и поломи и ја морадо да је 

поведем овамо (Бал); ти спусти, ја уздиго; ти леб ми даде; ти рече лʼеб и винобран (Бал); неки 

парадајс обра (Бал); паде ти мачуга (Го); како даде изјаву ова у Рајчиновиће?; остаде она клин доле, 

колац (Бал); да л има тамо на шпорету, не турисмо овамо да се грије; доле се задржасмо (Бал); ја 

ту остадо сам, напоље топло, реко хај да лʼегнем. Жена отиде тамо са овом снахом (В. Лок); они 

ти је отераше овде (Леч); муе ће да не поједу, што ни не донесе ону муару да и бијемо? (Ос); она је 

била од нашега рода, удала се за тога Роглʼића Рада и тако је то било, зато ја сети се за Стану; сиђо 

ођена мало дођо, нас двојица ми смо буразери (Прћ); девојко, опрости, ја те не послужи са цигаром, 

ја ове завијам, ти ове највероватније не можеш; овој девојки ништа не помогосмо (Рај); ада би па 
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срето ову жену, поведе ме те узе неке лʼијекове; ти си ми спасила двеста педесет динара, бок ти до 

здравље, одведе ме; ајде, ја те замаја (Се); ја волʼим да ме нико не чека кад пијем воду и зато ја седо 

(Шав); не затекосте ми снаху да ве послужи нешто. Има мало дијете. Отоше у чаршију нешто да 

купу, с колʼима (Врс); а шта, видосте дрљачу? (За); оде нам ова снаха у махалу; ја познадо сад кола, 

сети се; ми видосмо кад одосте горе; што не тури ти кафу?; ја не узе, та је ис фрижидера (Тр); он 

оде да га доведе па се и он задржа; узми попи кахву, охлади ти се (Уг); ми га пробудисмо (Бо); он 

садек здравши изађе но ја; он не ћше (Бр); ада што не скува те кафе, Надо? (Вру); она је Ћунова чора 

нашминка; бисмо ми, она на постељу лʼежи; ја сам био бро малʼина и јагода и одоздо изађо (Де); ђе 

ме нађе баш сат. Ђе стадосмо? (До); прескочи ти кокошка, оде (Дол); не умедо да ви испричам 

нешто (Ђер); и ја сам била на сахрану, бисмо код ове нане; јесте ме мама пробудила, а ја стрекну; 

ево ово што ради ја се озноји; разумеде лʼ ме? (Жу); кахва оста, а што тебе не стави?; што ми ова 

кеса досади, ево муха илʼ оса ђе се удави (Ли); деду не доведоше, који туви највише да прића (Ме); 

рекоше ми све се живо сећа; ви сте дошлʼе поразговаралʼи смо оде, комшиски, ето ка да смо се сто 

пут виђалʼе, ви одморилʼе мало оде, бисмо у хлат (На); они једоше сад, па зато нете ни кафу ни сок 

(Ос); а чоре не виде ђе? (Па); ево сат је угаси, ја прије испуши (Рам); ја ти једва ову сестру познадо, 

како се пролʼепшала (Ру); он изађе неђе, не знам (См); на! О Ружо, на! Не трчи, еј! Превари је! Како 

је ја не видо, ја је касно видо! (С. До). 

 У свим наведеним примерима непосредно прошла дејства означена свршеним 

глаголима јасно указују на резултативност радње.  

 Двовидски глаголи у контексту имају значење свршених:  

 чу да се Слава љути (Го); разумеде љ ме? (Ко); а чоре не виде ђе? (Пл); ти што не пита је л 

се он ђе помаљао? (Го); рече ми син, јутрос разговара са мном (Го); оде та облак и онамо, он коси 

јечам, они вољу та јечам за стоку, и оде она облак онамо, он зденуо јечам, и оно оде она облак и 

гађа у она јечам, сравни све то, све то изгоре (Ер); те вика кахву, ћаја. Доније ми једна женска (Ле); 

он држи по бог зна кољко људи у Русију и свако му виде хаир, поштено плаћа (На); не прође пе-шес 

дана, ако ми верујеш, ја не верујем још ни да је трудна, ха, ха хоће да побаци, те љуту муку што 

видосмо са њом, те готово добила сепсу, те једва спасисмо жену (Ле). 

 Глаголе несвршенога вида у овој служби посматраћемо одвојено и то због тога што, 

према мишљењу Ј. Вуковића, када се њима казује непосредно прошла радња, аорист има 

своје специфичности. Наиме, он „захтева прилошку одредбу која видно обележава овакву 

непосредну везу са моментом садашњости. Ако је перфективан глагол, то обележавање 

прилошко није му увек потребно (д о ђ о ш е  наки људи), али ако је имперфективан, 
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потребно му је (њега не може дати контекст и читава ситуација, као што је то случај, видимо 

и овде, са имперфектом и перфектом)ˮ. Притом, „најобичнија је употреба имперфективног 

аориста за најнепосреднију прошлост са прилошком ознаком досад, до овог часа и сл.: ево 

д о  с а д  к о с и (к)  у ливадиˮ. Дакле, „оно што је контекст, у смислу везивања прошле 

радње са моментом садашњости, могао дати имперфекту (и перфекту) није могао дати и 

аористуˮ (Вуковић 1967: 116). 

 Наша грађа потврђује претпоставку да уз несвршени аорист неретко долази одредба 

овога типа (које по правилу уз имперфекат нема): 

 до сат разговарасмо са овијем људима (По); до сад би ту, не знам ђе се деде (Ле); са ћерком 

до прије прича на телʼефон, звала ме (Не); ево до малоприје седеше, салʼ што отоше; до малоприје 

тудијер нешто намиревасмо (Ту); два сата седесмо, доста, морамо д[а] [ид]емо (Жи); мало седеше 

само (Вру); пластише мало данас (Жи). 

 Ипак, бројни су и примери који указују на то да присуство посебне одредбе није 

нужно: 

 бога ми му ја поручива да дође да узме (Бал); ја га зва; ја му вика немо долазит (Ли); ја не 

диза ова кревет, нека га (Го); ево ово што ради ја се озноји; а ја богами цука то па узела ночаре, а не 

видим, сине (Жи); помага нека дрва Сафету оде (См); она паде, ја је диза, не мога сама да је дигнем, 

она тешка, посен ми помога једна жена оде комшика (Пл); ја му цука, цука, цука, не чује (Па); ја 

колʼико знадо прича о конопљи (Пе); па се ја шалʼи са овијем Милутином, реко: „Ти ми загради да 

не попасем отавуˮ (Ост); што ми не снима ову шталу? (Уг); шта би то, брате, шта би то што се 

насмија, што се смија тамо? (Пл); шта ми прича ова Раденко да се повредио? (Пе); један човек прича, 

посен она други дође (Бал); он долази, сад је био ту (Го); прича нам то Петко (Вру); он коси ту, реко: 

„Данас ни не вељаˮ; он коси долʼе (Ер); зва ме један на неко весеље (Ме); будисмо га, он спава (Бо); 

лʼијепо ти вала причасмо (Жу); чистисмо тај пут ту, нанијела вода (По); неку туршију стављасмо 

(Ру); долʼе саш њима причасмо, замајавасмо хи (Бал); причасте лʼ ви Живку за Добросава да га 

познајете? (Ка); зваше ме у Рибариће (Ме); смијаше се вала за то (С. До); они се смијаше, па се 

смијаше, па попуцаше; оне седеше ту чоре оне Ћунове и она Ћуновица, те ја оно слатко и оно доноси, 

и она изније после судове (Го); причаше то долʼе (Ке).  

 Може се, наиме, тврдити да се резултативност глаголске радње у оваквим примерима 

препознаје и на основу ширег контекста. Ипак, када су посреди глаголи имперфективног 

вида улога контекстуалног окружења није од ништа већег значаја него када је реч о 
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свршеним. Мишљења смо да је неопходно нагласити ову чињеницу управо зато што 

сматрамо, а о чему ће касније бити речи, да аорист сам по себи, независно од тога ког вида 

је глагол у предикату, носи семантику завршености, прекида, резултативности глаголске 

радње, као и јасну представу о временској локализацији у односу на моменат садашњости 

(у овом случају јасно је да је реч о блиској прошлости). Ова основна разлика између 

имперфекта и аориста несвршених глагола, садржана је у њиховом семантичком 

потенцијалу посматраном самостално, без помоћи других језичких средстава.  

У обележавању блиске прошлости имперфекат може означити радњу такву да се 

време њеног вршења додирује са моментом говора, односно радње саопштене у истом 

тренутку када је говорно лице прекинуто у њиховом вршењу. Таквог карактера су 

имперфекти у примеру: Чиме се то занимаш? – Ево читах нешто интересантно у новинама. 

– изговорено са новинама у руци; или: Шта то радиш? – Ево кувах ручак – питање је више

реторски постављено, јер питалац, у ствари, и зна шта му сабеседник ради (Вуковић 1967: 

124–125). Замена имперфекта аористом, односно перфектом, у контекстима овога типа 

довела би до промене значења. Да је за именовање радње употребљен аорист „онда би 

прекид био наглашен и тиме би она добила смисао готовости или само прекида, тиме би се 

хтело да она буде дата као једна целина процесаˮ (Вуковић 1967: 124).  

Стога, аористом за блиску прошлост, и свршеним и несвршеним, казују се радње 

које су се десиле пред моментом говора, али, ма колико тренутак њиховог свршетка на 

временској оси био близак тој тачки, увек је јасно да је радња завршена. Наш пример са 

аористом: Причах с Муратом (Ту) субјекат изговара у тренутку када је разговор већ 

завршен, штавише, именовани саговорник (Мурат) у тренутку изговарања реченице и није 

присутан. Имперфекат би се, с друге стране, могао употребити само у тренутку док 

сабеседници још увек воде разговор, током кога су (изненада) прекинути од стране трећег 

лица коме би се саопштење упутило.  

У домену блиске прошлости аорист не може заменити ни наративни презент и то из 

истих разлога из којих га не може замењивати ни имперфекат (в. т. III.3.4. у одељку о 

имперфекту). Аорист означава појединачну завршену радњу блиске прошлости: Он ме 

посла да купим књигу / Он ме сла да купим књигу. У првом случају употреба презента у 

предикату захтевала би да се приповедање настави, јер презент захтева шире наративне 
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блокове (Он ме (по)шаље да купим књигу, и ја одем...). То би било нужно и у другом 

примеру, будући да би у неизмењеном саопштењу несвршени презент био чист индикатив.  

 III.4.4. Категорија мало даље и удаљеније прошлости обухвата дејства уз која не би 

могла стајати прилошка одредба сад или малопре (Вуковић 1967: 143). Употребљен у овој 

служби, аорист задржава све семантичке одлике које има и у претходној, с тим да се 

подразумева да је време вршења радње овде смештено у тачки која је нешто даље од 

момента говора. То значи да се овим обликом казују радње које су се у блиској прошлости 

(дуже или краће) вршиле и, што је још важније, извршиле. Њих говорно лице приказује као 

доживљене у њиховој целовитости. У истим контекстуалним условима сасвим је обичан и 

имперфекат, који, за разлику од претходне службе, овде нема могућност да радње обликује 

тако да се време њиховог вршења протеже до момента садашњости (због знатније 

одмакнутости у прошлост). Разлика према аористу, међутим, и сада постоји – имперфекат 

ни овде не упућује на целину/резултативност радње, већ је представља као процес у току, 

при чему је најчешће присутан и моменат напоредности са неком другом радњом или 

ситуацијом (в. Вуковић 1967: 142–145).  

 Време вршења аористних радњи мало даље и удаљеније прошлости представљених 

у њиховој целовитости неретко је спецификовано временском одредбом:  

 баш данас један пита, доведе ме оде до вратнице, каже: „Имаш љи барем дваес хиљада 

пензије?ˮ; ја не знам ту скоро ко прича, некака девојка, некакав из Детана је узо (Жи); сат сам кћела 

д-ем ту скоро, па кажу не море, треба љекарско уверење да си здрава скрос па да идеш, ја не 

покушава да вадим пасош ни ништа (Пл); данас звони телефон, ја докле приђо телефону, а оно мало 

ми нешто померало, па кут подигнем слушалицу, оно ми закврчи, ја спушти ону слушалицу, и више 

ме не зва. Кад ме зва ова из Врњачке Бање, реко: „Јеси л ти, Рале, звао пријен пола сата?ˮ; бисмо ми 

малоприје, она на постељу лежи (Го); има, ђерекарски водовот има, ове године баш добро има, бише 

кише у прољеће те добро има (На); синоћ смо причалʼи оде на поседак, и један комшија оде стари, 

бисмо то тако, он прича (Баг); синој намаза из оне флаше, у једно време сагореше ми ноге а у друго 

смрзоше ми, не мога да се згријем (Бал); рађа и воће, алʼ баш ове године нека несрећа га потрефи, 

она снијек у пролʼеће паде, она мрас, цветало је било шљиве, то све уништила слана и мрас (В. Лок); 

донијелʼи су ми ономат зет и ћерка, донијеше ми флашу ракије (Из); сад ова умрије прије двије 

године ова четврти, умро (Из); нема шта ове године да се каже да не ваља. Снијег ни не осетисмо 

(Лу); не знам како беше ко је не обалʼи, баш ође нема пе-шес година како се удала одива ни једна 
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овија Веселʼиновића, три пут је један пуцо и не мога да је обалʼи (Лу); па није скупо, ја знам кат сам 

то седло купио за сто и тридес марака, прије двије године сам био, беше двеста евра (Нет); имам 

двије свиње онамо и неку кокошку, кокошке ми неки ђаво покраде прошлʼе године, (Ос); моје 

годиште је остало сад, ово испред мене је све отишло, ово три-четири године, ка да хи покупи, све 

помријеше (Пож); одвоји му се син пролʼетос, одвоји син млађи, ожени се и одвоји се, оде пот кирију, 

па долʼе врц овамо, врц онамо, сад гради му кућу у Трнаву (Пож); вала ономад готово нас вода 

однесе. Јој како је падало; јутрос му тешко дошло те га одведе долʼе у Карајукиће; како прођосте 

први дан тамо? (Бу); ада лоше, ове године ова киша освојила, не да ни, видиш пропаде ни све (Кн); 

А ове, све је то било бехрало па уби она стут, ниједна.; Правио био, голʼема кућа сила (Тр); ја прије 

испану опра нешто сира, ада цијела сам квасна (Уг); данас звони телʼефон, ја доклʼе приђо 

телʼефону, а оно мало ми нешто померало, па кут подигнем слушалицу, оно ми закврчи, ја спушти 

ону слушалицу, и више ме не зва; мене су два печилʼи, један први дан оде, један оде ме печи; ја, ево, 

ону Раду, како је волʼим, баш јуче један сок јој спреми по онијема; па ону исто Ралову жену, први 

дан је видо па је изљуби њу, с Ралом се пита (Го); ја не знам ове године кад би, пошто ово Рамазан, 

па не мога да бидне; баш данас један таксиста пита, доведе ме оде до вратнице, каже: „Имаш лʼи 

барем дваес хиљада пензије?ˮ; ја не знам ту скоро ко прича, некака ис Дубова, некакав из Детана је 

узо, свадбу градио ту у Тутин, преноћила, и изутра је напудио (Жу); данас ми је празник, и данас 

ова Батржанин не даде ми но ме остави да радим (Ке); родило прошлʼе године а ове године га бок 

окаменио, нешто не шће, не знам шта ово би (Ли); краву смо лани држалʼи, ове године не могосмо 

да држимо, нисмо ни узелʼи (Ми); ево баш једно унуче ми јучер грло га дофатило те за Тутин га 

поведосмо ћетири инекције му преписалʼи и воду га за Тутин те прима инекције (На); немаде те 

силʼе лани да је туримо (Пру); јутрос био је бабо на кафу долʼе, жене су им оде, дођоше кот Фатиме; 

мој телʼевизор јутрос хич неће. Зва ја оног Сафета, каже данас могу у два, реко оћу д[а] [ид]ем у 

Смалућу па ћемо се договорит; иде лʼ ти синој кот ове? (См). 

 Да је посреди мало даља и удаљенија прошлост, међутим, некада се препознаје само 

на основу ширег контекста, па нису ретки ни примери у којима се уз глагол у предикату не 

јављају маркери попут претходно наведених: 

 даде ми она сплазмас, пи то, нешто жуто ситно ми даде ка нишка кат се ниже. Пи богами, 

хаира никака (Го); зет му долази; ја је видо, разговара, аљи лажем, не смијем да кажем (На); врућу 

ракију па му наби па киха, па киха, па киха, па готово црче, ни да трпи ни да скине; пиво неко, ја му 

вика попи, он не умије да попије; дође те узе, ја била обрала и турила овамо у зграду; она исприча 

за Ивана, каже имо би данима за Ивана причат (Бал); ту раније су ималʼи војска долʼе ђе пункт, 

раније у ријеку, доклʼен граница, ту би била војска, полʼиција, па хи одније бијес, макоше се оталʼе; 
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ја вика да купимо краву па жена каже ако купимо краву, послʼе морам да сам обавезна (В. Лок); ја 

онога брка познадо (Из); кад би пот кућу, ми искочисмо горе; он ме је оперисо Скендери, она што 

погибе у Пазар (Ка); и они послʼе направише кућу долʼе у Рашку (Коз); Рајко је сад оболʼео, рекоше 

да је био долазио она дечко ту и био у Француску тамо, сад рече да је дошо (Леч); волʼи и она мачке, 

једно била дала у комшилак кад стиглʼи ови газдарица јој отишла и газда за Албанију, кат она стиже 

овамо; жена она му ради у, овамо, како ћу рећ, у Општињу, на место његово је узеше, ђе он седео, 

наместо њега; Милʼисавка, умрије и она, ни једна више нема от сестара; он је јадан издржо и добро 

је био и издржо и све то, а ова не мога Јагода она се скљока сирота одма, она не мога да издржи све, 

што каже, ћорни болʼесник била; она радила тамо у, почеше да отшпушћау те радне снаге, била ко 

секретарица, тамо шта ја знам, рекоше да јој дау она програм да се пензионише па и то повукоше, 

тражу и да раду. Зет ми узе програм, зато је дошо тунаке лʼетос код, у његово место ође; па ови све 

испомераше да кречу, оно ова мајстор им се разболʼео и то све померено (Ос); па једна својта ми 

имаде удес долʼе кот Крушевца, једва је претекла, отпозади га удрио неко, једва је претеко, ја одо 

долʼе, кат јавилʼи овој девојци кат она дође, видим је ја да она дође, она глʼеда, глʼеда, ооо, јеси лʼ 

ти то? (Пож); нема сат то, растурило се, нема нико, још има Славомир, отишло, поженише се, 

отоше; ова Европа ово, то је добро што не смије нико на никога да нападне, ево на Косово ово што 

направише, одузеше (Прћ); има и сат, слабо живим, човек ми је умро, деца тамо овамо, она један 

умрије; вала то видо му хаира сахи; шљиве су родилʼе алʼ нака тоња уби ништа да хим се види хаира 

не море (Се); умрије му та жена, те му осташе троје деце, вала муку смо виделʼи да хи подњивимо, 

посенаке ожени се (Со); ја одо у пензију па не мого да се одморим ниђе па на та мандрак, ту 

љуљашку (Пож); ми смо долʼе испод џаде, мало долʼе пониже, па ми је умро и отац и мајка и брат, 

долʼе направише у Трнаву кућу (Цв); скочише жене, готово га убише (Бољ); бога ми Тутин се изгради 

баш оно право; Зорица не хтеде да се уда, онолʼики момци по Тутину и не хтеде (Бу); он био у 

милʼицију, она била долʼе, у школу ишло и нешто се саш њим, ђе се јаду познади, пођи и ова, 

доведоше је, грешно дијете, кукавица (Гр); умрије му жена млада, она несрећа, она је болʼес 

потрефи; одуста, не могу у ону Сеницу не знам колʼко да ми даш да живим (Тр); ово им је сестра 

и још једна старија, и даде бок тројке. Фала богу, подиже и, бок помого, бок кат даде здравље и 

помаже, лако и је подић (Че); ови муслʼимани затискаше и затворише ни воду посве. Ми после 

горе ималʼи неку стублʼину те доведосмо воду, те ту; вала, право да ти кажем, толʼико ми ту Стоју 

оста жао, не мога, не умедо да се померим с телʼефона, толʼико ми је оста нешто жао; моја је сестра 

у Башчу удата. Право да ти кажем, остаде сама; оне ме завољедоше, а ја са сваким могу; доби упалу 

жучне кесе, до одек ме болʼело, то ми се ужари све овуда, ја реко: „Везира, ја сам нешто болʼеснаˮ; 

ја отишла да помузем краве, кад дошла, ја се угуши д[о] одек; не шће ни да ради у кахву, боји се ја 

ћу га оставит, ја ћу запоставит; ја од Рамизе научи, Медове жене; вала је фина Камелија, не удаде се, 
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штета; Радан млого пије, макоше га ис школʼе, истералʼи га (Го); деца још мала, једно што је 

најстарије прати га у Немачку, узе га амиџа тамо, брат његоф. Па он тамо молʼи се да га доведу 

овамо, није научио тамо; он је радио у Далас ова ми син, па послʼен макоше тија радника млого, они 

га враћаше опет, он не кће (Жу); мени се осушило, имала сам ја, узела сам на врело Босне, имала 

сам сестру у Сараево и узела ово дрво и осуши ми се онамо (Ме); добро се удаде (На); а изгребла 

сам се била, а купила мет код једног човека, ис Пазара доноси, и виде ми руке изгребљене; свакок 

понедељка он је на пијац са тијем медом, алʼи он неки богаташ па не кће, виде да сам се млого 

напатила, изгребла руке (Ру); ми мислʼедосмо друго је, откри му ова ис Пазара у ону лабараторију, 

та човек каже потхитно за Београт, ако ноћас имате по неким да пошаљете, те по оним даиџиним 

сином посласмо, не шћеше да га приму, да не би ње, ни данас се оперисо не би (Ши).  

 III.4.5. Када се говори о далекој прошлости, мисли се на прошлост као општу, општу 

субјективну, разуме се, која опет, може бити само општа или се у њој могу јављати фазе, 

периоди мање или више уоквирени. Прошлост може бити период младости, девовања, 

пребивања у неком другом месту. У тој прошлости као специфичне временске одредбе 

долазе: једног дана, једне године, једном у турско доба, затим: кад ја чувах овце, кад ја идах 

у школу (Вуковић 1967: 155). Аорист у служби обележавања радњи из далеке прошлости 

задржава синтаксично-семантичке одлике које има и у претходном типу. 

 Временско одређење радње носе најчешће саме аористне форме (обичне од глагола 

оба вида) удружене са контекстуалним чиниоцима (посреди су разговори о догађајима који 

су се десили давно пре момента говора):  

 он ме упознаде доље у кахву, долази оно са села, упознаде ме и узесмо се ту, преко оне 

Хасиме. Она не највише упознаде; куповали, па ми после купише црвену мараму, па носи црвену 

мараму; зваше не на свадбу, отидосмо (Го); њози мајка била је силна, из Драге, па она рађа чоре, 

пет чора, и вала јој наденуше да није поштена и напудише је; он мољи се да га доведу овамо, није 

научио тамо; раније сам могла да одем, но ми оста једно дијете без мајке, најури ми та син жену, те 

га њиви, па не мога да оставим; зуба овија немам, намешћи горњу виљицу, вала гради ми је она 

Насер, ја то не мога да трпим, ја сам нервозна: некат у-ста, некат у чашу, најзадње време кат би, ја у 

шпорет (Жи); Хусеин оно како смо се договориљи испрића. Он извади Службени гласник ис ташње, 

ћита, ћита, татара, татара (Ђер); значи давасмо му девојку, аљи не кће да је узме (Жу); одбише 

овога Хајра, мок оца, посљен ја му се љути (Ме); уђосмо у Краљево, тако су ми рекљи да свраћамо 

на станицу да пресиједамо, он не улази на станицу, изађосмо ис Краљева, уиђосмо у Ћаћак, изађосмо 

ис Ћаћка, ни ту не стаје (Ле); баш оде би рекла моја свекрва, она је имала деветоро деце, чудим се, 
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каже како ми се не подавише оде у Рашку (Баг); ја овог најмлађег сина роди да би био чора, Цеци да 

има, и ништа (Боб); имао сам деветоро деце, седам ћерки и два мушкарца, те су ми ћерке поудате у 

Пазар, а двије су оде код мене, једна се удала па се разудала и доведе дијете код мене, ту је то дијете 

и рођено и порасло и сат се оженило и оно има дијете (Бот); у хотел уиђе вода, оволʼике оне бобе, 

па кад удари, чини ти се цреп оће да га сломи (Брђ); он мислʼио да мојек сина да убије да му види 

смрт, а оно, видиш, бок га њега казни; мого сам да га убијемо туне, и богами га пустисмо, мало га 

оно изударасмо (В. Лок); убише Стамболʼића, добар човек био, квалʼитет човека, па убише овога 

премијера Ђинђића, па убише овога, па убише онога; па ми хаааа, па гласа га, па Југославију 

залʼивади, па упропасти Србију, направи државе, упропасти све (Ју); ја сам био у војски у Пулʼи. 

Најпрво био у регрутни центар Ријека између Ријеке и Загреба, ту сам био шес месеци, па ме послʼе 

прекомандоваше у Пулу; био у болници и он отишо код њега и увече ка[д] се врати у ше[с] сати, 

они одведу га и доведу га, и увече ка[д] дође, он ми се јави; ја то ништа знала нијесам, ту спавала, 

свакад би, бок ме убио, нешто сањала, ко да ме мртви сан увати, тек се зора указује, ја пушти 

телʼевизор, како пушти телʼевизор, јој децо, даље било от свакога, он се обрете у колʼима, снаа моја 

с једне стран држе га и оно причају му, а ја само сама ту; кад она оде, ја је видим, прошло дан-два, 

отишла на контролу у Пазар и свратила јадна у чешљару, и ту ме нађе и исприча ми како је било; 

брат ми један био возач код Каблара, ова један ту што је остао, биров га упутио за Немачку, и ја оде 

поприча жени и оцу, не дадоше чут; он послʼе умрије, алʼ послʼе не мош да се запослʼиш, деца по 

школам, обадвојица по Пазару (Коз); ми узелʼи ову њу ис Црне Горе, они су ође билʼи доселʼилʼи 

па ту мало земље купише, они отоше за Краљево и она родила два сина и ћерку, ћерка у Краљево а 

синови ође; ми двије немасмо, нешто су абаветале око тора око оваца, а шта има, бога ми лажу, оно 

нема ништа. Нешто су чињелʼе, која је знала нешто, а ми не могосмо да видимо, ми у кревет билʼе, 

у оне постеље, каки ти црни кревет; једну краву та ми свекар покојни и волове, тамо неки људи тамо 

све, то се чувало и послʼен овамо и узесмо (Лу); еве фабрика обуће, радила ми је снаа у фабрику 

обуће, и запалʼише је, покупише оне машине, и све то ћутело; требалʼи смо да то потерамо и ми 

данас ха сутра, болʼесни, нема ко то да заступа да тера. Не умедосмо то да се орентишемо и прегази 

време; и тако, ђе могло да се узима они су узималʼи, опљачкаше државу, ови не бомбардоваше. Још 

ова година, и бок и он унишћава те поплаве, те земљотрес, и како да тражи од наше државе човек. 

Путеви пропадоше, па мостови, па добро се боре (Не); Немци су убијалʼи за једнога Немца седам 

нашија људи, седам и оде код Доховића ту неке убише Немце, они уфатише седам њи те убише; да 

не дужим, дође време, она отишла у гости ова моја жена и пише ми писмо да неће да се врати ради 

тога што ова сестра друга није узела јој брата; она није била лоша, алʼи нешто не иде, и она промети, 

хефту дана би каже: „Вала ти мене нешто не волʼишˮ; жене младе, девојке младе, немачки војник 

по три метра, неће да приђе блʼиже, и понешто проговори, а ми ко деца одма наућисмо неки говор 
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са њима, само би изнио нешто и баци да узмеш нешто от одеће; ни један слућај ималʼи нијесмо, у 

једно време смо напушћилʼи куће билʼи, побеглʼи смо у оне куће горе, толʼика је та сила била, 

изглʼеда изгубише рат па кренуше да бежу, толʼико та војска беше ћиста; и ја сам о[д] тога времена 

више ништа, звалʼи врати се, не, не, не, за живу мајку, док је он ту, ја се не враћам. Послʼе времена 

Расим ме зва, Расим и он једно време ај боже помози, посен и он узе путеве (Пож); они су држалʼи 

оне вијенце онамо, а ми смо држалʼи овамо, они не попалʼише, ми смо се послʼен бранилʼи, 

организовалʼи смо се сами те се бранилʼи што смо моглʼи и нијесмо ође презимилʼи но смо побеглʼи 

тамо горе ђе није спаљено, побеглʼи у Прћенову; није салʼ ми но сви ми одавде ко је ђе имо горе се 

некако одбрани од Дежеве, горе до Алуловића попалʼише, а горе послʼе одбранише се Ковачево, 

горе ова крај се некако одбрани, а ми нисмо моглʼи, са онога виса су туклʼи, ми смо нон-стоп држалʼи 

полажај долʼе; Кодо је од Никића, он је ту погинуо послʼе, ја сам био у Босну, он је погинуо, те тамо 

добих извештај погинуо је те ту је и сахрањен; имало је тија четника тудена било па је то горе у 

Драмиће побише, ту је изгинуло, чистило се то тија четника, те банде партизани су мицалʼи, 

унишћавалʼи; послʼен партизанима признадоше Енглʼези отуд, западњаци те њима признадоше влас 

а четнике одбацише (Прћ); Тито то скинуо послʼен све, бок му до што маче то; имало не десеторо, 

па човек ми оде у војску три године, ја све седела кот деверова (С. Ћуп); једама била умрла туне 

једна жена, ми билʼи на гробље, на Дојевиће, кад он прође са колʼима и стаде узе мене те доведе ме 

довлʼе; Бранци умрије она муж, био је добар. Како је био добар, то е чудо божије. Погоди га нека 

мука (Шав); нијесу ми га Срби убилʼи, муслʼимани су ми га убилʼи и не могасмо га нај ни мртва ни 

жива (Врс); он се запослʼи у Београт, мене је доље у Београт рот, и долʼе га запослʼише; та ис Црне 

Горе што сам имала звао се Милʼић, и удаде ми се та братучеда ту горе к Црној Гори, и дођу сватови 

и освану и целу ноћ црногорско коло (Гр); изгоре кућа, ситна деца била, мала, па послʼе ову кућу 

градилʼи; само свитну баш ко оно жаровнице ка оно апарат кад удари те оно швајцује, кревет био 

гвожђен кревет, а дијете ми лʼежало најстарије што је умрло у та кревет, и испадоше деца мала 

ситна, та најстарији син каже: „Мама, мене погоди вријемеˮ, а није га погодило, оно се учинело крф, 

а човек ми није био ту и други син, радилʼи горе у Гиљеву, радилʼи, жито купилʼи, кат дођоше озгор, 

село навалʼи, а прије слама било, није ка сат, кућа пот сламу покривена, алах даде плам, нема силʼе 

да одбрани нико, деца испадоше, ка оно кад ватра плане више главе. Дођоше, понешто побацаше, 

изнијеше хаљине понешто тако. Деца ситна осташе (Дуј); пе[т]-шес кућа је ту њи имало, ту су 

ималʼе и неке удовице, шта знам. Они то продадоше, отоше долʼе, са[д] да видиш, дођу са аутима 

(Ки); с другом послʼе ме ожени мајка, мој је отац није шћео узет да је цио дуња био њејзин, мајка 

оће само њу; Ја је био отеро, он је доведе, кад ђеца око ње; а ова убила, не трага она ђецу но дође 

те уби жену. А ја је оставио због ђеце, да биде код ђеце; поведе ме, Вилове се зове село, богат био, 

имао је двеста оваца, има кућу већа од ове, ова је моја колʼиба према њојзи и шталʼе, двеста оваца, 
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богат био Србин, кад ја дођо у собу, само још један младић и ова што ме довео и он, ја пипнем, рука 

му под пазухо изашла из рамена; кад напуни се пуна соба, браће му, сестара, питају ме: „Јеси ти 

доктор?ˮ „Не, ја сам сељакˮ. Дође он потлʼе, пита се са мном, и пита ме он: „Јеси лʼ доктор?ˮ „Јок, 

ја сам сељакˮ; наговорише је ту комшије, она којега сам ја помого и изњивио га, оженио, и даво му, 

био сиротиња, он је наговори и дошо јој да је помогне; она извади педесет марака онија немачкија 

да ми да, а оно дијете сироче, ја кажем пода и томе ђетету те паре. Она оне паре у новчаник, па 

педесет динара. Одоше; и дан данас ми је жао што не узе оне паре да поцијепам на очи њејне, да дам 

мојија педесет марака ономе ђетету (Кл); ту су они само у пролазу билʼи. Њима је било остало ту 

пе[т]-шес мазги, нијесу и билʼи ни одвелʼи кат су побеглʼи, оно послʼе оступише, ми навалʼисмо, 

Руси ни помогоше (Кн); ја нијесам вала шћела, мој ћовек би ме теро. Ја не шће, оде ми лʼепше, оде 

имам воду, и у собу и пред врата а горе јок, морам да носим (Уг); послен мене даде ова стриц у 

Жичу, ту сам, кобајаги ме даде, учио неку школу мало, неписмено дијете и чуво свиње, право ти 

кажем, чобанин био, окопаво грожђе, бостане, све то сам; па образовасмо ја и буразер један доле у 

полицију што е да се, да опростиш, чешемо и лијепо чеши и бројем, један, два, до сто, па почесмо 

да се жигамо, каже: „Ја сам тебе више а ти мене мањеˮ, позавађасмо се; наиђе та прашак за вашке 

(Вру); свекрва ми је била тунаке ка-сам ово најпрво родила, ја се диго, тамо осети и диго се, она 

одма скочи: „Шта е, снао?ˮ Ја јој прича, она спавала сас мужом. Она: „Немо да чује Милʼивоје.ˮ То 

је било срамота стари да чују и да кажеш човеку ја оћу да се породим; да сам ја отишла, не би ја оде 

била да ми дадоше д[а] одем, но ето кажу то судбина. Судбина шта нарот реши; дођоше они у петак 

увече, њи је имало двадесторо и чора и мушкараца шта су дошлʼи за мене, пун долʼе један подрум 

велʼики народа имало ка[д] сам ја дошла; мајка моја није могла да ми даје свадбу да ме испрати са 

свадбом, но ко да сам побегла, нијесу ми знала ни браћа, стричеви ни стрине ни нико нијесу зналʼи, 

кад ме сподби један брат о[д] тетке те ме изведе код њи, и то ме богами удари једно двапут, ја нећу 

да кренем; богами само пет година, више га не осудише. Покупише паре, дадоше адвокату и 

извукоше га; ћерка јој се удала доле у Аранђеловац, за Миљина братанца, а син, ималʼи су сина, он 

се ожени, жена му из Башче а живе долʼе у Краљево, на Берановац; она са Менсуром, ми седни за 

хастал ту, ка оно разговаралʼи, тамо, овамо, ријеч по ријеч и тако ти би; ја подиго нека дрва те ми 

оде, други месец, то ми је било мушко, да је било женско, остало би (Го); ја сам имо једнок сина и 

једну кћерку а послʼен та син ми има два сина, а сат ови његови синови имају деце и добре снахе 

имам, добре; убисмо му тринес другова, убише му ова војска (Гло); еве е долʼе школа, има школа од 

ослобођења, она једна дотрајала, да гради другу, па послʼен неки озгор и[з] Србије дођоше ови 

главни (Де); ратови бише, бивша Југославија пропаде, е, патња је била вел’ка. Све се радило за парће 

љеба; ја сам држо на село по сто оваца и коза, волове, по седам-осам крава, бивољицу, нико није 

живео на село ко што сам ја, док ми се ћоре не разудаше и син ми погину. Па посл’ен та снаха не кће 
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да ми седи посл’ен из Дубова ту, Коцанка, не кће да седи, но дође оде, ја дођо за н’ом, те купи оде 

педесет мил’иона ово; ја сам из Доброга Дуба, а браћа су ми тамо разбиљи л’уде, не дадоше ми да 

продам земл’у. (Д. Дуб); она послʼе оде доље ко[д] тога човека; он пребаци децу доље и она сат доље 

ужива (До); у Суви До има неки Поповићи и једни Ђуровићи, мало је било Велʼичана, алʼ умрије 

она дечко, умријеше јој, и сат ту нема нико; он извади нофчаник: „Је лʼ ова?ˮ Те ја послʼе пођо (Ђер); 

кажу не море, треба лʼекарско уверење да си здрава скрос па да идеш, ја не покушава да вадим пасош 

ни ништа; посен поручише нек дође отац ми, и ја одо с човеком, ноћисмо, послʼен они доходише и 

помирисмо се; чора ми ишла у школу четири године ту, вала је била све одлʼична, алʼ ене да иде 

женско у Тутин чак и[з] Жирча, не дадоше даље, а учила је била млого добро, алʼ тапут нису далʼи 

то женско да иде, срамота; она остави пет чора. Јес, ималʼи двије чоре и сина. Она се удаде у Позар, 

Саја та, и родила сина та што се удала; он је сат у Немачку, он је радио четири-пет година ту у школу 

па послʼе био у Позар у Гимназију, оно ратно време наиђе, он фамилʼију и оде; значи дасмо му 

девојку, алʼи не кће да је узме (Жу); он потеже те га продаде, те га узе један муслʼиман; отоше те 

је дадоше, бога ми, преко некога, преко комшије, преко одиве, преко тога ишла та веза; послʼе 

испадоше оне залоге су се звалʼе от камиона и испаде ластик, гума, па неке от ластика а неке от 

онија гума, сат не знаш шта ој да обујеш (Ке); кат он се насмија колʼико море; узела Ћама, ја јој се 

молʼила, кат узела Ћама од онога и румени Емину, кад ја видо, ја молʼедо да ми нарумени дијете, а 

она сватила да сам ја молʼила да се оне румену, кад ја видо па закука: „Шта радиш то?ˮ Ја се искида 

жива (Ле); у Немачку тамо са човеком, посе дође отуд из Немачке; купише неки стан горе у Будву 

те су у Будву горе на море (Ли); ја најбољи ученик постадо, а јес ме помого један Милʼе; мени Бок 

помога, ја се сети; Како имадоше душу тако бок хи убио. (Ми); стално по болʼница и тамо и овамо 

и ништа не могоше да му учину, и он сам доктор и све то, алʼи а-а (На); ја сам и имо велʼики трошак, 

једна шћерка ми је и умрла, па по Београду, па тамо, па овамо ништа, па посе ми син, он се разболʼе, 

па и њега у Београт (Пе); моја сико красна, дођоше овако на свадбу, на свадбу ми дођоше; једна га 

сестра ми бегенисала а била удавата, да ме тури ту, дадоше му с мајком мојом обелʼеже, како ја 

хоћу, бегенисаше га; дођоше те ме то испросише и све кријући, кад стигоше, један човек био са 

њима, у Пећ ишо, и мој отац пито: „Вала ми ишту чору у Плʼенибабе, не знам какаф је?ˮ; дошлʼи, ја 

у Плʼенибабе, а они у Позар дођоше да ме ишту, долʼе смо седелʼи, горе продалʼи, отишлʼи, све 

чоре, сиротиња; они дођоше да ме просу, и обелʼеже отишлʼе, ко да не проси сат. И мој отац ме не 

даде; не могоше да је нађу, и она се не врати но се удаде опет у Детане; побеже и оталʼен, не кће да 

седи. Побегла и послʼен помрзне је народ, није је ни траго послʼен; свидела ми се е тапут. Виђенија 

била та што сам је видо, алʼ ја послуша баба (Пл); они послʼен отоше за Банат, деца и она отоше, 

то земље продадоше; њему би криво, њега то погоди; отосмо пешке, неко кљусе неко не кљусе, 

пешке, бандара, бандара, те горе; простираше мало те лʼегосмо баш ко у хан, и тако прођосмо (Пр); 
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знаш кака је она била напредна, алʼи разболʼе се; петнес година билʼи у браку и нешто се разведоше; 

ја га уфати, ишиба га мало, после му и оцу прича (См); изађоше они транзистори малʼи Искрини и 

ми куписмо та транзистор мало смо билʼи отменији, куписмо па донесосмо та транзистор, па би 

слушалʼи ту песму и то, ту сам живео, ту сам порасто (Стр).  

 Некада се на време вршења радње упућује посебним језичким средствима 

прилошког типа (прилози, зависне реченице):  

 и ето, излазило се на крај, слабо је народ радио у предузећа па се послʼе једно време оно кад 

би распад, растури се то све, било је доста фирми отворено, бар у Пазар ту у околину (Баг); тако је 

била песма за време Тита одма послʼе ослобођења кат партизани уиђоше, па овде смо билʼи и они 

одозго једна чета партизана наиђе овде горе, наше жене отидоше, покупише се да виду ко су то 

партизани, чувено партизани носу петокраке оне, војска, и отишлʼи горе (Бот); сећам се ја, раније, 

кат смо тералʼи дрва за Косово, са овијем сином па долʼе војска па тражи ти документа, папире, мој 

син нешто не беше понио, не дају да прође. Илʼ да нађеш возача па да прођеш. И ми сиђемо у 

Јошаницу, те узе једног другара те му он протера камион преко пункта (В. Лок); кат се заратило, 

она ш њојном породицом у Рогозну код мога оца. Дођоше, њи је било три брата и три ћерке, шесторо, 

отац и мајка, осморо, они су све код нас билʼи (Лу); е послʼе кат је Тито формиро ову државу, чујем 

да вичу: „Еј фала Титу што ни отвори очиˮ, и скидоше оно. Он наредио да се то отклони; та девојчица 

је сва сретња, она удаде се кад Мико погину, ова Олгица снаа, за некога млађега шес година од ње, 

Македонца (Ос); то је било четрес прве некако почето од августа месеца па све до Божића овамо. 

Немци се вратише поново у Позар и послʼе се мало смири, радилʼи смо јопет и подизалʼи куће и 

тако (Прћ); кад је била та конопља, моглʼе би да предеш па крв све лʼипће од оног, остро од поздера, 

одери, па ја не могу, прокрви се ја, поче лʼијевом и сад само лʼијевом и наопако предем, десном не 

умијем (Гр); код мене дошла једна твојија година баш седелʼи смо прије једно неколʼке године, из 

једнога села долʼе из Дунишића, подалʼеко одавлʼе има петнес километара, седе, довела је једна 

сирота ондалʼе, једно дијете са том сиротом и седоше баш ту овако ко ви; ја сам почо то да правим 

кат сам био у партизане у Сеницу сам био у народну одбрану, па једноме што сам станово код њега, 

сломи му бик ногу оде, прву ону, ја му је намести, послʼе један Хилмо сломи кључну кос ја му 

намести, и отада је потлʼе почело (Кл); тапута је то било, телʼевизор каже, хај богати, радион, па 

послʼе телʼевизор, па поће једна кућа, па друга, па посен поћеше телʼевизори, послʼен свака кућа 

има (Туз); е после ка-су дошли партизани, изађе ова лијек, Американци су ово изгле[д]а пратили; ја 

сам за Пећ теро једну краву једне године, у Митровицу не продадосмо, у Исток не продадосмо, па 

за Пећ (Вру); ја остави једанпут сир, вичем ономе твоме мужу: „Могу лʼ оставит ова сир доклʼен се 

вратим, д[а] узмем лʼичну карту?ˮ; он продаде једно парче земље, ова мој човек, овамо иза ове 
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школʼе; она се замери онда са њима око оне пљачке, крадоше хи, Ецо је укро; онда га опљачкаше, 

везалʼи су га за кревет билʼи; ја вичем конобарима: „Шта лʼи су ми празне?ˮ, кад ја једанпут га 

уфати, он пије (Го); ја једаман пође, отац ми беше бон, ја дечак; он ми даде тапут пет напаљона тија 

пара, богами пет напаљона крава. И даде ми још мало лʼекова, тапут ситно лʼекови се звалʼи, 

албанска та пара била у то вријеме, и сат ја одем и ноћимо тамо негде више Савинија вода, уфати 

не мрак, и ја изгуби, искочи ми нофчаник (Ђер); е послʼе ка-Тито дође, то навалʼи нарот те маче то. 

Скиде се та фереџа (Ке); Седма црногорска омладина кад је оде налʼегла и нарот се уплашио, то је 

све побегло долʼе по тија равнова, оставише куће празне (Ме); послʼе ка[д] Тито дође, он не даде 

ни он да се слави слава, комунисти, они нису смелʼи да се ни крсте нити да славу подигну (Ми); кот 

Звонка сам најприје била и он је реко имам те срчане вене, он и тако назва, и то те гуши (Ост); ја 

богме насмијах се тамо са том мојом женом кат су ме свелʼи (Пл); они навалʼилʼи они Србијанци, 

псују ми мајку и дијете и веру и бога и све живо, и један ми опсова, шта и опсова заборавио сам, 

давно је било из Београда је био, ка да га глʼедам сат, виђен, црномањас, неки бељај је био, и опсова 

ми мајку и оном равњачом, пуче она равњача преко хрбата (Пр); па ми попи крава једне године масло 

те ми готово лʼипса та крава, и послʼенке оде ћовек те узе неке таблʼете те остаде (Пру); ја кад једне 

године дође она Лабуш што је био министар, и ја сам зват био горе и он говори, говори, говори, 

послʼен: „Има лʼ ко шта нешто да прича?ˮА ја се трефио према њему, ја: „Могу лʼ ја нешто питатˮ, 

они се насмијаше сви (См).  

 III.4.6. Неодређена прошлост у приповедању о прошлим догађајима присутна је онда 

када „причалац наслања своје причање, своје саопштавање догађаја из прошлости, на 

доживљавање неког лица од кога је сазнао оно што ће испричати, саопштити. Дакле, 

посредним путем на сабеседника преноси догађаје, искустваˮ, у саопштењима типа: 

Причаше ми покојни ђед да је запамтио кад је у нашем селу било само дванаест кућа; или 

када се прича о општим стварима, посматраним ван одређених временских граница, о 

радњама које се понављају и које су у односу на субјекат у извесном смислу 

квалификативног карактера и сл. Говорнику је притом индиферентно да ближе временски 

одреди радње (Вуковић 1967: 161). У овој служби посебно често употребљава се 

имперфекат, и он је ту углавном незаменљив ни релативним презентом ни аористом без 

икакве ближе временске одредбе. Како наводи Ј. Вуковић, „за овакву употребу, наиме, и 

презент и аорист тражили би помоћно језичко средство, у виду прилошке речи, израза: 

једном, једне године, једног дана и сл. Рекло би се: п р и ч а  ми  ј е д н о м  ђед да је у нашем 

селу некад запамтио само толико и толико кућаˮ (Вуковић 1967: 161). Аорист је искључен 
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„баш зато што су радње временски неодређене, што ситуација о којој се говори није 

постављена у одређени временски оквирˮ (Вуковић 1967: 162), и то зато што аорист „нема 

ширину кретања у обележавању радњи у временској неодређености коју има имперфекат: 

– пре свега, аорист не може означавати хабитуелну неодређену радњу као што је била у 

примеру: мој стриц  и м а ш е  обичај рећи – и сл.ˮ (Вуковић 1967: 167).  

 У нашој грађи примери употребе аориста у служби обележавања неодређене 

прошлости нису бројни, али уочавамо да је могуће да се јаве и уз одредбу којом се упућује 

на временску неодређеност: 

 једама прича рахметлʼи дедо да је видо голу жену да се обрће око тора (Ке); оно некат кат се 

носише оне пече ђавоље (Вру);  

али има и примера без таквих маркера: 

 један и[з] села озгор дође долʼе код мене и одма он поће ову прићу сат што прићамо (Пож); 

прича неко да је то имало, алʼ не могу да се сетим (Ке); имадо тија момака ка кише (Де).  

 III.4.7. Посматрајући употребу аориста у служби која му је основна – обележавање 

прошлости, више пута смо поменули да се при темпоралном одређењу прошле радње увек 

препознаје и друга његова важна одлика – резултативност, свршеност, односно 

ограниченост именоване радње. То својство диференцира га према имперфекту, којем та 

семантика није иманентна, имајући у виду да се њиме обележава процесуалност прошле 

радње посматране у току вршења.  

 Питање временске ограничености, или тачније ограничљивости аористне радње 

повезано је превасходно са питањем глаголског вида. Несумњиво је да аорист 

перфективних глагола на комуникативном плану прошла дејства приказује у њиховој 

целовитости и да се она несумњиво препознају као свршена. Када је посреди аорист 

несвршених глагола, који није тако чест у стандардном језику па ни у већини српских 

дијалеката, у литератури не постоји јединствено мишљење. Једни аутори сматрали су да се 

по својој семантичкој природи имперфективни разликује од аориста свршених глагола, 

односно да је, на основу значења глаголске радње, овај облик једнак имперфекту. У 

претходној анализи показали смо да материјал из тутинско-новопазарско-сјеничке зоне, 

који обилује примерима аориста од глагола оба вида, не указује на постојање било каквих 
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разлика које би биле условљене видским карактеристикама глагола у предикату. У даљем 

раду размотрићемо детаљније ово питање с обзиром на различите ставове које поводом 

овога облика налазимо у србистичкој литератури.  

 Наводимо најпре још неке примере употребе аориста од свршених и несвршених 

глагола: 

 дођо, уђо у кућу (Жи); наложи форуну, наврх године роди ту чору, кад ја један пут га уфати, 

ја се сети (Го); ја се уфати за оне ракљеве, ја се диго (Ме); он издржа једанес и по година; дође с 

робије (Ба); сестра от те ми стрине приђе оде; кобајаги ме даде (Го); па ме заболʼе рука; набаца је 

пуну; њему се она син разведе (Ми); дође те гађа гром; оно сави (Ер); он се насмија колʼико море; 

прође то; он каза (Ли); дође грдна Станимирка; та ми зет умрије; ова мала истроши неке трошице 

(Го); она друга умрије; смрачи се (Вру); он ми се свиде; дође ту, она ти узе једне чарапе (Го); повуче 

промаја одовут; бога ми мене прође; тамо поче да се гради; он купи оно (Бо); одвоисмо се; 

договорисмо да ми је да (Жи); ноћисмо; и помирисмо се; узесмо се ту (Уг); дадоше ме; навр хефту 

дана дођоше (Ли); узеше ме; запустише је у Пазар (Го); дођоше они у петак (Ке);  

 ја коси лʼиваду (На); ја им ја један дан комиша; тај Пуниша што прича; носи црвену мараму 

(Го); објашњава; ја јој прича; та Уља што ви ja прича (Ле); она ме пита; ови муслʼимани затискаше; 

зваше не на свадбу; ова што оде седе; јутрос разговара са мном (Го); ту прет кућу на коња пи; ова 

што ради у школу (Вру); па се народ купи у Делʼимеђе (Де); ова чора усисава (Го); сија се она духан 

(Ме); до друге године иде; не иде јој нешто школа; он долази; долази оно са села; она се други двапут 

жени; он се пита; она његова жена онде пита се са нама (Го); богами живе деведесет и нешто 

година (Го); један се не скида с коња; проводисмо разговоре (Вру); ми је не дирасмо; говорисмо; 

богами носисмо паре; носисмо, давасмо у Београт (На).  

 Уколико се наведени примери упореде, јасно се може приметити да у оба случаја, и 

када су посреди глаголи свршеног, и онда када су употребљени глаголи имперфективног 

вида, означене радње приказане су као у прошлости свршене. Моменат резултативности 

код глагола имперфективног вида носи са собом сам облик аориста или се пак довршеност 

радње препознаје из контекста. Управо због ове своје одлике, да радње приказује увек као 

завршене, аорист не може свуда замењивати имперфекат, што је у претходној анализи 

показано. Не могу се, на пример, замењивати при исказивању блиске прошлости будући да 

имперфекат подразумева и могућност наставка вршења означене радње, односно њеног 

додиривања са садашњим моментом, док је код аориста моменат прекида увек јасно 
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наглашен. Незаменљиви су и у обележавању неодређене прошлости управо због тога што 

ова сфера, која подразумева одсуство јасне временске локализованости, и у којој се радње 

приказују као процеси у току, готово искључиво погодује употреби имперфекта. Дакле, с 

једне стране имамо имперфекатске радње које се увек карактеришу процесуалношћу, без 

могућности одређивања временских граница њихових, и с друге стране аористне радње које 

се приказују или као тренутне (свршени глаголи) или као дејства која су се вршила и 

извршила у прошлости (несвршени глаголи), те код којих су границе глаголске радње увек 

јасно уочљиве. 

 Оно што се на основу анализиране грађе са нашег подручја показује као очигледно 

и несумњиво, у науци је, заправо, често било предмет полемика. Разилажење ставова 

неретко је било условљено недовољним бројем потврда за употребу аориста 

имперфективних глагола (из савременог језика или народних говора), па се коначно 

разрешење проблема среће тек код аутора који су детаљним поређењем примера уочили 

несумњиву разлику између двају претерита (Ј. Вуковић, Павле Ивић и други). Покушаћемо 

да укратко изложимо најважније ставове како бисмо их у анализи материјала којим 

располажемо детаљније проверили.  

 Тврдњу да је аорист несвршених глагола семантички једнак имперфекту налазимо 

код А. Стојићевића и Т. Маретића (Стојићевић 1951: 96; Маретић 1963: 529). Код А. 

Мусића, међутим, наилазимо на друкчије тумачење. Он сматра да аорист имперфективних 

глагола има особиту семантику, а то „долази од значења, што га има аорист онда, кад му је 

глагол перфективан. Онда аорист значи, да се радња  п е р ф е к ти в н о г а  глагола у 

прошлости извршила. Па то значење ваља да има аорист и онда, кад му је глагол 

имперфективан, само дакако с том разликом, да значи, да се радња  и м п е р ф е к т и в н о 

г а  глагола у прошлости извршила. А то код имперфективне радње значи, да се не само 

вршила, него и свршила, дакле да је прошла читава, од почетка до свршеткаˮ (Мусић 

1925/26: 27). Михаило Стевановић у својој Граматици износи неслагање са наведеним 

ставом, будући да сматра да радња у аористу имперфективних глагола већ по томе што су 

несвршени, не може значити извршење радње, мада се њим неки пут означава и радња која 

се цела извршила. Тако, сматра аутор: Аргатовах три године дана – не значи да је онај коме 

се аргатовање приписује ту радњу извршио до краја, него само да ју је вршио једно одређено 
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време, те да је овде означено и колико, али не самим глаголским обликом, већ временском 

одредбом три године дана (Стевановић 1986: 635). Дакле, према М. Стевановићу, 

несвршени глаголи у аористу не претпостављају никакво истицање прекида. Њиме се 

означава вршење радње за једно одређено време у прошлости. Даље, наводи аутор, ако се и 

има осећање о прекиду вршења аористом несвршеног глагола означене радње, тога осећања 

се постаје свесно посредно, преко означавања (али не самим обликом аориста већ посебном 

одредбом – нпр. временском одредбом три године дана, или језичком ситуацијом уопште) 

колико се, односно за које време се вршила дотична радња (Стевановић 1986: 636). М. 

Стевановић, иако одбацује чињеницу да се у семантици несвршеног аориста увек налази 

компонента која сигнализира прекид глаголске радње, ипак не изједначава овај облик са 

имперфектом. Разлика је садржана у томе да се и имперфектом означава радња која се у 

одређено време у прошлости вршила, али не за утврђени временски размак – „имперфекат, 

за разлику од имперфективног аориста, никад не означава радњу која се ограничава само на 

време о којем се мисли већ радњу која је била тада у току, што свакако превиђају 

граматичари који идентификују значење ова два глаголска временаˮ (Стевановић 1986: 

636). Осврћући се на поменуто изједначавање двају претерита код А. Стојићевића 

(Стојићевић 1951) и Т. Маретића (Маретић 1963), Ј. Вуковић наводи да је неразликовање 

облика последица тога што аутори нису имали имперфекат и аорист несвршених глагола у 

свом говорном осећању, јер „само неосећање довољно и имперфекта и аориста од 

несвршених глагола могло је проузроковати и код Маретића и код Стојићевића да се дође 

до таквог закључка. И после Стојановићевих, Мусићевих и после Белићевих анализа и 

констатација у вези с аористом несвршених глагола и имперфектом не би смело бити у 

нашој науци дискусије о томе да се аорист и имперфекат свуда разликују по својим 

значењима, чак и у оним случајевима кад се они у понеким говорима и понегде у нашем 

писаном тексту могу један другим замењиватиˮ (Вуковић 1967: 98). Ј. Вуковић показује да 

се у примерима типа: Ено бијаше велика гужва пред Народним позориштем и Перо стајаше 

пред гимназијом јасно очитује разлика између имперфекта с једне и аориста (и перфекта) с 

друге стране. Наиме, како наводи Ј. Вуковић „у случајевима перфекта и аориста у свести 

говорног лица није процес глаголске радње, него се саопштава само о имперфективној 

радњи (са разликом у обележавању, јасније или нејасније, о моменту прекида), у 

случајевима презента и имперфекта саопштава се о процесу радње, па и о самој радњиˮ 
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(Вуковић 1967: 110–111). Дакле, кад се употреби аорист, доминира компонента 

доживљености, али говорнику није стало до тога да радњу представи у процесу, току, већ 

као свршену. Исту семантичку вредност несвршеном аористу одређује и П. Ивић на основу 

материјала из галипољског говора, наводећи да се несвршени аорист употребљава „зато да 

покаже временски ограничену трајну радњу у прошлости. Истина је да овим није промењен 

вид трајних глагола који и ту остају трајни, али је с друге стране овде присутан још један 

елеменат: радња се узима као свршена и то не у смислу „завршеностиˮ ни „потпуне 

извршеностиˮ, већ у смислу прекида, престанка вршења. Ово значење ограниченог, 

свршеног трајања може да послужи као школски пример за разлику између појмова трајног 

и несвршеносг. Мада трајност није напуштена, овде се јавља и моменат свршености. 

Употреба облика аориста имперфективних глагола одмах изазива претставу о свршености, 

готовости радње, дакле исту претставу коју сугерирају облици свршених глагола у ма којем 

времену употребљениˮ. С друге стране, у имперфекту се „на радњу гледа као на процес који 

је у дато време био у току, без обзира на границе његовог трајања, овде се радња узима у 

читавој дужини оствареног трајања, уз наглашавање ограниченостиˮ (Ивић 1953/54: 245). 

М. Ивић наглашава да имперфективни аорист носи информацију о готовости радње, али да 

је за истицање тог релевантног момента у случају несвршеног аориста неопходно неко 

морфолошко средство (најчешће прилошка одредба). Објашњавајући са 

структуралистичког становишта функционисање глаголских категорија, ауторка истиче 

значај морфолошке репартиције вида – она је произвољна код оних временских облика који 

у својој функцији не носе D моменат (меменат динамичности радње), већ су типичне Т 

категорије (имају основну службу казивања времена). Међутим, релевантност D момента у 

одређивању једне конкретне временске ситуације повлачи обавезно са собом и А 

дистинкцију: радња се схвата као процес у току / радња се не свата као процес у току. Ово 

има директних морфолошких реперкусија. Имперфекат је строго видски одређен 

(несвршени вид). Аорист се гради већином од перфективних глагола – уколико не, обавезно 

је присуство одредбе која ће тако ипак обележити неопходну релевантност А (-) момента (= 

радња није схваћена као процес у току) (М. Ивић 1958: 147).  

 Дакле, закључујемо да се на основу наше грађе потврђује схватање да основна 

разлика између аориста и имперфекта стоји у опозицији резултативност : процесуланост, 

односно сагледање радње у току њеног вршења : истицање информације о довршености 
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дејства. Иако већ навођени примери показују да ова дистинкција функционише у нашем 

говору, наводимо још неке потврде које оправдавају наше становиште.  

 Разлика у семантици двају претерита најбоље се уочава када се посматрају примери 

истог глагола употребљени у истом контексту. Супституција једног облика другим нужно 

доводи до измене семантичких ефеката. Тако у примеру: Милʼена купова нешто тамо (Ту) 

– посреди је прошла радња чије је вршење са становишта говорног момента приказано као 

окончано те говорник износи само податак о њеном прошлом (из)вршењу. У истом примеру 

употребљен имперфкат: Милʼена куповаше нешто тамо (Ту); означио би радњу као процес, 

коју је говорно лице уочило у блиској прошлости (и која се можда још врши у тренутку 

говора); или, ако би уследио наставак типа: ...и ја уђо / уђем у продавницу да узмем и ја 

нешто... посреди би била радња посматрана у процесу вршења таква да је представљена као 

оквир за неке друге радње (у овом случају прошлост би била даља или далека). Исто тако у 

примеру: ми бисмо код њега у посету (По) у предикату имамо завршену радњу. Имперфекат 

глагола бит (бесмо / бехосмо) у истом контексту подразумевао би реферисање на глаголом 

означену радњу посматрану у току вршења.  

 Разлике које истичемо можда се најбоље показују управо кроз поређење примера 

двају облика када су они употребљени од глагола бит. Када је посреди аорист, увек је реч 

о завршеним дејствима, док имперфекатске форме најчешће служе да се на наративном 

плану прикаже ситуација, радња сагледана у процесу, као својеврсни оквир у који се 

смештају остале прошле акције.  

 Примери са аористом: 

 она са Менсуром, ми седни за хастал ту, ка оно разговараљи, тамо, овамо, ријеч по ријеч и 

тако ти би; ми бисмо да нам она прича о томе. Ми је не дирасмо, отишла у комшилук па да јој не 

сметамо (Го); питам ја, каже: „Није дошо још, са-ће дој, уљегните овамо у дежурну да ви није зимаˮ. 

Не би мало, он стиже; реко: „Хусо, он је умроˮ, њему би жо (Ле); е посл’ен би свадба; то песме, које 

игран’е, свадба, певан’е, свашта, и ја дворим, најбол’а хим ја би невеста (Ме); поштени човек од 

онога Мунира није постојаво. Ја не знам шта му би ономе детету (Ли); ви сте дошље поразговараљи 

смо оде, комшиски, ето ка да смо се сто пут виђаље, ви одмориље мало оде, бисмо у хлат (На); мама 

виче: „Вала се обрукасмо, бише читаво лето ту, не одосмо код њиˮ (Ос); и све то полако, долази, 

долази, прилази, ова Други светски рат би, ту је тапут исцрпл’ено све, посл’ен полако дође ова 

Војводина дол’е и Банат, то родно место; свекрва не смије да ми каже да је она родила ћерку, толико 
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мене би жао што се родила њојзи ћерка, а мени друго било и син ми би (Вр); ратови бише, бивша 

Југославија пропаде, е, патња је била вел’ка (С До); ђе би Ахмо?; би грат ове године, ова род ми се 

поновио, оно би грат; и ја сам била на сахрану, бисмо код ове нане (Ђе). 

 Имперфекат: 

 а најтеже беше лубицу нај, не мош да нађеш шупл’о дрво округло; реко богме ћу ја да хи 

дам, ја ћу продат било шта мое, купил’и ми беху неко ланче, ја злато не вол’им, продаћу ово ланче, 

ја ћу и купит, нек иде ова жена у Тутин (Жи); имале су једне бијеле, оно нешто провидно је било, а 

оне једне мараме беху жућкасте, некако су ми више личеле но бијеле јел сам ја била бијела у лице; 

те ја га онамо остави, ти не беше ту; дође ту, баш Мирко дошо оде, Радица беше ту и пита га како је 

Стоја, каже: „Добро је, сад је баш доброˮ. Не прође три дана, умрије (Го); доћекаше ме свекрва и 

зава, свекар ми не беше ту, беше га погодио приш у прс (Ле); е ово ми је муш оде био, ово сам ја, 

био љијеп, преварих се, љијеп беше и он, а богами и ја сам била љијепа, плафка, напредна, љијепа, 

пуна, оде му око; с извињењом, зави оно око прста вељког она пупак, она постељица паде, тури мало 

сијена онде, једну прњаву на оно сијено, от конопље, љего н-оно, пељене биље спремљене, пови је, 

човек ми беше на посо, не беше ту, свекрва ми ту (Ђер); тако ми здравља ка-сам био овамо реко: „Ја 

не могу да седим одеˮ, а врућина беше ко под саћ, није ка оде понешто пуха (Ме). 

 Разлика се још боље уочава онда када се аористни и имперфекатски облици 

комбинују на блиском одстојању: 

 ево доље ови Аговићи, па она жена: „Хајде код мене на кахвуˮ. Нешто ме би срам, човек јој 

беше ту, мене што јој човек беше ту, мене би срам (Го); ја би једанпут у Краљево, једно дијете ми 

слабо би, и пита ме једна докторица, двије беху: „Како ти је име?ˮ, реко: „Шкријељ Хукаˮ. „Ха, хаˮ, 

каже, „Шиптарˮ. Одма познаде поријекло, Шиптар (Бо).  

 Исто се примећује и када се упореде примери глагола имат у аористу:  

 ја сам имо једнок сина и једну кћерку а посљен та син ми има два сина (Гл); она остави пет 

чора. Он имаде после двије чоре и сина (Жи); и он бљесав, направи, имаде жену добру, имаде дијете 

тамо, разведе се, не знам да љ се развео, батаљи, она тамо у Немаћку сад; ја са женом сам станово 

оде у ту собу. Имаде удар, и вала некако је не поведосмо ниђе, до доктора ту, он јој дао неке љекове 

те годину дана живе (Ђер); свадбу нисмо правил’и, немаде ко (Ме); имаде удес у мозак, удар. Е 

послʼен је дигосмо, одведосмо је у болʼницу, упутише је за Позар (Пл); она уиђе и ја, немадо га ђе, 

но затну овако за сукњу оде; ништа богами он се ожени са овом ис Пљенибаба, имаде двије ћерке и 

та удаде се за неким Циганином (Пл); ту краву кол’ко камен имадел’ мл’ијека, она немаде (Св); Срђо 
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је добар, он дођи ту па оно испред врати, долазио ми је био прошљега Бајрама, сат овога га немаде 

(Го);  

и имперфекту:  

 побего, дођо ту, имаше једну краву, један шпорет она црни цигански у собу; сат једна жена 

оде донијела кљеке, купила код једнога човека у Ђерекаре, каже имаше осморо деце мицке, продаде 

ми синој кљеке, е каже јутрос му сел’евате, умро, од беде и сиротиње (Жи). 

 Глагол хтет/шћет у аористу има вредност довршеног дејства/стања: 

 што не кће ти ништа да попијеш?; нити ко хтеде да дође, нити да се јави (Жи); то е био 

Савиндан, који је дан био сад не знам да л је била недеља ил понедељак, они ми зборише, ја не шће 

ту ништа да рекнем, ни оћу ни нећу, ништа им (Го); доље уфатиљи, уфатиљи и хоте мене да узму да 

водим коња, и они не шћеше да ме узму, но ме оставише те дођосмо; чʼовек другу хоч’е, био шч’ео, 

ја посл’е не шч’е. Она ми е била мало код нега, ја не шће да му је узмем одма, посен она разазнаде 

и доџ’е код нас (Ме); Мунир она је радио оде, боже га бок убио шта му шће то да ради; родило 

прошле године а ове године га бок окаменио, нешто не шће, не знам шта ово би (Ли); једну жену 

добави отут ис Бујковића, она не кће да седи оде, он оде доље, остави мајку, оставише мајку, човек 

ми умрије (Ос); па посл’ен та снаха не кће да ми седи посл’ен из Дубова ту, Коцанка, не кће да седи, 

но дође оде (С До); не шће да рекне на пиво попи (Св); ова не шће да узме, овијем двојма сам дала 

по једно два метра памуком поткано а два метра од само пређа да везу (Го); 

имперфекатске форме одликује процесуалност: 

 не шћаху ништа да плаћају (По); ту смо имаљи петнес иљада еура и ми мисљедосмо куће 

мало да направимо ил нешто, он ћаше оде на село да прави, оде горе кот Лада (Го).  

 Из чињенице да се имперфектом означавају радње посматране као процеси, док се 

аористом сигнализира њихова оствареност проистиче и то да је имперфекатским иманентна 

неограничљивост док се уз аористне радње могу употребити одредбе које указују на тачно 

време њиховог трајања, на временски оквир током ког се њихово вршење одвијало. Притом, 

овде се мисли на аорист несвршених глагола, који подразумева не само пунктуалност већ 

указује на то да се именовано дејство у прошлости за извесно време (дуже или краће) 

вршило.  

 Иако је у науци било и супротних тумачења, Ј. Вуковић сматра да „аорист, 

употребљив и од свршених и од несвршених глагола, иако мање од несвршених него од 
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свршених, не мења ниуколико видско значење глагола. То је потребно нагласити зато што 

се у нашој науци дуго лутало да му се одреди права вредност и у видском смислу. И странцу 

и домаћем човеку ову особину аориста може јасно осветлити употреба несвршеног глагола 

са потпуним временским одређивањем трајања радње, како то могу очито показати 

примери: Дворих цара три године дана... – Љубих драгу три године дана, не виђех јој грла 

ни ђерданаˮ. За разлику од аориста и перфекта, имперфекат означава радњу неограниченог 

трајања (Вуковић 1967: 22). Стога, диференцијална својства аориста и имперфекта јесу 

неограничљиво трајање на једној (имперфекат) и ограничљиво трајање на другој страни 

(аорист). То значи да „имперфекат не може никад обележити радњу временски уоквирену 

и моментом њенога почетка и њена прекида, не може дати радњу одређеног, јасно 

одређеног временског трајања, јер онда он не би био оно што јест, не би показивао радњу у 

њеном процесу него би давао одређену целину радње, а то му није у природи. Аорист је, на 

против, врло обичан у тој улози у реченициˮ (Вуковић 1967: 215). Исто становиште 

препознајемо у констатацији М. Кравара, који наводи да да имперфекат тражи прилошку 

одредбу у смислу „у то и то времеˮ, а аорист у смислу „толико и толико временаˮ (Кравар 

1981: 130). Исто тако, и М. Стевановић истиче да је основна разлика између аориста и 

имперфекта у томе што се аористом несвршених глагола означава вршење радње за једно 

одређено време у прошлости, на шта се указује одредбом или језичком ситуацијом. 

Имперфектом се означава радња која се у прошлости у одређеном времену вршила, али која 

је у томе времену била у току, још текла у време када је што друго било (Стевановић 1986: 

168).  

 Бројни су примери у којима се уз облике аориста несвршених глагола јавља одредба 

којом се упућује јасно на дужину трајања глаголске радње у смислу квантитета протеклог 

времена, односно којом се дефинише тренутак до кога се радња чији почетак сеже даље у 

прошлост вршила:  

 ка-сам дошла, пољубила прак трипут, уљегла, они ме посље стаљи чепутат, мицат оне 

чаткије, забрадише ме, обукоше ме, стоја мало (Жи); ова моја чора осамнаес година, до друге 

године иде, оно не иде јој нешто школа, каже: „Мајко, ја више не могу да запантимˮ, до друге године 

иде. Реко: „Ја, сине, не могу ти ништаˮ; трипут јој вади лекарско уверење да полаже возачки, она 

послен полага, и положи; и она остала за Блажа и богами живе деведесет и нешто година (Го); није 

хајо да ради та ми човек. Ја се секира, секира, секира, док доби несвесу; мало болова и умрије о-
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шећера; одавно болујем, бољу ме ноге и глава и то тако, прашкове пи, пи, док се отрова и ништа 

богами (Ос); она је била забрађена оно, он је отац био пратио у медресу и он је превари младу, 

одоздо из медресе и она не заврши баш, иде двије године и он је превари, и она носи шамију, е сад 

кад је напушћила њега, брат јој маче шамију (Пл); они једно време се фалʼише добар пут, а сад ове 

кише падалʼе, па не контактирамо са људима (Не); син јој исто био уписо Права и напусти нешто, 

не мога, бори се и бори, бори до треће године, ис прве вуче предмете, нагура, и напустио. У Мериму 

у Крушевац запослʼио се и ради (Ос); свашта су радилʼи алʼи млого кратко бише (Пож); оно би 

судбина, неко време таје, таје, таје, телʼефон шејтан овамо онамо, неђе добар неђе лош, би 

судбина, стварно не каемо се (Трн); жена имаде удар и вала некако је не поведосмо ниђе до Дејана 

доктора, он јој дава неке лʼекове те годину дана живе (Ђер); она, била јој хала горе, она тога момка 

виде, вала зет ми је добар, бигинисала га, они је искаше два-три пут и дадосмо је (Жи); ова остаде 

те живеше те двије жене, вала доклʼе помријеше (Ке); вала се обрукасмо, бише читаво лето ту, не 

одосмо код њи (Ост); послʼен он ми, та човек и[з] Жирча помога, те га окрећа трипут, ја извадим 

кошуљу те му дадо (Пл); немаде шансе, плака недељу дана, замало пуче (Пру); и сад ми он збори, ја 

идо двије године-три саш њим (Рач); јесам вала, ја побегла. Не кћеше да се помиру што сам побегла 

но дугачко се не помирише (С. Ћуп).  

 III.4.8. Још једна од значајних саставних компоненти семантичке структуре аориста 

јесте и доживљеност. Радње означене овим обликом у највећем броју случајева спадају у 

домен (посредног или непосредног) искуства говорног лица. Одабир аориста у 

приповедању открива намеру говорника да радње истакне као доживљене или да их пак 

таквима представи слушаоцу. Сви проучаваоци овог глаголског облика слажу се са тиме да 

је ово једна од примарних функција аориста (Вуковић 1967; Танасић 2005; Ковачевић 2006; 

М. Ивић 1995; Радовановић 1990). Аорист увек исказује доживљену радњу и по тој својој 

особини он се приближава имперфекту а диференцира од перфекта. Услед компоненте 

доживљености, глаголске радње означене овим двама облицима предочавају се као 

емоционалне и/или експресивне, те су они, у односу на перфекат, стилистички маркирани 

(Ковачевић 2006: 81). Стога је карактеристично да се „аорист не јавља у мирном, 

неутралном тексту објективних констатација, у информацијама које нису непосредан 

доживљај информатора – једном речју у разним новинарским саопштењима, научним 

расправама, описима природе и сл. Све то говори да у његовој природи D моменат игра 

отсудну улогу постављајући одређене границе његовој употреби у претериталним 

ситуацијамаˮ (М. Ивић 1958: 143–144).  
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 Сви до сада навођени примери са аористом садрже радње које се одликују наведеном 

компонентом. Има, међутим, контекста у којима аористне радње иако на наративном плану 

врше функцију постизања експресивности и приказују се као доживљене, ипак не спадају у 

домен личних доживљаја казивача. То су или радње које припадају далекој прошлости која 

је изван искуства говорног лица, или су посреди уопште догађаји чији су актери била нека 

друга лица, а о којима говорник зна посредно. Овде аорист добија улогу стилски маркираног 

облика којим се постиже динамичност приповедања и путем кога се говорник уживљава у 

туђе радње представљајући их као део сопственог искуства, како би веродостојно 

препричао догађаје те тако заинтересовао саговорника.  

 Наводимо примере код којих се на основу контекста сазнаје да је реч о недоживљеној 

прошлости: 

 Ристан му се звао отац, дошли ис Црне Горе, њему жена била умрла, довео то двоје деце и 

тог Ивана и посен Ивана доведоше ту. Kаже он је велику земљу имао (Бал); oна се дигни те он 

топђију тат, уби, та Шкријељ што је оде населʼио реће: „Што уби ћовека?ˮ „Што ми уби пијетла; 

eво га топђији још мрамор му седи ту испот села. Оде топђија за пијетла (Бо); та генерација је 

запантила Други свецки рат, то су љуте муке билʼе, љуте муке, долазак Немаца на ова простор, 

завадише се нације, па она онога, па она онога, то је једна велʼика ужас била, а то је све оно што су 

стари прије мене говорилʼи, завади па владај, то је хаос био (Цв); каже: „Ја видим плас, реко да 

изађем да снимим оно, кад имаш шта виђет, човек се дофатио за плас, и плас и човекаˮ; И Џефко 

зађи овако довде, у воду довде и не смео даље, ова мајстор, како виде да Џефко не смеде да иде, он 

скочи ис кола, умио да плива; Тешко је плʼиват са одећом по тим бујицама. Не могаше да га откаче 

от пласта (Бу); а један одек, ето и то да ти причам, био један озгор од Бубања од више Бијелога Поља 

с овцама оде преко зиме, и рече имала горе једна врачарица, велʼи: „Ово су таљизи златнија воловаˮ, 

па, каже, послагаше оне таљиге, па једна завика: „О Вукићу, камен ти мајци у дом, но те мајка 

сачувала од ујамка и од урезникаˮ (С. До); стиже ти он за Београт, нијесу ни стиглʼи за Београт но 

га у Крагујевац изручилʼи (Коз); послʼе јој ону тетку пуштише, кад је изнијеше, кад је она закукала, 

не знам ко нам рече то (Го); ено она кот Пазара, вози камијон са прикољицом и изљетео неки 

несретник, претеко жив, изашо је да самоубиство да направи, млат био дечко, избеглʼица отут из 

Хрвацке и (На); ови мало старији, одабранији људи отиди по једама два те је проси, три, по годинама 

се просила једна девојка, па у једно вријеме опучише те хи отимаше која је вриједна и добра, виђена 

(Ке); девојка у то време да јој ћује неко да се она срела са неким момком, то није смело, послʼен 
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касније то је доста нагло ишло да се виду девојка и момак. Послʼе се то развило брзо, направише па 

се они сретну, што је то све исто добро (Пож). 

 У прва два наведена примера информатор прича догађаје из времена досељавања 

његових предака, у трећем примеру посреди је приповедање о рату о коме говорно лице зна 

само посредно, четврти пример представља препричавање догађаја чији очевидац 

информатор није био и сл. Дакле, свуда су посреди недоживљене радње. 

 Употребљен у питањима аорист такође означава радње које говорник није доживео, 

али, пошто оне спадају у домен искуства саговорника, подразумева се да је реч о 

уживљавању у ситуације, односно истицање компоненте доживљености лица којем се 

питање упућује: тури лʼ дрва ти?; виде лʼ краву ђе? (Бал); па што не прича она њојзин супрук? 

(Цв); једосте лʼ шта доле? (По). Посебно се радо употребљава у питањима која се одликују 

експресивношћу, односно имају функцију прекоревања саговорника због неизвршења 

именоване радње. Такав прагматички ефекат најупечатљивији је управо када се употреби 

аорист: ада што не скува те кафе, Надо? (Вру); што не скиде то чизама? Не мош да клапараш у њи. 

(Го) и сл. 

  За овакве примере употребе аориста М. Ивић наводи да „у овим случајевима 

функција аориста подразумева истицање момента обављености, остварености радње са 

евоцирањем живе динамике самог чина реализације.ˮ У истом смислу требало би, сматра 

ауторка, „схватити и појаву аориста у ситуацијама где је доживљеност радње од стране 

говорног лица иреална – напр. у питању: Ко ли подиже овако лијепу цркву? Тежња ка 

истицању момента реализованости са посебним уживљавањем у динамички чин извршења 

оправдава појаву аористаˮ (М. Ивић 1958: 143).  

 III.4.9. Већина до сада навођених примера садрже облике аориста у синтаксичком 

индикативу, а обележене радње у највећем броју случајева референцијалног су типа. Аорист 

се, иначе, не среће често у служби исказивања релативних радњи, али има и таквих примера 

где се аористна радња одређује као прошла посредно, у односу на време које није моменат 

говора:  

 чуо сам да се она малʼи Драгин ожени (Вр); отац ми онда, пошто се ја удадо, он се опет 

ожени (Жи); прође неки дан, он дође (По).  
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 Аористом се могу обележити и нереференцијално конциповане радње, с тим да су у 

тој служби чешће бележени облици несвршених глагола: 

 колʼко пут дође и ја се не сети да му дам (Бал); та аждаха узима сваку ноћ по једну девојку 

(Бо); сваке године долази од Бајрама, ове га немаде (Жи); она, била јој хала горе, она тога момка 

виде, вала зет ми је добар, бигинисала га, они је искаше два-три пут и дадосмо је (Жи); вала носисмо 

му сваке године долʼе (Не); 

 Често се, да би се указало на вишекратност радње употребљавају удвојене форме 

аориста: 

 говорисмо, говорисмо; богами носисмо паре, носисмо, давасмо у Београт (На); по четири пут 

што ми се навраћаше, навраћаше и однијеше и све (Ос); син јој исто био уписо Права и напусти 

нешто, не мога, бори се и бори, бори до треће године, ис прве вуче предмете, нагура, и напустио. У 

Мериму у Крушевац запослʼио се и ради (Ос); оно би судбина, неко време таје, таје, таје, телʼефон 

шејтан овамо онамо, неђе добар неђе лош, би судбина, стварно не каемо се (Трн).  

 Ова служба не погодује употреби имперфекта или приповедачког презента, а није 

својствена ни перфекату. Аористу је овде конкурентан наративни императив.  

 III.4.10. Осим у временској, аорист се јавља и у модалној употреби: 

 врућина, бре, погоресмо; да ми би да дође ко да би се родила (По); оћоравише на мобилне и 

на цртане не мачињу се уопште (Рај); одо ја да пуштим краву, Владо, само да е напудим доле; ево 

ти даска и нож, ја одо да узмем, то ја покупи тегле синоћ (Бал); ова друга рука, веруј ми да поцркаше 

радући; да не затвори продавницу, ја одо у лудницу, не мога више (Леч); погледа како бубњи ова 

пусти шпорет, душу ће ми појес (Бал); не могу више от кашља, и лʼежала сам у болницу. Црко више 

от кашља. Ја умрије. Овога спориша куха и узела сируп и ништа и ништа. Не могу даље, кривим се, 

црко (С. Ћуп); један Мартиновић, он се презијева Мартиновић, каже: „Ограиса, убио те бок, не тура 

је на главу!ˮ (Уг); ја би те частила за муштулук, да ми би да се то спасим (Го); кат оде он навише, 

она ћовек паде ааааа, воде да га залʼивамо: „Ааааа погину, ааа погинуˮ (Ме); врућина, све живо 

изгоре (Го); што се подби шетајући навише и наниже (Бољ). 

 У наведеним примерима исказује се став услова, намере, жеље или уверености да ће 

се означене радње (из)вршити.   

 III.4.11. У одељку о имперфекту (в. т. III.3.8.) било је речи о томе да у одређеним 

језичким околностима он може доспети у сферу садашњости, и тада је његова употреба 
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модалног карактера. Такви примери обични су у нашем говору: требаше (= треба) ми један 

лʼеб (По). Такав је и аорист у примерима: двије краве имам, имадо (= имам) мљијека кисела. Да 

неј да попијеш? (Го); Имадо мало сира ако хој да ти турим (По) е кад би горе у Добрињу и отералʼи, 

е горе не знадо (= не знам) шта раде, они још нешто више (Лу).  

 III.4.12. Осим имперфекта (како беше, како се зваше, шта оно писаше? и сл.) (о томе 

в. т. III.3.9.) у деиктичкој служби употребљава се и аорист, и ова два облика се у 

контекстима тога типа у тутинско-новопазарско-сјеничком говору могу замењивати без 

штете по значење (наравно, заменљивост је могућа само када су посреди глаголи 

несвршеног вида):  

 не знам како му би име да ме убијеш; ја не знам ове године кад би вашар, пошто ово рамазан, 

па не мога да бидне. Кад би оно вашар? (Дел); не знам имаде љ старија оде. Ха Хазбо?; кад оно бише 

они код нас не могу да се сетим? (Ђер); Пуна познава л? (= познајеш ли); па она Карло, знаде л онога 

Карла? (= знаш ли) Свако га зна (Го); висок полʼицајац. Знаде лʼ ти како се зове она полʼицајац? 

(Ка); како се оно зва, Светло, она што е био са тобом, можда им е то интересатно? (Коз); она једна 

што је била професорица да лʼ се она удаде за једног полʼицајца? (Леч); како ћу рећ, како ћете сић 

долʼе што она има ова мос па долʼе трећи мос, она е окука долʼе, Драшкова кафана знадосте лʼ ђе 

је? (Ос); знаде лʼ ти ону ис Крушевца што је удата била за Хајра малок?; (Рај); Меха Коцу знаде лʼ 

ти? (Трн); не знаде ону песму? Знаш ону Аљошову песму, Аљош откалʼе је, из Орља. (Др); а знаде 

лʼ у шољу да глʼедаш? (Ли).  

 III.4.13. Анализа је показала да је у временској служби аорист у говору тутинско-

новопазарско-сјеничке зоне чест како у обичном разговору тако и у приповедању. 

Употребљен у разговору обично се налази у краћим саопштењима информативног типа, где 

обележава свршене радње из ближе или даље прошлости, под условима који су напред 

описани. Када се употребљава у нарацији, аорист наступа као синтаксичка јединица која, 

захваљујући томе што поседује изражену компоненту доживљености радње, носилац 

стилогености исказа. Информатори, стога, често бирају аорист када желе да своје 

приповедање обликују као причу која ће заинтересовати слушаоца и помоћи му да се уживи 

у описиване догађаје. У ширим наративним текстовима аорист се користи паралелно са 

осталим формама, а њихов линеарни распоред условљен је поделом синтаксичко-

семантичких функција које проистичу из различитсти инвентара семантичких компоненти 

сваког од појединачних форми.  
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Имајући у виду да у семантичком потенцијалу аорист као доминантне поседује 

компоненту резултативности и доживљености, односно динамичности, често се у 

приповедању среће употребљен у низовима, када означава претериталне радње које су се, 

као последица неке друге радње, ситуације, стања, сукцесивно извршиле: 

и прати он мене у коло, ништа, ја ти то коло одигра, фата се та нарот позади, како ја оно 

коло одигра, и како стаде, кад он се обрете ова што ми је момак био. Он каже, па ти завика: „Је лʼи, 

божу лʼи ти мајку, ко ти е реко да дођеш ти на сабор? Кога си питала?ˮ; „Губи сеˮ, каже, он, зар га 

било и срамота, одмаче се, удари ме шамаром (Гр); долʼе село подалʼеко, те те жене уиђоше, 

сретоше не, пуна соба; кад ова ми ђевер најстарији он узе она диномит те баци, весеље, а оно пођоше 

они волови да тухте, он приђе, рани се овудијер. Рани се. Свекрва поче да виче басус невеста, мене 

дође мука (Тр); идоше по томе Београду и тамо и овамо, не би судбина. Једама иде на ово плодење, 

оно не успе, она се откани и ајт. Ја вићи, вићи, не би хаира. (Шар); оно, божијег давања, само се 

диже један облак овако, јес не мрднуо се, и оде овако и поче киша мало да пада, загрме, ко што 

рекну из ведра неба. Свитну и гађа му у један плас, рауууу, запалʼи га, у други; Реко: „Комшо, 

видиш?ˮ; Опет загрме (Ер); искоћи, каже: „Ја журим, ви седитеˮ. Скоћи да иде, ја скоћи за њим: 

„Нећемо саме да седимо у кафануˮ (Ле); долʼе ме искаше у Рибариће, долʼе испод Рибарића. И он, 

поручи му, стиже из Београда, и он стиже и глʼеда ме крос прозор, помога један колʼега. Е посен 

уђоше на врата у собу; е богами ме одведоше сватови, сретоше ме оде, донијеше ми мет у један 

филʼџан, па ту умочи прсте, па овако по мустаћима (Пл); Артенију да не одведосмо, ништа не 

могосмо учинет. Ми отидосмо у ту владу, они улʼегоше тамо двојица од овија нашија, он мало и 

пушћи хи. „Хајте и[ди]те ви ка кућиˮ (Пр); ја док ми седе девојка, ја седо, кад ми се удаде девојка, 

ђе ћу сама (Пру); даде му бок сина и ћерку, те направи кућу на Дежевски пут тамо. Родитељи 

обадвоје отоше у кратко време једно за другијем (Не); он ти се залʼете, па ме пољуби, а загрлʼи: „Ти 

си моја бабицаˮ (Го); 

У наведеним контекстима у којима је доминантан, аорист убрзава наративни ток и 

причање чини динамичним.  

Као што је раније показано, наративни презент у саопштењима из обичног разговора 

чија је служба преношење информације о томе да се нека радња извршила (пре свега 

мислимо на оне из блиске прошлости) није конкурентан аористу зато што тражи шири 

наративни контекст. Такви контекстуални услови, будући да су овде задовољени, 

омогућавају замену ових двају облика без штете по значење. С напоменом да је би употреба 
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презента условила у извесној мери успоравање динамике наративног тока. Ова два облика 

често се комбинују:  

 е онда ти аге прсну да тражу четвртину, ми нисмо далʼи четвртину, и они послʼе оће да не 

нападају, да не убијају. Побрђе запалʼише село, Брђани, и побише неке Србе, убише неког Вељка ту 

у Врболас, убише једнога у Војниће и ми се поплашимо, почнемо да бежимо, да одржавамо страже, 

да се боримо, да не дамо и у томе се то окренуло (Прћ); они сложише се за месо, посен да плату и 

за месо те послʼе ја почнем и месо куповат у Позар; Сафко донесе пасуља, лука, ја одем у 

продавницу купим шећер, купим со, купим супу, чајеви билʼи, углавном ја крену с кухињом (Трн); 

поведе ме он и сврнемо у Бијелʼе Воде кот те његове шћери, дође јој те жене шћер и син и шћер 

овога и приђе њејна шћер преда ме и каже: „Амиџа, ако не мош, то те не гарантујеш наместит да те 

не водимоˮ (Кл); дадоше ме. Навр хефту дана дођоше, узеше ме, тапут на коње, јоке ка ово сат кола, 

нигђе кола нема, коњи дођоше, пе[т] шес коња, пе[т] шес људи, узеше ме, доведоше ме; не прође три 

дана, Владу умрла сестра у Кочарник, зове ме Радица, каже: „Умрла је тетка Босаˮ; они мене 

каменом те ето оде, те ја цијела у крв. Вратим се ја код учитеља, он ми то преви (Го); кад се ја 

разболʼим, мајко мила, па дође Милош те ме узе па код лʼекара (Пе); видим она ће оде. Докл’е она 

прође оде поред куће, ја изађем тамо да јој отворим врата да е сретнем, она и-штале наше изиђе (Св); 

 Наведени примери садрже аорист у комбинацији са наративним презентом свршених 

глагола. Ова два облика, имајући у виду да поседују исте синтаксичко-семантичке 

карактеристике, производе једнаке ефекте на стилском плану, те су међусобно заменљиви. 

 Друкчија је ситуација, међутим, при употреби презента од несвршених глагола. 

Имајући у виду да је његова служба да прошле радње представи у току њиховог вршења, 

као процесе или извесна стања која су важила за време када су се дешавале друге радње (у 

овом случају аористне), и да се оне, истовремено, дочарају као актуелне, заменљивост двају 

облика није могућа, што се види из примера: 

 ципцијело вече сам са њим играла, и он неће да иде, има тамо на њиви бунар, и одосмо да 

се прошетамо, није само ја, имало још народа, и отосмо онамо (Коз); ја идем ус ходник, кат он ме 

довати за раме, ја се окрену кат директор, само пружи руку те се питасмо и он размину; она 

дактилографкиња села тако судија према њези и диктира, она пише. И саслуша ону девојчицу како 

је било, она све плаче, не може од плача да каже, а то је младо неко дијете било, дошло ту на праксу. 

И ај онда она изађе тамо и он нас и не пита судија ништа него само дектира тамо и она пише (Не); 

уђоше тунекане, разговарамо алʼи не моремо да отворимо неки разговор велʼики, не познајемо се, 
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они не мору да помену; прво јутро запуши шпорет, долазу радници, ја њима у оне порције и на 

шалтер, сипа чаја, доручкују људи, на ручак ете хи пасуљ, бога ми пуца кашика боље; доније ја пиће, 

ја не пијем, ја пијем сок, доније ја пиће свијем. (Трн); она је убеди, моја мајка јој даде та фистан, она 

ис торбе извади макасе и како је ове црте, она мери овако руком и пева песму, сече за завоје (Цв); а 

мене би мука, мука, једна ми тетка, ја видим она ми се нарот обневиђа, обневиђа, ја њојзи: „Тето, 

изведи меˮ (Тр); поћеше деца пети разрет, ајде, дај, куписмо кућу у Сеницу, послʼе децу тамо 

школовасмо у ову усмерену школу, друго нису. Она ми старији син један што ми је у Немаћку, уписа 

факултет у Косово долʼе, и оде једно петнес дана они се чуфари долʼе побилʼи, не дају каже, гађају 

флашама, и он стиже. Плаче, каже: „Нема идења сам да погинемˮ, каже, „ја ћу опет са њима у 

разрет, нема на сто места школаˮ. Оста. Послʼе побеже у Сараево једно двије и по године, послʼен 

дође, неће да се жени, неће да се жени, оће поново за Немачку, неће па неће, па се нада, нађи му оно, 

па ону, па неће, па неће. Све налази махане. Те даде бог послʼен упозна једну ис Пазара, одведе га 

за Немаћку те супер је (Шар); кад би друга цура болʼесна, он опет ете га, браћа не дају, он им се 

молʼи, молʼи (Па); кад они виделʼи, плачу. „Шта ви је бре?ˮ Каже: „Уишо Зељов, па све јаја, шта 

ћемо сад?ˮ, па га свезаше па убише, па убише, а он кука, лаје (Пе); одведоше ме нис једну нанижицу 

долʼе к Батрагама, један ме држи отуд, један отуд, ја на нешто коња; отидосмо до куће, сађосмо, 

џумбусише, џумбусише и хајт сат у нешто шупе, нити знам хоћу лʼ се запалʼит, нити смијем да 

наложим; неко стиже, под једну крушку она била, а долʼе играју сватови, певају (Пл); а одма по 

томе би, нешто се украло тамо и они прете да се види колʼко ко има пара, ја показа, имам пара 

највише; ми онамо кат они стигоше ту и са оружом лʼежу, пот кревет оруже, и то чека тамо наређење 

да се, те богами ето тунаке, чистимо оруже; она нешто да проговори, она говори албански, ја не 

умијем ни једну ријеч, баш ка ђутурум, кат стиже једна стара жена, прича ми (Пр); сутра пијац, 

понедељак, у Тутин, не дају моји мене, осетилʼи, не дају ме живи, и ја не изађо; ја носим воду, 

печемо ракију са снахом мојом, та младић дође; каже: „Ко да види казан?ˮ Реко: „Ја ћуˮ; они стоју 

тамо око плота, ја ти шчепа нешто ствари, побего, нит се обукева ни ништа (Рач); иде Сврачићем и 

носи један бакал у руке, и ја мисл’им, оде погл’еда на ова прозор; хучи оно, не види се, тмуша, хајде, 

хајде, иди горе, дођосмо горе, виду се светла; ови двојица уморни, што лʼегоше, одма хрчу, а она 

човек изјутра рано отвори врата и дође да види говеда долʼе у шталу: „Хеј, ко сте ви?ˮ Реко: 

„Путници, ми с даљине смо па седосмо малоˮ. „Хеј, хајде, ви сте помрзлʼи, хајде, наложио сам 

форуну да се угријетеˮ, ја хи разбуди (См). 

 Презент овде служи да опише слику догађаја посматраног у току вршења других, 

напоредних радњи. Појава презента успорава наративни ток, док аористне форме уносе 

динамичност у приповедање.  
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 Када се у нарацији јави потреба да се глаголом означи слика стања, радње у процесу, 

будући да је таква служба аористу недоступна, често се у аористном окружењу срећу и 

имперфекатске форме, којима је таква функција иманентна. Њима се приказује активност 

посматрана као оквир у који се смештају појединачне напоредне радње исказане аористом: 

 ја овако седео, керови терају и ја видо преко једнога пута ђе прође зец па оће на дољни пут, 

ја да се дигнем да се преместим, кад не могу да се дигнем. Ја видо, готово, поће да ми се обрће овако 

шума, алʼ беше блʼизу пута те ја зва телʼефоном те дође ова њојзин син најстарији те ме узе (Нет); 

пола десет навеће, само је ушо ћовек на врата и зваше се Јуса, престави се он, каже ја сам Јуса, не 

бој се. Ја га видим нормално, алʼи кад уђе, он беше малʼи, каже ја сам Јуса. И приђе, поглʼеда стару 

је лʼ заспала, каже заспала је. Кат се он обрете висок, висок је, а ја га све глʼедам, не могу да се 

мрднем, знаћи, нека сила ме укоћила (Уг).  

 Иако аорист поседује могућност самосталног смештања радње на линију прошлости, 

неретко се низови аориста уводе облицима перфекта, који, као неутрални облик, има 

службу обележавања временске линије на којој се распоређују радње исказане осталим 

формама: 

 био ми ту један рођак у село туне с колʼима, тамо нешто башту радио. Пред мрак то било, у 

пет сати. Те га он пребаци до Пазара те ис Пазара у Крагујевац, те двије операције што је имао (Б. 

Лок); она кад је ћела да иде, она ме зовне, изиђосмо онде код моје куће разговарасмо и она велʼи: 

„Ада Лʼепшо, кака ти је била та операција? Ваља лʼ ти?ˮ те исприча ја саш њом, исприча (Коз); било 

је четрес треће да се врати, као ослобођење, као ово што је на Косово тамо да се вратимо, па се ми 

вратисмо четрес треће, нисмо билʼи ни месец дана, бежи натраг, опет не отераше (Шав). 

 Обично низови аориста служе да се помери визура приповедања, тј. да се прикаже 

стање које је након онога констатованог перфектом наступило у виду преокрета. Аористне 

форме тада обележавају радње чије вршење мења околности о којима је реч. Тако је у 

примерима: 

 ишо отут ис Рашке, постаљо оне струменте за свирање и отут кад је овамо полазио, овамо 

он звао сина, син му у Београду, тамо у школʼи био, звао га, звао, кад изедаман, каже, прекину, и 

овамо негђе према Батњику, шта ја знам, салʼ нешто, срце довати га и у неки камион и одједама се 

запалʼи (Ос); од стоке имало је коња, волови, није могла да живи породица бес волова, козе билʼе, 

офце билʼе, бивољице су касно билʼе, није хи имало у прво време, касно су бивољице оде дошлʼе, 

ишлʼи су у Лʼесковац долʼе те су хи куповалʼи, показаше се добро и поћеше да хи доводу од 
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Лʼесковца; полʼитићка ситуација је била тешка, тако је то кретање било, ослободи се земља, 

преузима се влас и дођоше неки људи оно како Немци отидоше и посен поће Други свецки рат, и 

полʼитићари (Пож); горе више није имало места, па онда ми Јоловићи решисмо, откуписмо земљу 

за гробље, решисмо, и лакше ни одена сат, блʼиже, лакше, има вода, има светло, пут има углавно и 

тако (Прћ); ималʼи смо државу што је није имало у Европу и видиш шта јој људи направише (Рај); 

тапут је морало од вуне, слабо је имало, бес би викалʼи, понешто би купилʼи, а није имало. Послʼе 

кад испаде оно свашта сашивено да се купује, то је сјајно сат (Со); ја нијесам ни знала шта је шминка 

ни како је, па кат сам дошла вође за свадбу кад ме нагланцаше, ја не познаем себе; козе су трактори 

билʼи, па послʼе купише тракторе, косачице, све то раде сад с тим (Кн); имала сам шес брата. Она 

отишла цура, и од заве ми још двије и она отишлʼе. И тамо оне се запослʼилʼе, научилʼе језик, оне 

се двије вратише ове од заве ми, она живи у Сарајеву а једна у Немачку а она оста, удаде се тамо 

и оста (Тр); оде у село није имо ни кревет ни букоф ни дрвен, па оне обичне крпе тура у оне душеке 

док моја стара не изволʼе ону вуну да тура (Гл); то ђе становала неки човек обалʼио, и она тухала 

свуј по Тутину не могла да нађе, преварилʼи је док је макоше у Добрињу (До); палʼилʼи су се лʼилʼе 

раније и на празнике и на Петровдан, нарочито на Петровдан, па сат се то изгуби, сад јок вала (Ке); 

Пеко Дапчевић пролазио овудар и ми побеглʼи долʼе у Коштанпоље се зове и долʼе један Курто 

кухар, заклалʼи офцу, долʼе уфатилʼи, уфатилʼи и хоте мене да узму да водим коња, и они не шћеше 

да ме узму, но ме оставише те дођосмо (Ле); мој отац тако, није ми до у школу, ја сам посен моро 

да тражим посо, браћа стигоше, одијелʼише се, ми остасмо сиромаси (На); то е мого човек и да 

направи јаз да залʼива, ископаш јаз горе високо и кукурус залʼиваш, ту је била пшеница рађала ниђе 

као ту, и посе уфати и продаде (Пе); Моја сестра је побегла. Изашла и побегла. Дођоше да је тражу 

Ковачани, она побегла, а испрошена (Пл); ћела сам да узмем једнога момка па он оде за Турску, а 

он извади документа још за брата ми, и они осетише те не дадоше ни мене ни брату да иде 

затарабише то (Пр) ова је био код ње, испратила га и ка[д] стигоше, каже умрла је Залʼифа (Пру); 

 Некада се наместо перфекта или у комбинацији са њиме налази и 

плусквамепрефекат: 

 био је на смрти и решио био да ме ожени и спреми, ја био петнес година, у шеснесту, куко, 

плако, оће да умре, алʼ они ме не питаше, доведоше је (Кл); све сам био средио документа и оно 

посен кад се било заратило на Косово, мајка јој рече: „Бојим се јаˮ, не сме, ово оно (Ер); дуга је 

прича, био ми брат настрадао, био у дрва и настрадао на сред титра поља, и он с трактором био и 

настрадао, и ја дођо кот куће и од саме кукњаве ја сломим руку, пођо да пуштим краве и сломи руку 

(До); она е рођена Зејна ту иза брда, па се била удала оде у комшилук, па не мога, роди једну 

девојћицу, Сабахка јој име (Ме); девет месеца удрише ми визу за Немачку, ја оно била потурала 
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једном за визу, они ми не дадоше него изашо закон да морам овамо визу да правим (Па); у Драгу је 

једна била тако рекла се па они отишлʼи да је узму па се послʼе убише, па убише па не знам колʼко 

крвова паде, сто и нешто година осудише се њих десетину (Пр); један му бубрек ние већ био радио, 

но се цио претворио био у муљ и послʼен они то преглʼедаше га, каже богами ти ова један бубрек 

му није добро никако, те он се молʼи те му он даде упут за Београт, богами се спаси. Не макоше му 

бубрек но се спасе, а у други му био камен те он обадва бубрега спаси. (На).  

 Низови аористних радњи често се прекидају облицима који имају службу да успоре 

ток приповедања, како би се пажња зауставила на неким моментима које говорник жели да 

посебно прокоментарише (перфекат, плусквамперфекат, наративни презент):  

 он обуко неке јаде, сат да ме убијеш не знам, и натнуо чарапу на очи, кат ти се он помолʼи, 

стаде писка жена, кад једна донијела дијете, тад је колʼијевка била, она кукавица набише се у једну 

собу, а оно дијете у ту велʼику собу, она се полʼете да узме то дијете, о господе једини, она вришти, 

не смије да уђе да узме дијете, а не смије да га остави, доклʼен припознаде га његова жена (Лу); 

орало се са ралʼима онијем дрвенијем, па има све оно дрвено, само она лопар, да простиш оно, оно 

дрвено се набије па се посен оре, волови, па посен изагоше оне ралʼице, гвожђене, послʼен тија 

ралʼица изагоше плугови, они равни плугови, била дрвена кола, дрвени тоћкови, све дрвено. Послʼен 

касније изагоше оне гвожђенаће, гвожђена. Па послʼен тија гвозденија изагоше ови шпидитери 

гумени ови (Туз); Ада, ништа. Би мало у притвор, тамо бајаги кот лʼекара како није нормалан, 

идосмо на сут, доведоше онок неуропсихолога, демек он нашо му да није у реду, да је, шта знам, 

болʼесан, одложи суђење судија, оно не прође два-три месеца, он умрије. Виделʼи су да нема од њега 

ништа (В. Лок); ова девојчица салʼ отрча до овија, немау земљу, они можу књижице што немау 

земљу, на мајку се то води, на оца, он нема ништа, и узе његову књижицу за болʼницу, једва га 

спасио; он, четири године је ово сад било ка умрије, на прекочац, дошо довде до на ову равницу и 

салʼ се преврнуо. Ови мајстори излʼетелʼи овамо пред њега и он се само преврнуо (Ос); ови 

муслʼимани наши одавлʼен побегоше за Пазар ми побегосмо горе, и они удрише те попалʼише нас, 

ми посен наши, ја сам био дечко, млат, ови наши стричеви, очеви, то се организује, бранилʼи, по 

неку пушку само, а њима Немац дао оружје и Немац се повуче ис Пазара и пропусти сву влас томе 

Аћифу. Е послʼен ми дадосмо отпор добар, три месеца се водила борба тунаке, стално, они онамо 

ми смо билʼи брдима овамо, и послʼен он доведе Шиптаре отут са Косова, Албанце, и попалʼи бога 

ми све горе до Алуловића па све до Рашке. Ми се борисмо и најзат потерасмо, алʼи попалʼише не. 

То је стајало тако до Божића, о Божићу се Немци поново врате у Пазар, ка[д] се вратише, то се мало 

примирило. Е ми који нисмо ималʼи ђе да се вратимо, пошто је попаљено ође све, ми смо кот тија 

нашија ђе ко мого, код некога, својти, да презими, презимилʼи смо. Ко је имао нешто да једе, ко није 
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он је и просио, даво нарот ко је мого (Прћ); и ту ка[д] смо нас тројица заигралʼи у собу, девојке су 

глʼедалʼе на прозор, тамо ми играмо, не видимо девојке, ми тамо помахнитасмо у собу (Трн); зову 

једног муслʼимана, не може друкче, тако се здоговорили: „О Амдо, о Амдоˮ, ја посен изађо и преко 

Рашке, ималʼи смо ћуприју, преко Рашке прошла и џадом (Шав); знам кад је, прала је хаљине долʼе 

на ова поток, ка дијете кодрљо и удари је један син, а доље је била конопља, он ме тражи да ме бије, 

ја побего у ону конопљу а оде деца вичу, чувала су ону стоку, ето тамо, ја мисим кажују па оћу да 

умрем (Кл); с коњима, алʼи за њу набавилʼи фијакер, он јој је био ђевер. Наши коњи, продалʼи билʼи 

Дората и Кусаља Јакупу Папићу, и ова таман је довде догно, те је некако скидоше (Че); један се не 

скида с коња него ту прет кућу на коња пи ракију, ка[д] дође за казанску, било дванаес казана, знам, 

дванаес и по, и он донио балон десет кила, она бардак о[д] два кила и полакилче за пола кила, и узе, 

а сви остали можда тако од пола кила од казанске (Вру); више пут сам свраћала код ње, продаје 

дуан, послʼе шта знам ја шта је она радила, послʼе човек дође у годинама, не мога да је трпи, умрије 

му та баба доље ђе имала та стан и поведе је доље ко[д] тога оца, он био жив а био оболʼео и маче 

је одавде. Маче је отлʼе, она сат нико је не шиша сат, и он посе прати ту чору, и исто једно дијете 

старије било долʼе завршило осмогодишњу, чини ми се сад је прешло у Рашку ка ово према војсци, 

а чора остала доље (До); ја сам водила Демча, неће да једе кад је малʼи био па неће, па једна у Раково 

Поље Фехридина бијаћа, ја сам водила један пут те му дигла, богами проједе те више нијесам му 

вала до то један пут; послʼен, умрије јој даиџа, она Мајо тамо што је био, умрије јој даиџа а ожени 

јој се амиџин син исти дан (Дол); оде та облак и онамо, он коси јечам, они вољу та јечам за стоку, и 

оде она облак онамо, он зденуо јечам, и оно оде она облак и гађа у она јечам, сравни све то, све то 

изгоре; она суши то туне и спакује то туне и он заузме ту јуртину, и комшије се ка бунилʼи то што е 

заузо тамо та јурт. И он дође и једно јутро загрме и гађа у та стан, они изашлʼи тамо са стоком, оно 

киша навалʼи и гађа у та стан гром и све изгори и то и сандук, ада све поравни (Ер); послʼе свадба, 

позва село, би лʼијепо. Сведоше ме у један долʼе, ми се раније свелʼи, само ето, у избу ту, демек ка 

свадба, у једно ћоше крава, у једно ћоше ја и он. Они га рухнуше оно с врати, демек ка младожењу, 

реко: „Ти готово на краву погодиˮ; онамо у једно ћоше папрахђе турилʼи, лʼегосмо ту, изјутра се 

диго, хоте да врћу људе да ме дарују, то свадба. Обукоше ме, јелʼече, димије, свилʼеницу, дотераше 

ме. Она Мурат што е Хабибовић био и[з] Жирча, што е држо долʼе обућу, па Шемка, његова жена, 

алахрахметељу, умрла је, она ми је била тетка, она дође те ме намехћи, па намехћи, па уведе ме у 

жене, да дворим; о Хамиде, што сам данас виђела, никат у мој вијек нијесам виђела: једна група 

људи, десетину петнаес, удрише Фекићи на Џемову кућу у Караџе долʼе, па му одвукоше ђевојку, па 

је то кукњава и вриска била све у тугу је турила (Ке); а оне лʼепотице, у канађанке, ка[д] ти оне 

поћеше да цукају те дефове, а у собу, па како седимо овако редом, ракија кружи, а она игра оно шоте: 

та, та, та, та, па се преврни овако на лʼеђа, а они салʼ паре њима. „Хајˮ, реко, „љути кукавци, што не 
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одраше ове женеˮ. Кат послʼен ми се написмо па хим дадосмо и оно наше. Узеше. Ја на ту даљ сам 

отишо, нешто мало сам донијо; кат он дође кот моје куће с том кобилом на оно брдо, а тапут није 

имало овија жица, опет га ми сколʼимо да је разигра (Ме); форуна од бурета била велʼика и он дође, 

набаца је пуну, а могло је да стане пола метра скоро, ка[д] се то разгоре, све то побеже по пољу 

(Ми); ја то нијесам могла да верујем, кат он дође и почеше тако да причају, ја не могу да слушам 

нешто ми то глупо (Па); нешто то ми доније, један чешељ, и то да ме обелʼежи, а богме сиромашни. 

И то ми доније, испроси ме, и сватови дођоше, и попеше ме на једнога коња од куће, моја кућа овако 

озго, а ја се укрутила, држим се, а они хоте да пуцају, адет код нас кат крену сватови, да пуцају они 

први што ме воду. Они викнуше (Пл).  

 Када се обележавају радње хабитуалног карактера у окружењу са аористним 

налазимо и форме наративног императива или потенцијала:  

 мислʼим, дође свадба, и ја газда, и ја ослободим нек игра ђе ко хоће, оно послʼен види од 

мене, види она от онога, у једно време то се послʼен измијеша; изагоше ови вашири, изагоше, изађе, 

код нас то је било да се забради оно, подбради се да се не види лʼице (Туз); вари то, па вари док 

убијелʼи, па то посен пери, па јади, па мота, а богме се носила и џемадан и кошуља и све, па посен 

почеше само овако; то беше црно, црно, црно, од неке старе куће туралʼи, преграђевалʼи, ја ножом 

неђе хефту дана стружи, стружи, стружи, ужуте ка восак (Ке); један погину у Рибариће у кафану, 

један погину у Драгу, посен тога, нађу се у кафану и то се завади и поби се (Пр); пропи се, даде им 

бок једно дијете, па после друго, она грдна све трпи, ха биће боље, биће боље, он све гори, све гори, 

све гори, она га напусти и оде. Та ми зет умрије, а та ми сестра оста. Он, истераше га с посла, ниђе 

више на посао нема, ту сас том мајком, мојом сестром (Го); па стој, па стој, па стој, па ме ноге 

заболʼеше. Е то се послʼен растури, наврх године роди ту чору (Бр); о слави другу ној то би пуна 

била соба доклʼен и једама мој буразер растера (Ме); богами носисмо паре, носисмо, давасмо у 

Београт. Трећа година, све носи, дај, носи, дај, а помоглʼи су га (На).  

 III.4.14. Аорист глагола рећ / реј има функцију увођења туђег говора, при чему је 

некада наглашен а некада остаје без акцента, што је свакако условљено темпом говора:  

 „Одакле си ти, Плавшићу?ˮ Реко: „Из Балетићаˮ; рече Влада, код Веса (Бал); реко снашо се; 

реко ја бога ми не могу, ја кухам доручак, ручак и вечеру, плаћају ми прековремени рат (Трн); па то 

је оно што ова рече је лʼ било повише робља у једно домаћинство (Цв); „Вала нека јеˮ, реко, „и оџа 

и магарацˮ; ми рекосмо да нисмо ималʼи проблʼема дослʼе саш њима (Кн); реко изишћу на оно брдо 

онамо горе; реко: „Реко неки слʼикар да дође да ме слʼика па ја обукла димијеˮ; ти си и[з] села Попа, 

рече; „Па нисам зналаˮ, реко, „да сте овако финиˮ (Тр); Драгован сад је платио па враћа тамо та 
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кредит, подиго кредит и сад враћа, још годину дана, рече Мирко, и он послʼе прима пуну пензију. А 

реко да лʼ ће је дочекат; рече ми син, јутрос разговара са мном: „Мама, јеси повадила лук?ˮ. Реко: 

„Ја чекам ове с мора. Мама не смије да се сагиње да вади лук од срцаˮ; кад ме зва ова из Врњачке 

Бање, реко: „Јеси лʼ ти, Рале, звао пријен пола сата?ˮ; јуче ту разговарамо, Владо оће за Тутин, не 

знам шта му оно реко, а реко му: „Остави ми мало ситнија пара за четрес данаˮ; ова чора тура млого 

густе кахве, што је један реко, отрова не, она тури до пола шоље густине, реко: „Немо, сине, ти 

турат, ја ћу, са[д] ће да провреˮ. 

 У аористу овај глагол може имати и значење „помислитиˮ, а тада је неакцентован:  

 ја реко Мимица дође да ме зове; јок ништа вала, вала сем оно око куће за Петровдан, реко 

да народ ми се не смије, једва сам и оно покосио (Бољ); Је лʼ лʼего Жеки? Ја реко да ми оно избалʼира 

(Кн); ја најстарија нешто, реко нећу, нешто ми је да се просим више жо, овако кат побегнем мало је 

мање, мање ми је (Го).  

 III.4.15. Преглед особина аориста у тутинско-новопазарској зони показује да је 

посреди облик који се одликује знатном стабилношћу у систему и широким дијапазоном 

функција, од којих су неке само њему својствене, те је у том смислу неретко незаменљив 

осталим облицима. Сагледање односа према имперфекту, а реч је о сложеном сплету 

релација око којих је било више неслагања у науци, показује да оба облика опстају у 

доменима својих наслеђених функција, не мешајући се међусобно, што опет сведочи о 

њиховом јаком системском положају. Ова два облика, које осим темпоралне службе 

исказивања прошлих радњи повезује семантика доживљености, представљају, сваки у свом 

домену примене, примарно језичко средство за обележавање прошлих радњи доживљених 

од стране говорног лица.  

 Чињеница да је српски стандардни језик током свог развитка био захваћен тежњом 

ка елиминацији ових форми резултирала је тиме да се на синхроном плану имперфекат и 

аорист ретко употребљавају. И већина народних говора на исти начин редукује систем. 

Наводимо тумачење ове појаве које даје М. Ивић, а које се изводи управо из саме 

семантичке природе двеју форми. Наиме, изузев аориста и имперфекта „сви остали чланови 

система показују у погледу основних D и Т обележја карактеристичну подвојеност: или је 

релевантан D моменат, а конкретна форма (презент) је у погледу Т момента неутрална, или 

је, напротив, баш Т моменат од битног значаја а D није (остали облици). Једино се аорист и 

имперфекат издвајају по карактеристичној и за систем нетипичној D + Т реалеванциˮ (М. 
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Ивић 1958: 148–149). Дакле, аорист и имепрфекат издвајају се „као усамљена опозиција 

преоптерећена двоструком D /+/ и Т /+/ обележеношћу – радња се уједно оживљава, 

приказује као динамична и временски се одређује – која није типична за системˮ, што, 

сложићемо се са ауторком, може бити подстицај који је условио поменути процес 

елиминације (М. Ивић 1958: 149).  

III.4.16. У уводном делу поглавља дат је осврт на стање које се тиче очуваности овога

претерита у дијасистему српског језика. Овде дајемо прегледа функција које он има у 

зетско-сјеничком дијалекту, где се релативно добро чува, како бисмо одредили положај 

тутинско-новопазарско-сјеничке зоне у ареалу структурно најсроднијих говора.  

Наши подаци са терена слажу се са наводима Д. Барјактаревића, који је у тутинско-

новопазарско-сјеничкој зони бележио, као чест у употреби, аорист од глагола оба вида. У 

складу са ранијим дефиницијама, овај облик одређује се као средство којим се обележавају 

радње „која се свршила непосредно пред тренутком саопштавања или је трајала до тог 

тренуткаˮ. Најчешћи је у нарацији, где обележава како доживљене тако и недоживљене 

радње (Барјактаревић 1966: 128). У Ибарском Колашину аорист је веома жива граматичка 

категорија са великом фреквенцијом. Присутан је од глагола оба вида, мада је ређи од 

несвршених (Божовић 2002: 111). Овај облик се у мрковићком говору употребљава у 

приповедању и у обичном разговору, тј. у дијалогу, и то у синтаксичком индикативу и 

релативу. Њиме се казује „скоро искључиво доживљена радња. Ако се у приповиједању, тј. 

синтаксичком релативу, употријеби кадгод и за недоживљену радњу, онда је 

приповједачево уживљавање у тај догађај сликовито и импресивно – да се стиче утисак као 

да је све то доживљеноˮ (Вујовић 1969: 322). У Бјелопавлићу је аорист стабилан члан 

претериталног система у доста живој употреби и обичан је од глагола оба вида. Појављује 

се и у релативној и у индикативној служби, с тим да „у објема функцијама најчешће показује 

дожвљене радње, али и радње које се само констатују као факти, без посебног уживљавања 

у моменат ситуацијеˮ (Ћупић 1977: 169). За староцрноговрске говоре М. Пешикан бележи 

да се овај облик уоптребљава за причање сопствених радњи, потом туђих радњи по 

сопственом запажању и у причању по чувењу. Притом, аорист „је у приповедању практично 

једини облик за казивање туђих свршених радњи ако се причају према сопственом 

запажањуˮ. Употребљен од несвршених глагола обележава „радњу која се састоји из две 
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међусобно супротне фазе или уопште догађај при коме је уклоњен или изостао непосредни 

резултат радње која би се казала одговарајућим свршеним глаголом: Иде ли на пјацу? - 

Идокˮ (Пешикан 1965: 199). У приповедању се аорист у Горњим Васојевићима често 

бележи, с тим да се гради углавном од несвршених глагола (Стијовић 2007: 177–178). 

 Прилике сличне онима у зетско-сјеничком дијалекту срећемо и у другим говорима 

који се одликују (релативно) добром очуваношћу овог облика. У србијанском Полимљу то 

је фреквентан облик, мада ређи од имперфективних глагола (Николић 1991: 474). У 

банатским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта углавном се добро очувао. Од 

значаја за наше истраживање јесте то што се примећује сличност у његовој употреби у 

нарацији како на плану семантичких и прагматичких ефеката које производи тако и по 

питању комбиновања са другим облицима. Наиме, аорист се овде „јавља на најживљим, 

најдраматичнијим местима у нарацији. Обично се у истом контексту јавља и перфект, у 

многим случајевима и презент, с тим да се аористом најчешће исказују изненадне радње, 

нагли покрети, значајни узбудљиви обртиˮ (Ивић и др.: 1997: 373). Притом, као и у нашој 

зони, „причање најчешће не почиње аористом већ се експозиција теме најчешће даје у 

префектуˮ (Ивић и др. 1997: 377). Говор Горе одликује се знатном присутношћу овога 

претерита, с тим да је на овом терену дошло до развијања морфолошке диференцијације те 

се свршени глаголи углавном везују за аорист а несвршени за имперфекат (Младеновић 

2001: 495). У временској употреби њиме се казује „чин свршености или ограничености 

глаголске радњеˮ. Када се употреби имперфективни глагол, најчешће се уз њега јавља и 

одредба мере времена (Младеновић 2001: 495). У трстеничком говору аорист је жива 

категорија. Јавља се од глагола оба вида али је ређи од несвршених. У овом другом случају 

увек значи довршену радњу било да се завршеност експлицира одредбом, препознаје из 

контекста или на основу саме семантике овога облика. Не употребљава се никада изван 

сфере доживљености (Јовић 1968:196–198).  
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III.5. Перфекат 

  

 У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони перфекат је синтаксичко средство којим се 

казују прошле радње. То је члан који се у систему претерита издваја најширим доменом 

употребе. За разлику од осталих облика, који увек, поред тога што им је основна служба 

обележавање прошлости, имају и неку додатну семантичку компоненту која их у 

конкретном чину реализације маркира као обележене, спецификоване за исказивање 

претериталних радњи особеног типа, перфекат је носилац универзалне семантике. 

Расположива грађа показује да је посреди јединица која се подједнако често употребљава у 

обичном разговору и у приповедању, и то најчешће онда када говорно лице информације 

саопштава са неутралног становишта, без присуства експресивности и емотивно 

неангажовано, приказујући их само као догађаје за које се констатује да су се (из)вршили у 

прошлости. Сам облик перфекта притом својом семантиком не упућује прецизније ни на 

време вршења (ближа или даља прошлост у односу на моменат говора), ни на дужину 

трајања радње, доживљеност/недоживљеност, ограниченост/неограниченост, евентуалну 

напоредност са неком другом радњом, хабитуалност и сл., иако службу обележавања свих 

типова наведених значења може вршити. Сви остали облици, с друге стране, 

специјализовани су за обележавање не прошлости као такве, универзалне, већ увек уже 

дефинисаног подтипа прошлих радњи, на основу чега се најчешће и међусобно 

конфронтирају и у употреби један другог искључују, што их чини синтаксички, семантички 

па и стилистички маркираним. С друге стране, перфекат као немаркирана јединица може 

означавати и прошлост као универзалну, али и различите типове прошлих радњи, и то 

углавном у комбинацији са помоћним језичким средствима у функцији детерминатора који 

указују на карактер означених дејстава, или пак у ширим контекстима удружен са осталим 

изофункционалним глаголским облицима.  

 Универзалност перфекта узима се као један од основних фактора који су током 

историјског развитка српског језика условили ширење овог облика у домен употребе 

осталих претерита. Процес је у стандардном језику и на већем делу штокавске територије 

знатно одмакао, што је резултирало губљењем, односно смањењем фреквентности 
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имперфекта, аориста и плусквамперфекта. Тутинско-новопазарско-сјенички говор припада 

идиомима који се одликују добром очуваношћу претериталних форми у њиховим 

наслеђеним доменима употребе, те стога и о перфекту, као и о осталим поменутим 

јединицама, говоримо као о облику са равноправним статусом у систему. То значи да њихов 

одабир, распоред и фреквентност зависе готово искључиво од типа дискурса и конкретних 

комуникативних околности. Чувајући своје наслеђене функције, перфекат се употребљава 

увек када се јави потреба за обележавањем прошлих радњи са неутралне позиције, када је 

намера говорника да првенствено укаже на информативну страну исказа, те реферише о 

радњама са објективног становишта. То се најбоље очитује при посматрању ширих 

наративних целина, где перфекат у сегментима који одговарају поменутим 

карактеристикама има примарно место. Свако напуштање неутралне наративне позиције у 

принципу условљава и промену језичких средстава (нпр. у приповедању неког догађаја 

након експозиције која се даје најчешће перфектом, даље причање о појединачним 

догађајима, збивањима, стањима обликује се тако што се укључују остали облици са 

претериталном службом, а инвентар, распоред и редослед форми зависи од синтаксичко-

семантичких могућности сваке појединачне јединице), што свакако упућује на то да је 

домен употребе (делимично синонимних) јединица система у испитиваном говору јасно 

разграничен.  

Универзалност перфекта очитује се и у томе да се овај облик гради од глагола оба 

вида и да, у принципу, не постоје значајнија ограничења која би била условљена видским 

својствима глагола. Њиме се могу обележавати радње синтаксичког индикатива и релатива, 

референцијално и нереференцијално конциповане. Чест је и у квалификативној и модалној 

употреби. 

У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони, под напред наведеним околностима, 

перфектом се исказују радње које припадају синтаксичком индикативу, референцијално и 

нереференцијално конциповане. 

III.5.1. Употребљен у свакодневној комуникацији и у наративном режиму казивања,

перфекат је најобичнији у служби обележавања референцијално конципованих радњи у 

синтаксичком индикативу, где је подједнако обичан и од свршених и од несвршених 

глагола: 
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 старачки сам. Примакла сам осамдесет; куку како сам се упознала, ни упознала се нијесам, 

ни мислʼила нијесам; удала сам се са шеснаес година; ја сам била сироће, остала сам сироће са 

ћетири године; он је видо шта је имало, он се уплашио да се ја не освијестим; никад нијесам лʼеб 

замијесила, нијесам имала коме (Ле); моралʼи смо ради телʼефона оде да дођемо (Мел); жена ми је 

горе отишла компире да вади (Ке); ја сам у Коваче долʼе живела; вала сам запамтила ка да имам 

сто; ја и ја сам доста муке видела, у село сам одгајила четири девојке, сат су ми три у Немачку, једна 

је ту удата, има трое деце; ја сам четворо деце подњивила, моје дијете није ноћило у болʼницу, моје 

дијете није примило инекцију; оне су билʼе у Немачку, ималʼи смо ми овако, ја веруем, не знам, на 

пола пара, бога ми је скупо било, четрес седам иљада сам дала за стан, седам иљада евра сам дала и 

више за ова прикључак шпорета, цио стан гријеш, и имаш воду тамо на бојлʼер (Ков); ми смо 

славилʼи славу светог Ћирила, славимо и данас, дваес седмог фебруара; е вала вам баш фала што 

сте дошлʼи (Че); и, богме, с Нафом смо провељи године добро; имо је једно убисто једног албанског 

жандара, а то му је био амиџин син, за час га је убио; осуђиван је и на смрт и на вешање (Бл); имала 

сам четири брата, два блʼизнака, а сестара нијесам имала. Од једнога мога оца једихника учинело се 

сат породица, шта ћу ти казат, село, читаво овако, све то браћа ми, од браће деца, снахе хим посен 

деце, то сила божа (Бр); Милʼе јој је причо сигурно све; ја сам побегла исто (Вру); ово врело 

смалућко ту је имало седамнес воденица а сад не ради ни једна; њозин отац је правио гвоздена кола. 

Ние имало да није зно мој отац (Гл); ја сам радио у Рудницу више Тутина (Трн); криво ми што није 

дала онија педесет марака ономе ђетету (Кл); држало се више стоке свуј. Стоке се дупло више 

држало него сад (Кн); ја нијесам конопљу запантила, ја о томе не знам ништа; моја мајка није сијала 

а за бику не знам; дрва смо набаљалʼи у територију Црне Горе, по петнес километара даљине смо 

ишлʼи (Це); он је имо синове, они су школовалʼи су се сви, сви четворица, двојица су умрлʼи, двојица 

су живи још; фино је било, није се глʼедало та националнос, живелʼи су сви ко једно; е школа је, баш 

тачан датум не знам, она је била овамо према Сопоћанима, у једној приватној кући; то је било баш 

горе, ми смо мало једно три четири километра даље одавде, имамо горе још нешто шуме, оно друго 

смо продалʼи; то веже са Сопоћанима, оно је у брдо само а много је лʼијепо и ту су осталʼи стари 

само. Спасојевић један Никола, у Украс је радио, сад је у Пазар, оставилʼи су имање, лʼиваде, њиве; 

они су у Немачку тражилʼи да се жену (Баг); требало је матику да донесем, не могу овако; која је 

ту паприка, па сам мислила да могу да је сачувам од мраза, око сто струка имам; ја сам носила нож 

па сам сецкала (Бал); нема двије-три куће, ту је имало преко триес кућа, салʼ ови невељалʼи су 

осталʼи (Боб); имало је и дрвено, имало је и метално, плугови, оне ралʼице (В. Лок); ја сам њу 

сватио друкше; има иза цркве и салу смо направилʼи; он је долазио и пито ме (Из); деца ишла у 

школу пешке, нису имала превоза; ималʼи смо своја мочила овде; била је Влада богами и крупна и 

згодна, ја сам била вазда ситничаста, мајку нисам имала (Коз); са[д], далʼеко било, изглʼеда да је она 
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болʼес га нашла (Леч); е оно су ми родитељи онамо билʼи, ето онако су изглʼедалʼи и онако смо и 

слʼикалʼи; то му је брат ради у Немачку и он му је ту помого да образује ту фарму и да живи о[д] 

тога; она је медецинску уписала ова унука ми; нисмо воду увелʼи оде, нисмо купатило направилʼи, а 

воду добру смо довелʼи на два километра ис планине одозго, ми и она Веселʼинка што сте је срелʼи; 

хтелʼи су продавницу да узме Војин Поповић да осигурају, да препишемо ову нашу зграду, ја нисам 

дао; није се оженио, он је шесет треће годиште (Не); стан да ти покажем слʼику батову, можда си га 

заборавила (Ос); отишлʼи су по Селаковцу, по граду, оде није ништа остало о[д] тија Друштинаца 

(Пож); од Немаца нисмо ми ималʼи зулума никака (Прћ).  

 Имајући у виду да је перфекат универзално време за обележавање прошлости и да у 

својој семантици не садржи компоненту која би ближе указивала на удаљеност тачке у коју 

се именована радња смешта у односу на моменат говора, уз њега, чешће него уз остале 

претериталне облике, налазимо језичка средства у служби детерминатора. Маркери којима 

се експлицира моменат референције могу бити прилошког типа, или се у тој позицији 

употребљавају именски детерминатори:  

 е сат су ми отишла два сина и муш та и долʼе су, ено хи (Мел); сат су оне билʼе код мене, све 

су код мене билʼе (Го); јутрос смо причалʼи о томе, о трговини (Че); јутрос сам седам кеса ставила 

бараније, ко јагода, у замрзивач (Ка); није добро с памћењом та жена, кажу ономат се снемогла 

(Мел); скоро су они билʼи на телʼевизију (Баг); а лани колʼко гој да си имо, мого си да продаш, ове 

године не остави по једно два-три дана (Кл); касно се то обрело да могу жене да поиграју с људима 

(Ле); раније се све носило пртено, сукно, од сукна се правило (Коз); раније мршаво се живело, алʼ је 

био веселʼији нарот но сад, ја сам се оженио у једну кућу пот сламу, једна соба била ту а било нас 

пет сестара и ја и брат, седам, бабо и мајка, девет (Тр); синко, немамо продавнице, нема оде раније 

је имало, сад нема нигђе продавница овудијенаке, у Батраге је имо један алʼи нешто не мога ни он 

да држи (Ке); млого раније још мојега оца даиђе, ујаци, они су оселʼилʼи за Турску (Пож); начелник 

некад супа је био та Никола, он је умро већ (Баг); спрва ти вашара ние ни имало, имало е те свадбе 

то (Ке); онда, како да ти кажем, ту су билʼи комшије нама, ми смо Милуновићи билʼи (Коз); тапут 

није имало, алʼи знам, виђала сам, није ис приче (Ке); тада сам имо двадес и пет година ка[т] сам 

направио волу ногу и овоме кључну кос (Кл); ја сам држо тад око педесет-шесет оваца па сам држо 

седморо-осморо коња, па сам крава такође мало мање по пе[т]-шес крава (Кн); први дан му је жена 

звала (Леч); прву ној смо свиралʼи, оно се зове Идеал она подно аутобуске долʼе она хотел, Техно, у 

ону смо билʼи прву ној (Мел); баш пре неки дан јој је брат отишо за Београт, она генерал што је 

(Ос); снаа и унук отишлʼи су на море у понедионик (Ос); за Нову Годину сам требала да идем за 

Немачку (Ков); ја сам побегла послʼе Петровудне хефту (Тр); ми смо далʼи једну краву, сећам се 
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добро, стари мој отеро је у Пазар, и с телʼетом, у пролʼеће, лʼијепа крава, са[д] та крава можда 

хиљаду еура најмање може, а онда је дао за товар жита, јечма (Бо); то се дешавало, ту у Набоје, и то 

у скоро вријеме се десило у Набоје (Ли); лањске године преко двеста кила сам сира продала од једне 

краве (Ка); сијалʼи су, посијо је један мало нешто, баш синовац ми је проланске године посијо хељду 

(Из); ово је напраљено послʼе рата овога на Косово, послʼе бомбардовања (Из); четрес треће кад је 

било, тамо неђе у клʼисуру је погинуо у Црну Гору (Це); jа сам се удала осамдесет прве године (Го); 

ја сам шесет и девете дошла (Ков); доље су направилʼи, бога ми не знам, ја мисим да је била деведесет 

осма илʼи девета година кат су правилʼи централу на Увац. Направила се централа на Увац и 

заплʼишила и ово се послʼе језеро (Кл); то је дванесте године, десете, туда је то било, алʼ у то време 

није отишло млого ка што је отишло педесет и шесте седме (Пож); наше е порекло негде из 

Албаније, та сеоба кад је била можда прије триста-четирсто година. Те су сеобе билʼе ка и сад што 

постоје (Рај); пријен тридес пет година, четрес, имало је само осам кућа у ова два километра овом 

долʼином, само осам кућа је имало, а сат има сто педесет ко не више, како се све изменило; имам ту 

неке браће от стричева, ено им кућа онамо, то је напустило прије дваес година, по Немачкој тамо 

(В. Лок).  

  

 Као што се из наведених примера очитује, перфектом се казују прошле радње из 

ближе, даље, далеке и неодређене прошлости. Тип претериталне ситуације препознаје се 

или на основу контекста, или је сигнализиран посебним језичким средством. Прилике у 

којима се перфекат употребљава уз прилошке или именичке детерминаторе јасно упућују 

на то да се овај облик универзалне семантике може јавити у синтаксичко-семантичким 

околностима у којима обично долази аорист (примери са глаголима оба вида и одредбама 

сад и јутрос нпр.) или имперфекат (такви су, рецимо, примери са несвршеним глаголима и 

одредбама спрва, раније, тад/тапут).  

 Као детерминатор типа временске ситуације често се појављује и зависна реченица 

(најчешће временска), а између радњи исказаних перфектом у зависној и управној клаузи 

остварује се однос симултаности, антериорности или постериорности: 

 ка[д] сам био ко ђак, оно посе бежаније, сиротиња била, ја сам молʼио оца да ме да у школу 

да се школујем алʼи није било услова (Из); била сам кат сам била мала болʼесна пуно (Коз); док је 

Тито био жив, није имало тија вашара (Па); ка-се е највише стрељало у Новом Пазару, кад је највише 

стрељање било, он је тапут био осуђен и речено му је: „Деведесет и девет глава да имаш, ни једна ти 

не би остала за животаˮ (Бл); тапут ја кат сам дошла, у петак није имало нигђе човека (С. Ћуп); ја ка 



581 
 

сам ћео да селʼим, код мене су дошла два Србина из ових тамо села, молʼилʼи ме да не селʼим да ми 

дају пара колʼко ми гој треба; ја кат сам радио, било је око триста радника (В. Лок); ја сам теро сир 

за Митровицу кад је радила Трепча. Ишло се пешке, теро коње одавде за Титов Велʼес (Нет);  

 прије но што је отишо, он се јавио (По); то се, прије него што се удала, урадило (Ле); 

 то је било одма послʼе рата, кад је оно дошо на влас, ја се сећам добро, наредба је така била, 

свака жена код нас носила ону печу, покривено лʼице, свака жена, није кот куће и у село алʼ кад је 

кћела неђе да иде, морала је да има оно комплʼетно ону печу (Ју); пошто сам се ја удала, па побрзо 

се то отворило то шарено коло; кат сам ја дошла, па дошла ми је једна јетрва; шес недеља послʼе 

мене дошла једна јетрва ис Тузиња, и довелʼи су музике, они свираћи дрнда, дрнда, дрнда, свирају 

(Ле); пошто сам се ја удала, ти вашари су почелʼи, није било (Па); ова старија она мијеси, о[д] 

четвртог разреда како је завршила ова најстарија ми ћерка, ја више нијесам умијесила ни слатко ни 

питу ни лʼеп (Па); веруј ко да ми је, ко моје дијете скоро да је, кат сам оно чуо, сузе скоро само што 

ми нијесу пошлʼе (Ки); а славилʼи смо славу оде ка[д] смо дошлʼи; ми смо правилʼи свадбу то вече 

озгор ка[д] су ме довелʼи; пошто је Влада отишла, он се послʼе оженио (Коз); ја сам се доста 

замерио омладини кад је почело да се унишћава ово наше богаство које смо ималʼи (Ос).  

 III.5.2. При исказивању прошлих референцијалних радњи у синтаксичком 

индикативу, подједнако често употребљавају се и свршени и несвршени глаголи. У 

тутинско-новопазарско-сјеничкој зони нереференцијално конциповане радње углавном се 

обележавају имперфективним глаголима, али су бележени (мада ређе) и примери са 

глаголима свршеног вида. У стандардном српском језику, међутим, семантика 

нереференцијалности може се обележити само глаголима с несвршеним видским својством 

(Танасић и др. 2005: 400).  

 Примери за нереференцијалне радње контекстуално детерминисане са перфектом 

несвршених глагола: 

 осељавалʼи су педесет и пете и шесет и пете, са нашега краја одавде (Ју); типут је морала, 

ако е спавала с мужом, она е морала да се дигне да с[е] окупа изјутра, то није смело да прескоћи 

праг ако се није окупала (Ле); ја сам зарађево више него оде доктори (Ос); најприје се и постило до 

Божића прво, сад ријетко ко; нису нешто посебно се звалʼи, изутра свакога слʼедује по колач и 

кајмак, ко е имо кајмак, ко није, богами туралʼи су људи и мас (Ос); и мој дедо шта је радио, знам, 

он је ишао у рат, био је рањаван, руке обадвије овако је држао (Ков); све сам ово ја куповала, све 

сам ја парила постељине и тепихе и тамо у собу све да ми је исто (Ков); с коњима се ишло у те 

сватове, то тапут су билʼи ти обичаји (Бо); распитивало се од које рође, кака је породица, отац, 
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мајка, браћа, то се највише гледало, от каке је рође та девојка или момак, исто се она распитивала и 

за момка, е тако је то ишло тапут; тако се то опашевало, свака жена је то носила, и то је боље било, 

држи ти и стомак и радила си; ја нисам то никад ми се то није привиђало нити знам да л је истина. 

Причало се да то, не знам, јашу голе на вратило, иду око туђија торова, нешто врачају. Нит ме то 

басирало, нит сам то радила кад; ние то било забрањено да се састаља момак и девојка, и на саборе 

има, игранке се састаљало и разговарало (Вру); ишо сам ја с мотором у Рудницу на посо горе, ја 

сам држо кухињу горе за раднике и оде и у Суху Ћуприју (Трн); кад је била просидба, момак није 

ишо на просидбу, без момка се ишло на просидбу; оперисавали су му главу (Бољ); каки су оде зналʼи 

снегови да пану, сад је мање, јо кад сам ја био мањи колʼики су снегови падалʼи, куку (Кл); сијала је 

моја мајка конопљу. Па се послʼе оно трлʼило, послʼе се прело (Кл); девојке су се јагмилʼе да се 

удаду у таке куће домаћинске да не би отишлʼе у сиротињу послʼе иде у надницу. И већином давало 

се овако ђе је мало богатије и тако то (Прћ); имало добрих машина па су то послʼе продавалʼи; баш 

из Албаније доводилʼи су неке, има у Сопоћани један, успео тамо преко манастира (Баг); како ђе, 

мој је био живот лʼијеп, мене су браћа свугђе водила, понека ис куће не излази, мајка ђе је поведе и 

то је, и то мора да пита све, од амиџе најстаријег до оца, сви да јој дозволʼу па да иде. А мене су 

браћа сви старији од мене билʼи, па ми је баш било лʼијепо, свуђе су ме водилʼи; ево у Бобовик није 

се нико узимо, не може, то је браство и не узима се; ишло се за јавор, дријен, он рано бехра, коприва, 

разнија цвијећа оно што има и то се стави у чашу са водом у собу; има оман, корен се користио исто 

за то. Свашта су радилʼи раније, сат фала богу ништа нема о[д] тога; тако се ћилʼими ткалʼи, 

простирало се по кући (Боб); девојке и жене су долазилʼе па су пралʼе код наше воденице долʼе, то 

је било исто ка једна породица ис Врболази и ми оде Црновршани (Бот); јесмо богме, сијалʼи, ја 

ниесам вала то никад, а знам да смо сијалʼи и да смо киселʼилʼи то, баш је овога мочила нашег вода 

ту, с тога мочила (Брђ); ишли смо ја и брат, просилʼи, неко пошаље просце, неко јок (Из); тад се даво 

бедељ, моралʼи су да плате за сваку мушку главу (Из); раније се распитевало, људи су распитевалʼи 

раније от какија је људи, от каке фамилʼије, јелʼ добра фамилʼија илʼ није, отклʼе јој је мајка, отклʼе 

јој је бијаћа, баба што ви кажете, толʼико се то распитевало; тако се насељаво та нарот, што рекну 

бабе, та јадни нарот, та грдни нарот бежо кут шта (Ју).  

 У ближем синтаксичком окружењу уз пердикате у перфекту бележене су и посебне 

одредбе које указују на итеративност, односно на карактер понављања: 

 мој човек свакад је ту ракију пеко добру и имали смо (Гл); свакат би звали роство колико 

има нас тунаке, свакат смо спремали вечеру и звали би се (Вру); горе смо рудник отваралʼи па смо 

ту, богами, једну годину дана по Тутину ишлʼи стално (Трн); стално је она звала да идем код ње 

(Не); тад су дрва спремалʼи, увек су држалʼи запреге, илʼи коње илʼи волове, који нема то онда се 
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сматрао велʼиким сиромахом (Гу); богами почесто је долазио (Ту); на два начина су се свадбе 

правилʼе. Ишло се у просидбу, а ишло се и да се краде. некад, како родитељи кажу, било је и да се 

не пита, на вашир (Кл); поријетко је долазила (По); ту и тамо долазило је понекија муслʼимана на 

сабор алʼи неприметно, да га не позна неко, нису волʼелʼи (Из); никако се нијесу срећалʼи, но су ме 

мене испросилʼи у Потреп а момка не знам уопште (Кон); ја сам велʼке паре зарађево, ја му никад 

нијесам до да пребројим па да му дам него колʼко се из џепа дофатило (Ос); лʼеп није мого никат да 

посече нормално но све овако (Ков); бежало се, најпријен већином се бежало, ћораве девојке нијесу 

се испросавале (Вру); увечен на посетке те се скупљало, играло се филџана, играло се оне поткапе, 

оно рукавице илʼи чарапе, десет комата, на едну стран пет комата на другу пет, па сакри прстен и 

сат једна група овамо, друга овамо и питају оно пот који је, послʼе би се певали (Па); ишло се, ја баш 

сећам се, деду не памтим, отац ми је баш носио тамо шљиве, продаво у Сочаницу горе кат су билʼи 

пијаци недељом (В. Лок); у Бобовик имала зисто једна вода, то сам прије ћела да ти кажем, звала се 

Прображење, ту су на Ђурђевдан водилʼи децу и купалʼи (Боб); дете док сам био за време Краљевине, 

тежак, бедан живот био, ишло се и голо и босо, сваки трн сам лʼивадни мого стрљат ногом, толʼко 

се ишло босо, од Ђурђевдана па до Митровдана не би зналʼи нит би ималʼи да обујемо опанке, 

носилʼи се пријесни опанци, от коже говеђе (Из).  

 У наведеним примерима посреди је углавном исказивање вишекратних прошлих 

радњи које се одликују редовношћу у вршењу, односно које се обављају по устаљеној 

навици или редоследу онда када се стекну прилике за њихову реализацију. Показатељ да је 

посреди нереференцијална прошла радња хабитуалног карактера осим контекста или 

одредбе неретко су и остали глаголски облици који такође често врше функцију 

обележавања вишекратности прошлих радњи. Стога перфекат најчешће налазимо у 

комбинацији са потенцијалом, императивом или временски транспонованим презентом. У 

примерима који следе може се уочити контекстуално условљна изофункционалност 

перфекта и поменутих облика у ситуацији када наступају у истој служби:  

 све сам на главу носила, код једне воденице, било једно врело па до куће носила, па би све 

чекала да говеда прођу да направу стока пут да би отишла да оперем пелʼене долʼе (Ков); ја сам имо 

родитеље, и оца и мајку, живи су ми билʼи, ка-су они говорилʼи да ме жену, мене е толʼико било 

стид, нисам мого да присустујем да они причају о мојој женидби него би изашо вани (Бо); раније 

мајка ми, ја знам кад би пељала ме, обешало се више врати понегђе, повише врати коприва, па би 

дошла па би ме испељала (Ју); причали су да се то појављевало, мене то басирало није, не знам. 

Причало се, неком се то превиђало нешто, нарочито поред гробља кад би се пролазило и то (Вру); 
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бивало је свега, имавало је и тога ал млого мање. Имало је тога доста. Имало је доста, крвови би 

лијегали (Вру); у Гурдијеље излазило се на станове, на бачије, тако се зове, ограде нигде у село 

постојавало није, баште су само билʼе алʼ те баште само трњом би се заштитилʼе и понеко дрвеће и 

то само (Гу); носилʼи би шљиве и јабуке, баш по Митровици носилʼи горе сир. Баш се сећам један 

стриц ми је ту носио сир тамо продаво. Богами и жена е моја носила прије пе[т]-шес година, десет, 

кат смо држалʼи краве и у Лʼепосавић и за Митровицу горе (В. Лок); наше мајке су пеклʼе лʼеп у 

црепуље, у кутњи крај тамо наложи ватру и у оне црепуље су пеклʼе лʼеп, није имало шпорета него 

тако се пеко лʼеп, ондар пасуљ се кухо у лонац земљени (Трн); чувалʼи смо стоку онамо и сађи озгор 

и наведи се на ту ријеку и напи се воде сваки дан, чиста била. Пилʼи смо, сад не смијеш бос да идеш 

по Јошаници, нечисто, прљаво (Ју); лʼежало се на сламарице, напуни сламе и лʼежи, окрени хи 

страном па сва се деца пореди, покри хи по једном прњом и добро је (Боб); седело се, разговарало 

се у касније време послʼен би се доносило и пиће, нешто попи, помезети и тако то. Оно још раније 

о[д] тога не би имало пића, би се спремала храна, ко нека вечера, нешто, јабуке, слатко, воће, скуха 

компире, печи, сира (Рај); а што се тиче обуће, то су ималʼи мајстори да граду от, кад би заклалʼи 

стоку, и ону кожу уштави, налазило се те коже и опанке оне и посен имало су опуте, то мајстори са 

опутама ка они што су радилʼи Србијанци са онијем рогом, па то направи лʼијепо, ко најбоље ципелʼе 

данас ко је носио те опанке; била је конопља, сијалʼе су жене конопљу, па имала је трлʼица, и ону 

тури ону конопљу између оне и она оно грумење опада а оно танко влакно остаје, па послʼен то жене 

турају у мочваре па се то уштави па су још прерађевалʼе (Бот). 

 У свим примерима перфекту су конкурентне наведене синонимне јединице. С друге 

стране, обрнута замена не би била могућа управо због тога што за разлику од потенцијала 

и императива значење хабитуалности перфекту није примарна семантичка компонента. 

Овај облик поменуту семантику остварује тек у садејству са контекстуалним условима, 

односно уз помоћ одредби које упућују на итеративност, или онда када је у окружењу са 

формама императива или потенцијала, који семантику хабитуалности „преносеˮ и на 

перфекат (изузимамо свакако примере од несвршених глагола какви су учестали, типа: 

доносили су; долазили су, који сами по себи носе значење поновљивости).  

 С. Танасић у Синтакси савременог српског језика (Танасић и др. 2005) констатује да 

је исказивање нереференцијалних прошлих радњи доступно само перфекту несвршених 

глагола: „перфекат у српском језику нема могућност да исказује нереференцијалне радње 

глаголима свршеног вида. Ипак, српски језик није лишен могућности исказивања 

нереференцијалних прошлих радњи глаголима свршеног вида. Ову функцију регуларно 
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обавља облик потенцијалаˮ (Танасић и др. 2005: 401). Прилике у тутинско-новопазарско-

сјеничкој зони унеколико су другачије. Примећено је, наиме, да у одређеним 

контекстуалним условима прошле радње нереференцијалног типа, односно оне које се 

одликују особином хабитуалности, могу бити означене и свршеним глаголима. 

 То се види из примера у којима је посреди казивање нереференцијалних радњи које 

су се у прошлости понављале, где се уз облике свршеног перфекта неретко налазе и одредбе 

које упућују на нереференцијалност, при чему се перфекат комбинује са осталим 

синтаксичким јединицима којима се такође обележава хабитуалност: 

 ријетко, иако је побегла, они неће да јој се помиру. Ријетко je тапут побегла, но све просилʼи. 

И родитељи се питалʼи, раније се девојке нијесу питалʼе хоће лʼ илʼ неће (Кон); стално је она то 

нама урадила и донијела, млого је добра била (По); није имало овија тканина него се неки ћаршаф 

изатко понекат (Пож); и ми смо ис Ђерекара Црногорци. Јонузага, можда си га пантила, она што је 

био преседник у сут некат, е он је свакат је нама реко: „Ми смо рођациˮ (Ђер); увијек смо за зиму 

узелʼи по једну свињу (Доб); црнојка има семе а бељојка нема. Остави за догодине да е посијемо. 

Послʼен смо почупалʼи, очупалʼи је па по неколʼико свежи у снопчиће оне. Е посен је понеси у 

мочило па је покиселʼи три недеље, па навр три недеље је извади, па је осуши, па е имала трлʼица 

те е трлʼи, посен је гребене огребена, па је опреди (Кон); тапут је понека девојка побегла, понека се 

испроси и отиди сватови да је узму а већином су бежалʼе поноћи (Мел); ко је имао везу узо је мало 

јефтиније (Баг); па ми смо комшије, толико пријатан беше, ђе ме гој срео, у парк, у болницу, он пита 

се (Бал); Турска кад је пропала, краљ је даво ко е живео педесет година ту земљу, даво је ту земљу, 

узо је газди и даво је њима, на поклон (Де); ми смо викалʼи гуџа, имало је ко о[д] дрвета направљено 

једно округло и тамо смо ископалʼи ко кућица, а оде је карван, једна рупа ископана и ту смо гуџу 

требалʼи да угнамо ту, а они једни брану, и сат она мора доклʼе гој то не оствари трчи туна, а ови 

чекају; имало је девојака која уопште момка ни видела није него је отишла за њим, раније (Дет); 

оде славимо Никољдан. Некат се није спремало ко сат, риба се некат ние имала, ово друго јесте, 

пите, салате и то, скувало се, само рибе није имало, најпријен за ту рибу се није ни знало нит је имало 

то, ниђе одекане (Ост); тудијен све смо ми тешкоће претрпељи, нијесмо рекљи немам, све смо имаљи 

помало, људи ради а ми узми, бок помаже; све смо цијенилʼи, нијесмо никад бацилʼи лʼеп (Бо); сад 

је, децо, глупше, него некат што е било глупо. Нити се загрлило момак и девојка нит се пољубило 

према свијем, нити ништа (Вру); за свадбу како ђе. Неђе се испросило, неђе се премамило (Кл); 

брашно се прво носило от куће, јечам, па се умлʼело у воденицу, па се донијело кот куће да се мијеси 

(Ру); ка се ишло на воденице, отишло се и раније, дал’еко док отиди, докл’ен дођи оно уфати тмуша 
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(Коч); е па имају обичаји, изведе је, која има браће, два брата, један отуд, један отуд је изведи и 

обићај ко бајаги ко ће пуцат први илʼи та што узима невесту илʼи та што дају невесту, а чувају демек 

и један и други, па који ујагми да пуцају, та обичај такав био, а аслʼи су браћа извелʼи, ко није имао 

брата, от амиџе брат (Це); ада богами смо правилʼи и то је било стварно лʼијепо, турилʼи би помало 

јечма и помало клʼека и знаш који сок би оно направи згодно, има неки добар укус, и јечма смо 

помијешалʼи помало, и знаш како е то било згодно, а сат ова нарот маханџија нешто (Бр); травама, 

чаевима, травама, ето тако би се лијечили, ни код лекара ни жене ни људи, био здрав народ онда, 

није било болешљиво ка садек, риједак случај ко[д] доктора ко је отишао (Гу); шта е носила? Шта 

се имало. Изаткала је ћилʼим, понијела е, нека е изаткала перваз, понијела је, овако ове робе понеси 

(Кон).  

 Исти тип радњи од свршених глагола остварује се и у зависносложеним реченицама 

типа: 

 кад је гој она отишла неђе, она би остала на конак код мене кући, сад је учитељица неђе 

(Из); тапут није имало телʼефона, није имало ништа, тапут ко си девојку заволʼео, илʼи напиши мало 

писма, тапут нијеси смео од родитеља да е тражиш, него јој напиши неку писму па јој неко понеси 

тој девојци, ако је уфату, она је погинула (Мел); немаштиња, солʼи немаш, лʼеба немаш, кромпир ко 

си нашо, па си скуо па се с тим издржаво и хранио, па да си имо солʼи да умочиш у она компир 

куани, ка да би имо пите, што кажу (Стр); ја нисам имала браће, па сам била и син и кћерка, више 

сам то радила, но што сам радила ово сад по кући, да обришеш, да умијесиш, да помузеш. Ако смо 

поорал’и, појел’и смо, ако нијесмо – нијесмо имал’и. (Ру); ако се намерила жена, ако се, то се раније 

није ишло ко[д] доктора, то само кот хоџа (Дол); ко сам нешто усисивачом очистила илʼ прала, 

морало је дијете да ми се убије илʼ друге није имало (Дол); отприје жена кад би дошлʼе, оне нису то 

нешто трагалʼе, то је свака морала да слуша како јој старији рекне, ово сад јок, само се спреми и оде, 

одо ја, ништа више, нит велʼи оћу лʼи нећу лʼи ни могу лʼи, а отприје ми јок, свекар и свекрва ко ти 

је рекла те имаш, отишла си, ако ти није рекла, не мош ни у махалу да изађеш; то ти је било право 

оно муслʼиманско. На свадбу кад испросу, џумбус, па послʼен оставу девојку ако се није спремила, 

неколʼко те се спреми, па послʼен дођу те је узму и доведу је оздо, па послʼен овамо продужу свадбу 

колʼко ко хоће (Кл).  

 Често се хабитуалне радње обликују глаголима свршенога вида и онда када их 

говорници наводе као пример извесног типа деловања, понашања, дакле, као опште правило 

које је важило у прошлом времену. Дискурс започиње најчешће конструкцијама типа: 
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Овако је то било..., Било је то овако, на пример... То се радило овако (на пример), а 

приповедање је неретко дато у 2. л. јд.:  

 овако ти је то било и то се узимало, на пример: видео си девојку за офцама, и она ти се 

свидела, ти си отишо код оца да кажеш да ћеш њу да жениш, покупио си људе (Ђер); на Божић све 

си спремио, обрисо си торове, кућу, све (Коч); ради се овако: ко ти је јако плʼеме, испросио си девојку 

код мене, па ти је јако плʼеме, кажеш: „Илʼ ћеш главу, илʼ ћеш ми девојкуˮ, у то доба тапут а сад 

јок. Ко имамо девојку, стасалу девојку, товари. Мораш да дадеш илʼ ће те убит (Жу); било како било: 

купио си то, па си донио код куће, па си свијема дао да подијељу (Вру); јес имало, имало је доста је 

било – побегнеш ти, пример дајем, од ријечи нема ништа, и сад, овијем се свиделʼи пријетељи и то, 

и они даду твоју сестру и то је било, за тијем; и ти пут се бежало, алʼи типута кад се је бежало: ти 

си добра пријетељица са мојом ћерком, и ти си јој испричала, добро ту, овамо онамо, раније се то 

викало, мами је и она отиде тамо, побегне, па посе нете да јој се помиру, шаљи људе, они нете да јој 

се помиру (Дет); било је то ако се она рекла неком, и сат, ја моја ћерка на пример: мене се свидо 

пријетељ, ја не питам ћерку него је дадем другом, а она отиде за ономе што је остави, е то је било; 

тамо су ти обичаји, на пример, та је невеста дошла ноћас, па се е сагнула, па она прак љубила, и 

послʼен дуго времена моји пријетељи то долази (Дет).  

 Да су свим наведеним примерима обележене управо радње хабитуалног карактера, 

показује могућност замене перфекта временски транспонованим потенцијалом, коме је 

основна служба исказивање претериталне поновљивости радње, и то без промене значења. 

На пример:  

 није имало овија тканина него се неки ћаршаф изатко (= би се изатко) понекат (Пож); и ми 

смо ис Ђерекара Црногорци. Јонузага, можда си га пантила, она што је био преседник у сут некат, е 

он је свакат је нама реко (= би реко): „Ми смо рођациˮ (Ђер); увијек смо за зиму узелʼи (= би узелʼи) 

по једну свињу (Доб); црнојка има семе а бељојка нема. Остави за догодине да е посијемо. Послʼен 

смо почупалʼи, очупалʼи је (= би почупалʼи, очупалʼи) ...(Кон); 

 немаштиња, солʼи немаш, лʼеба немаш, кромпир ко си нашо (= би нашо) па си скуо (= би 

скуо) па се с тим издржаво и хранио, па да си имо солʼи да умочиш у она компир куани, ка да би 

имо пите, што кажу (Стр); 

 било како било: купио си (= купио би) то, па си донио (= би донио) код куће, па си свијема 

дао (= би дао) да подијељу (Вру); јес имало, имало је доста је било – побегнеш (ако/кад би побегла) 

ти, пример дајем, од ријечи нема ништа, и сад, овијем се свиделʼи (би се свиделʼи) пријетељи и то, и 

они даду твоју сестру и то је било, за тијем.  
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 Видска разлика, међутим, релевантна је у ситуацијама када се несвршеним 

глаголима исказују „прошле радње чији резултат није актуелан у моменту говора јер се у 

међувремену десила друга радња која је поништила тај резултатˮ, нпр.: Јелена се уписивала 

на факултет, али је већ у првој години напустила студије (Танасић и др. 2005: 395). У 

предикату са глаголом имперфективног вида који самостално може исказивати семантику 

дезактуелизованости у моменту говора не може доћи свршени глагол а да се значење не 

промени. Такви с примери из наше грађе: да лʼ се она беше удавала за Мица? (Ле); једама се 

удавала (По); долазилʼи су они (Ту). Ипак, ову службу у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони 

у већини случајева врши плусквамперфекат. 

 III.5.3. Перфектом се обележавају и радње које припадају категорији синтаксичког 

релатива, мада се у тој служби ређе бележи: 

 он је мислʼео да се нијесу покајалʼи (Го); причао хим о старом вакту кат су се досељавалʼи 

на ове просторе (Ков); сат то чујем да су радилʼи (Ле); чу да је неко галамио тамо; причаше да је 

долазио (По); сутра ћемо причат шта смо радилʼи (Кн); кобогда догодине ће бит година како су 

оселʼилʼи (Ту); то се радило прије но што ће да уиђу у ђердек; радилʼи би како су навиклʼи (Ос).  

 III.5.4. Примери који илуструју употребу перфекта у квалификативној служби: 

 Нафа је била домаћица што није имало равне таке (Бл); Ранко понеси повелʼики комат. „Шта 

ће ти толʼика сланина?ˮ „Нећу ја тамо ка Будо, газда ми, осеко ми сланине ка да ћу да га превијем 

на набој.ˮ Салʼ је знао да изводи, а сви су добри (Коз); долази ми тетак. Онако није изглʼедао чудан, 

алʼ није хтео да ради, лумповало, пило и упропастило (Прћ); Ристан му се звао отац, дошли ис Црне 

Горе, њему жена била умрла, довео то двоје деце и тог Ивана и посен Ивана доведоше ту, каже он 

је велику земљу имао. Он је све то проћердао, и у Војниће су Ристану били дали земљу и он је и то 

продо. То је чудо човек, пио је, она му је био Ристан комита, они су од крви побегли оде, учинели 

крв (Бот); планинка није, она је само планинка, само око сира радила, око масла и око смока, то је 

њозин био задатак (Тр); ова би два коња појаши за Сеницу, оне бисаге туро, плати Циганима те те 

коње поткуј, а мало је волʼио да пије, кад оде у сриједу, долази у четвртак, ноћијево би у кафану, па 

нагна ка Раждагињи он натера те коње, па камење баци па им сломи џамове, прозоре зване џамове. 

Опасан био (Цр). 
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 III.5.5. Модално употребљен перфекат налазимо у следећим контекстима: 

 а) при изрицању благослова, добрих жеља или клетви и то у облику без помоћног 

глагола:   

 е тако, бок ти помого, нико ти ништа не мого (Др); о бог ве видо; е, бок те виђо (Гр); она то 

волʼи да пише, хеј бок је видо (Бр); е дабогда живела сто година, и више (Ка); добро те нашло (Бр); 

јој децо, даље било от свакога (Коз); са[д], далʼеко било, изглʼеда да је она болʼес га нашла (Леч); 

никад не затребало ви, алʼ кад би случајно отишлʼе, само тражите Биорац Гордану и кажите се 

(Коз); поменуло се, не вратило се (Цв); фала ви, здраво билʼи, да сте здраве, живе (Др); дабогда стада 

оваца пасла (Уг); е бок ти до здравље; бок те чуво (Пе); дабогда се обогатио (Пе); све ти на хаир 

било (На); добро те срело (Де); 

 гром те згрушио; рак га појео дабогда (По); бијела дана не видео (Бал); не вратио се мајки, 

дабогда; у сан ми се не снио (Ту); дабогда побаучке миљео (До); сапрела га дабогда; ватра те 

сагорела (Бал); дабогда се утрли (Бал); гром те сагорео (Бал); зло те нашло; бог је оћорео, како то 

учини тако (По); све те стисло (Ос); бијес те уватио; приш те погодио (Бал); дабогда се распала 

(Ко); 

 б) за исказивање наредбе: 

 шут, да нијеси писнуо (Па); да се померио нијеси (Ке); немо да си помислʼио то да учиниш 

(Че); да се мако нијеси (Уг); немо да си се понадо то да биде (Ке); да ти није пало на ом да се јавиш 

(Ми);  

 в) у посебним конструкцијама допусног типа „имао немао, мора да дашˮ (= „и 

да/ако/кад имаш и да/ако/кад немаш...ˮ): 

 ти верово илʼ не верово (Бу); цркву мораш правит, па се турчио, ишао ђе оћеш (Кн); 
радио, не радио, исто ти се фата (Ту); имо, немо, мора да се купи (Пе); зно не зно, ваљало не ваљало, 

хајде, бивало је тога (Бл); време је било, не пита те родитељ ђе ће да те да: ти била малољетна, била 

старија (Бр); пухало, ударало, киша, снијек, она се не скида нити говори до куће (Це).  

 

 г) за изражавање претпоставке или става уверености: 

 ако се не бидемо бранилʼи, пропалʼи смо тотално (Бу); ако се биду осељавалʼи, село је 

опустело тотал (Че); ако биде, пропалʼи смо (По).  
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 III.5.6. У неколико случајева перфекат је бележен и у означавању радње/стања које 

важи за садашње време: мене син она професор Џибо, ко си га знала (= ко га знаш) (Бр); она човек, 

Хусеин се зове, ис Ђерекара, можда си га знала (= знаш) (Ђер); можда си га пантила (= пантиш) 

тога Османа (На).  

 III.5.7. Имајући у виду да је посреди претеритални облик са најопштијом 

семантиком, чињеница да се перфектом може обележити било која прошла радња, те да он 

може замењивати ма који други облик у претериталној служби неоспорна је. Иако се на 

значењском плану таквом трансформацијом не уноси никаква суштинска разлика у 

информацији која се преноси, извесни пратећи ефекти семантичке, прагматичке, односно 

стилске природе бивају измењени. То је због тога што сваки од облика у претериталној 

служби има бар по једну семантичку компоненту која је диференцијална и којом се 

предикатски садржаји додатно спецификују. У вези са перфектом, којим се обележава 

универзална прошлост, најчешће се у литератури полемисало о присуству, односно 

одсуству компоненте резултативности која се његовом употребом на семантичком и 

прагматичком плану реализује, а која је у вези са категоријом глаголског вида.  

 М. Стевановић сматра да се тумачење по коме се у значењу перфекта као битно 

истиче стање што је настало у резултату извршења радње не може сматрати исправним. 

Тако, коментаришући став Љ. Стојановића, М. Стевановић наводи да се становиште по коме 

се префектом „констатује факат извршености радње [...] не може сматрати тачним. Оно што 

наводи на овакву дефиницију перфекта у функцији је категорије глаголског вида, а не 

глаголског временаˮ (Стевановић 1986: 606). Узима се као неоправдано и мишљење А. 

Мусића, који „истиче разлику у значењу перфекта свршених и несвршених глагола, 

констатујући, пре свега, да се само перфектом свршених глагола казује садашња готовост 

перфективне радње или садашње стање субјекта иза перфективне радње, без обзира на 

вријеме када се радња извршилаˮ (Стевановић 1986: 606). Насупрот наведеном, М. 

Стевановић тврди следеће: „несумњиво је тачно да у значењу перфекта имамо две 

компоненте, од којих је прва, прва свакако па, за нас бар, по томе и основна – означавање 

радње која се вршила или извршила у прошлости, а друга резултат вршења, одн. извршења 

те радње, у ствари стање које је настало после извршења процеса радње. Време прве 

компоненте је најчешће неодређено, а време друге одређено. Њу говорно лице, скоро по 

правилу, доживљава, доживљава или се у њу уживљава – то је свеједно. У свакоме случају 
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оно мисли на одређено време за које то стање везујеˮ (Стевановић 1986: 609). И Срето 

Танасић сматра да има оправдања за тврдњу да је при употреби свршеног перфекта 

комонента резултативности снажно изражена, али се ни у таквим случајевима „где је 

резултативност посебно изражена, облику свршеног перфекта не може приписивати 

функција другачија од функције коју он има кад су посреди несвршени глаголи. И овде је 

он облик који примарно исказује прошле свршене радње, а присутна компонента 

резултативности обавештава о стању које је настало по извршењу тих радњи.ˮ (Танасић и 

др. 2005: 392). 

 У нашој грађи перфекат је подједнако заступљен од глагола оба вида. Слажемо се са 

ставом да је резултативност особина која је у облицима са перфективним глаголима на 

синтаксичком и прагматичком плану истакнутија, али сматрамо да она није комуникативно 

ништа мање присутна и значајна него означавање саме радње као активности која се у 

прошлости вршила и извршила, с тим да стање настало као резултат њеног извршења може, 

али не мора бити комуникативно маркирано.  

  

 То се очитује из примера где се глаголима у предикату првенствено упућује на радњу 

као дејство (из)вршено у прошлости, док је компонента резултативности на 

комуникативном нивоу секундарна: 

  
 ето е ту долʼе школа, прошлʼи сте покрај ње (Де); послʼе ту рало се избацило, дошлʼи су 

плугови, плугови они са два точка, то су вуклʼи волови илʼи коњи; овок вештачког џубрива није 

имало, и како је настало ово ђубре вештачко, то је почело пшеница (За); ја сам затеко, мој старац 

је затеко то дрвено рало и оро сам мало ја с тијем ралом (Кл); био један Никола персоналац, држо 

ме више но да сам му био брат. за кога сам га год замолʼио, он га примио (Кл); ја сам бон то био, на 

Дедиње па сам одатлʼе упут добио за Турску, тад је та договор Србија имала са Турском те неколко 

тура је отишло долʼе аперисано у Истамбул, авионом се ишлʼи и враћалʼи се (Баг); то је био рат кат 

су билʼи Немци и Партизани, и сат до ту су дошлʼи Немци и ови су чекалʼи, ови одовут наши, е ту 

су изгинулʼи млого и ови и ови (Боб); тифус сам преболʼео у Ужицама, па послʼе сам био на поправку 

у Ваљево, један месец и по дана, па послʼен оталʼен су ме отералʼи понове ме вратилʼи у јединицу 

(Прћ).  
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 Исти је случај са глаголима несвршеног вида: 

 пролазилʼи сте ви овудије (Не); и тако су проводиљи живот крос цијело доба (Со); тапут се 

жњело, па тек се поћело косит жито, тапут се жито сијало млого (Ли); хелда исто се сијала, хелда је 

могла да роди без ђубрета. Неко је јео чисту зоп, чисту зоп, здравља ми јесте. То је било поштовање, 

ја имала сам комшије, нису ми никакав род билʼи алʼ ја сам са њима чувала (Кл); ту те њиве рађалʼе 

су све, то је толʼико богато место, ја верујем у свијету нема нигде родније (Баг).  

 Ипак, постоје и случајеви када је семантика резултативности при употреби свршених 

глагола наглашеније присутна, односно њихова употреба активира на семантичком и 

прагматичком плану ефекте који се тичу доживљаја самих стања која су настала у резултату 

датих радњи, а која се углавном очитују и у времену говорења: 

 ми живелʼи смо у Шкријеље, па смо послʼен оно, ка[д] се ишло, ишлʼи за Турску, па посен 

се врнулʼи па презиме то промијенилʼи (Со); ја сам ето ту прије написо па да би ви боље објаснио 

(Ли); она је млађа од мене дваес година алʼ је млого више оболʼела; никат нисам ко[д] доктора 

отишла док ово нисам поболʼела; шта вас је донијело код мене?; то је, рецимо, само један гигант, 

фабрика Рашка, она је пет хиљада људи имала, мушкарци, жене, текстилна фабрика. Успелʼи су да 

је растуре, ти погончићи мањи су билʼи продати (Боб).  

 III.5.8. Са циљем да потпуније сагледамо семантику овог глаголског времена, у 

даљој анализи извршићемо поређење са двама претериталним облицима по синтаксичко-

семантичким одликама најсличнијим перфекту. Имајући у виду да се домени употребе 

аориста, имперфета, те перфекта, којима додајемо и наративни презент, у сфери прошлости 

неретко преклапају, покушаћемо да ближе утврдимо односе међу поменутим јединицама. 

Посматрање перфекта у мрежи релација које остварује са осталим облицима омогућиће 

јасније сагледање његове семантике и одређивање прецизнијег положаја у систему 

претерита.  

 III.5.9. Системски положај перфекта у говору тутинско-новопазарско-сјеничке зоне 

упућује на то да овај облик највише сличности има са аористом – могу се градити од глагола 

имперфективног и перфективног вида; њима се радња обележава као акција која се 

(из)вршила у прошлости, а са становишта садашњег момента је неактуелна; доступно им је 

обележавање како ближе тако и даље и далеке прошлости; уз предикат у перфекту или 

аористу могу се употребити различити типови одредби којима се прецизира тачно време 
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вршења радње, потом веременски одсек током ког се радња вршила у смислу ограничавања 

њеног почетка и краја, тј. дужине трајања, као и одредбе које упућују на 

нереференцијалност, избројивост и сл. Наведена поклапања у семантици омогућавају 

релативну слободу избора између двеју јединица, односно њихову несметану замену у 

контексту. Аорист и перфекат, међутим, диференцирају се по питању једног битног 

својства, а то је компонента доживљености која је код аориста наглашена, и која га издваја 

као маркирану јединицу (њиме се увек казују радње које се желе представити као 

доживљене, било посредно било непосредно). Оваква разлика у семантици подразумева и 

неједнаку стилску вредност. Тако је аорист синтаксема изразитог стилског потенцијала док 

перфекат, као немаркирана форма, обично није носилац стилогености.  

Дакле, примарна разлика између перфекта и аориста (а ово је уједно и разлика према 

имперфекту, са којим ћемо перфекат упоредити касније у раду) јесте у томе што означавање 

прошле радње перфектом на плану рецепције не даје никакву информацију о томе да ли она 

спада у домен доживљаја говорног лица. Говорник, употребивши перфекат, радњу 

обележава са неутралног становишта, наводећи је као факат, без интереса да је означи као 

(не)доживљену, а уједно и без намере да на стилском плану онеобичи своје приповедање 

приказујући радњу као динамичну, оживљену, актуелну. Све ово, међутим, не значи да у 

случају перфекта постоји ограничење на плану употребе – њиме се свакако могу означавати 

и доживљене и недоживљене радње, што се очитује из примера: 

како сам напушћевала, нијесам се више удавала (Ли); много сам био поштован, волʼелʼи су 

ме у то предузеће ђе сам радио у фабрику вагона, Срби су ме волʼелʼи (Кл); то је било, ја мисим, 

пријен триес-ћетрес година, то је било неђе око шесете, ту је било пријен педесет година. Било је 

тежак живот тад физићки. Физићки је било тешко, алʼи видиш тапут је то време било да је нарот био 

здравши. Спавало се на оне дрвене кревете, на гвожђене, на сламарице, то је било здравши нарот 

тапут; ја ка[д] сам се оженио, није тако било (Туз); послʼен је почело, по продавница је почео бес, 

послʼенке почеше да избацују гаће и кошуље о тога беза срежи кошуљу па послʼен од патиске 

богами полʼијепо (Це); пуно другачије, звао се стари сват, звао се ђевер, звао се бајрактар, звао се 

стари сват, звао се младожењски момак, да послуша и све то, ишлʼи смо, онда није било ни кола ни 

аута ни ничега него с коњима, коња ко је имо, оседлај, згоду, понеки пешке (Из); онда се ишло с 

коњима. И Светло, онда смо радилʼи поље, оралʼи су, све смо пластилʼи, имало је, а нешто не умијем 

да ти објасним зашта то треба да ти испричам (Коз); сат ми смо се највише срећалʼи за стоку, и тамо 

варо ме, ја сам петнаес година имала, преварио ме. Па кат сам дошла овамо, послʼе три месеца 
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петнес година напунила; ја сам млого радила онда, мало су и билʼи сиромашнији, тек смо сат мало 

задњија година изашлʼи да живимо како треба (Леч); имало је и онда сиромаха, алʼи ко је ћео овако 

да ради слободан је био и мого је да ради (Прћ); 

 у Паљево су Грци живелʼи, па ка[д] су они напустилʼи, то се звало грчко село, е они ка[д] су 

напустилʼи, а ено има још гробова тамо код нас њиховија, е они су запалʼилʼи то место ту, е збок 

тога Паљево. Један Павлʼе, они су у Јелʼиће живелʼи, Срби, и он је исто живео ђе су ти Грци, и то 

остало тако Паљево (Па); кад је био неки рат, шта ја знам, кажу Глухавица је оглухла о[д] тога рата, 

а Надумце се надуло од некија мука, тако су причалʼи стари људи, а Покрвеник горе ђе је бојиште, 

то се слʼио био крв, тако су стари људи причалʼи то (Гл); ту има место, лас један зове се Лас Сирћин, 

ту Сирћи ђе су живељи ти Грци, и они су из Гурдијеља отишљи кат су у пролʼеће хтелʼи да ору, 

снијек је пао и стегла она површица, знаш шта е површица, и они су диглʼи руке о[д] ток краја, они 

су ту задњи билʼи, они су заболʼи орало у површицу и отишлʼи су заувијек, нијесу моглʼи, кад 

тридесток априла кад нису моглʼи да посеју пшеницу, и они су диглʼи руке о[д] ток краја и напустилʼи 

га заувијек. (Гу); то је плʼеме велʼико, наша је старина дошла ис северне Албаније па је била у 

Долово више Тутина, па су палʼи у крф, па је то растурено; то кат ми је та парадет дошо, насељено 

је то за време Турске, ширило се, испало је то, било је ту једна кућа а сад има сто кућа; било је цвијеће 

оно у мају месецу, неки шипурак, шта знам ја имало тудије то цвијеће и по томе надело име Цвијетње 

(Цв); ми смо родом от Црне Горе ис Никшића. Наши су посен стари тамо, ваљда су неки намешћилʼи 

крв, убилʼи се тамо и намешћилʼи су крв, и они су ту побеглʼи и отишлʼи су опет у Црну Гору код 

Бијелок Поља, е одатлʼе један стари тај који је био, разумијеш, појахо је коња и тражио је ђе ће да 

доведе фамилʼију, и нашо је оде (За); он је као био католʼик па је послʼе примио православну веру, 

покрстио се и он је осново полʼитику и осново је државу и проширио, па од њега послʼе, он имао 

три сина, Вукана, први, па Стеван средњи, па Растко, Свети Сава (Прћ); Немањићи су отут некако 

ис Црне Горе, њи је имало више браће, они Ђурђеви ступови што је подижено тамо у Иванград, ђе 

беше оно, брат Тикомир он подиго тамо, његов синовац, а Стеван Немања он је ође, он је посново 

државу српску прву. Прво је осново неки Часлав, жупанија што је била у Рашку, па је послʼе 

наступио ова Стеван он, главно је он осново (Прћ); од Суводолске битке, Карађорђе што је водио 

битку у Сувом Долу на Пештер. Ту је била битка велʼика, тамо се Васа Стојковић завадио са Хајдук 

Вељком и изгубилʼи су битку. Седамдесет иљада, не сто четрес хиљада је са подруча пашалука 

сеничког отишло с Карађорђем кат се Карађорђе повуко одавде. Сто четрес хиљада Срба, тако да 

није остало на подручју пашалука сеничког, само су осталʼе Обућине, једна кућа и зафаљујући, то 

је Лепојевиће и Буковик, зафаљујући томе Продану што је био кнез, тад су имала подруча кнезови, 

е та је остао ту, и само су ти Обућине осталʼи ту. Седамдесет иљада арнаута је Турска, кат се 

Карађорђе повуко, доселʼила из Албаније на Пештер, алʼи су они билʼи римокатолʼици, алʼ под 
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условом: „Идите тамо на Пештер алʼ да примите исламˮ. И дан данас се познају ти људи, лʼичу на 

арнауте (Че).  

 

 У првој групи су радње из домена личног искуства говорника, у другој су садржане 

радње које нису доживљене. Дакле, доживљене радње могу се обележавати облицима 

перфекта, с тим да при таквом обликовању информација о (не)доживљености не истиче се 

као комуникативно релевантна, она је присутна али је од секундарног значаја, њоме се не 

постижу ефекти на стилистичком, односно прагматичком плану као што је то случај код 

аориста и имперфекта. Стога, иако је перфекту доступно обележавање оба типа радњи, у 

највећем броју случајева када треба обележити радње које су доживљене, говорници ће 

употребити облике који у семантичком потенцијалу садрже такву компоненту, и која се 

њиховом употребом нужно активира. Стабилност свих јединица унутар система претерита 

у говору који испитујемо нуди слободу у могућности таквог одабира.  

 Приложени примери показују да и у једном и у другом случају употреба перфекта 

подразумева мирнији тон приповедања, без наглашене динамичности и са одсуством 

експресивности. Иако није чест случај да се јављају дужи наративни одсеци у којима 

приповедање тече готово искључиво у перфекту, бележени су и такви примери, и то у 

ситуацији када говорници заузму неутрални став при излагању прошлих догађаја: 

 имало је обићаја да се узме девојка која није уопште видела момка ни момак њу. Мене су са 

његовом мајком скоро силом ожениљи. Она је била сасвим у младе године, није била за домаћицу 

праву. Ко дијете ка-сам је одвео ка кући тетка ми је, од мајке сестра, рекла: „Ђ-ој са овијем максумом 

ти, Хамдо, шта е тебе, јеси ти луд?ˮ Четрнесту годину, није имала пунија четрнес. То ми један тетак, 

от очине сестре човек, просио, и посље су отишљи без мога питања да је просу. Сахи нисам био 

задовољан, јељ така је била ситуација да нисам у моћи био да јој купим мараму на главу да стави, а 

не шта друго. Тешка је ституација била живота, а ја сам, богами, био служио војску, дваес прву 

годину. Није била лоша на очи, онако, средња, имало је и бољија и горија, аљ она дијете је била (Бл); 

њега метак није мого, он је имо од времена зрно, и њега су струјом убилʼи док је млого народа побио, 

ка[д] су га уфатилʼи, струју су му укључилʼи и тапут су га посен са струјом убилʼи, а ни пиштољом 

ни пушком ни ничим. Тако је та човек, није могло ништа да пријене на њега, то зрно су му нашлʼи 

послʼен ка[д] су га већ турилʼи на струју те да га убију, тапут то су виделʼи шта је код њега. На крај 

краја, већ у један вакат док је млого народа потулʼијо послʼенке су га уфатилʼи те су га са струјом 

билʼи тамо, тако је био та човек не дај боже (Бр); тапут је био тежак доста живот, све се радило са 
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запрегом, све се ручно радило, косило се ручно, пластило се ручно, онда си воду носио са извора све 

(Др); живело се свакојако, орало се са дрвенијем ралом, ја сам оро са дрвеним ралом, само мало 

било на врх онога рала гвоздено, звало се роник. Са воловима се орало, није ни постојавало, оде није 

постојаво ауто, и нешто моторно, једино је имао овај Милановић ауто, Милановић, како се зваше. 

Није имало аута опште, једва је неко имао бицикло, то је случајно да је имао неко, тек касније изашла 

су бицикла алʼи бицикло је коштало по добру краву. Ко је имо добру краву да да за једно бицикло. 

Ја сам се оженио за време Тита, ја нијесам млого ни трошка оцу ни правио, мене је жена била из 

Варева а умрла је осамдесет и шесте године, млада је умрла, имао сам деветоро деце, седам ћерки и 

два мушкарца, те су ми ћерке поудате у Пазар, а двије су оде код мене, једна се удала па се разудала 

и доведе дијете код мене, ту је то дијете и рођено и порасло и сат се оженило и оно има дијете (Бот).  

 Чешће се, међутим, перфекат среће у контекстуалном окружењу где се удружује са 

осталим претериталним формама. Неретко управо са аористом, са којим показује највише 

сличности на синтаксичко-семантичком плану. Забележени контексти комбинације 

перфекатских и аористних форми сугеришу и принципе њиховог распореда у дискурсу 

наративног типа. 

 Перфектом се најчешће обележавају радње које су општег типа, указују на (често 

универзалне и општеважеће) околности које су биле на снази у времену на које се мисли, 

док се аористом исказују појединачне радње, које се некада након перфекатских наводе 

како би се указало на преокрет који је наступио и довео до промене наведених околности. 

На приповедном плану аористне форме уносе динамичност у иначе мирни ток приповедања 

који се постиже перфектом, уз увек присутну компоненту доживљености: 

 и ето, излазило се на крај, слабо је народ радио у предузећа па се послʼе једно време оно кад 

би распад, растури се то све (Баг); ја сам ишла оно раније, то ми све седи, ова ми се малʼи поболʼи, 

па ја заборави (Брђ); ту раније су ималʼи војска долʼе ђе пункт, раније у ријеку, доклʼен граница, ту 

би била војска, полʼиција, па хи одније бијес, макоше се оталʼе (В. Лок); ћерка му је удата у Београт 

тамо далʼеко, и она је завршила велʼки факултет, и дивнога мужа узела, и што се удаде одма дијете 

и не може, сад не ради доклʼе дијете не подигне (Ка); од стоке имало је коња, волови, није могла да 

живи породица бес волова, козе билʼе, офце билʼе, бивољице су касно билʼе, није хи имало у прво 

време, касно су бивољице оде дошлʼе, ишлʼи су у Лʼесковац долʼе те су хи куповалʼи, показаше се 

добро и поћеше да хи доводу од Лʼесковца; ко је имо имање повише он би убро пшенице, мумуруза, 

држо по троје-четворо говеди, неку офцу, послʼен рата козе забранише, и козе се држалʼе (Пож); ја 

нисам био у партији никако, ни у војсци ни овамо, ође кат сам дошо, нудише ми, ја не мого да се 
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одрекнем да кршћавам децу, оћу да поштујем славу, Божић, отац и мајка то не дозвољавају, а јесам 

био одборник, и у школском одбору, два пут по три године. Моро си да слушаш, да извршујеш 

наређења; има осмогодишња школа горе, ка[д] сам ја дошо из војске смо подизалʼи, била је школа 

имала и раније па је спалʼише муслʼимани; они су држалʼи оне вијенце онамо, а ми смо држалʼи 

овамо, они не попалʼише, ми смо се послʼен бранилʼи, организовалʼи смо се сами те се бранилʼи што 

смо моглʼи и нијесмо ође презимилʼи но смо побеглʼи тамо горе ђе није спаљено, побеглʼи у Прћенову 

(Прћ); ту е била једна Нада ис Чачка, а човек јој је био и[з] Сенице, а радио долʼе у полʼицију, па су 

се ко нашлʼи, алʼи ко да су билʼи брат и сестра. Помрлʼи су обоје, нису ималʼи деце, нису ималʼи 

никог. Она му умрије та жена он то продаде послʼе, он је био хронични алкохолʼичар, све је то продо 

(Рај); ми смо пошлʼи да идемо за Тријебине и вратилʼи смо се. Вратисмо се, оно усу киша и усу, не 

моремо да пешачимо (Ки); не знам кат беше ова пут се почео радит за Шпиљани. Ту сезону се радио, 

па посље прекидоше посо, у недостатак нофца, те сам посље отишо у Крагујевац (Бл); то је било до 

прије неколʼико, па хи истераше, он купи оно; пет пута се премешћам, у Шкријеље сам живео, то е 

страна да се ћовек скрха кат иде пешке, па оно послʼен пуће за Турску, ко је гој имао мало пара он 

је отишо, тешко је оде било живет, па сат фала богу и овоме друшту (Де); е послʼе сам оставала, 

ето ти два пут сам бешику оперисавала вође, па не би вајда, погрешно ми завршилʼи, па отидем у 

Краљево, у Краљево не смедоше да ме дирају (Ка). 

 Перфектом се обележавају и радње које су се у прошлости вршиле напоредо са 

аористним: 

 синоћ смо причалʼи оде на поседак, и један комшија оде стари, бисмо то тако, он прича (Баг); 

ја сам онумат био готово ме змија печи (Брђ); моје годиште је остало сад, ово испред мене је све 

отишло, ово три-четири године, ка да хи покупи, све помријеше; та генерација је запантила Други 

свецки рат, то су љуте муке билʼе, љуте муке, долазак Немаца на ова простор, завадише се нације, 

па она онога, па она онога, то је једна велʼика ужас била, а то је све оно што су стари прије мене 

говорилʼи, завади па владај, то је хаос био, алʼ фала богу неких велʼких оде није било никат, није 

било оде што се тиће оде Пожеге алʼи на нивоу Пазара јес вала, алʼи како је могло да биде; Немци 

су убијалʼи за једнога Немца седам нашија људи, седам и оде код Доховића ту неке убише Немце, 

они уфатише седам њи те убише; једна својта ми имаде удес долʼе кот Крушевца, једва је претекла, 

отпозади га удрио неко, једва је претеко, ја одо долʼе (Пож); Кодо је од Никића, он је ту погинуо, ја 

сам био у Босну, он је погинуо, те тамо добих извештај погинуо је те ту је и сахрањен; Ондалʼе сам 

ја свуко некога Мику ис Тушимље Видојевић мислʼим да се зове, треба да је Видојевић, те погибе 

онђена на саму чуку, а она град бедем озидан, око цркве от камена, и кад он, ја и Раде Морачанин, 

ко младићи онако без оружија, ми долʼе мало се склонилʼи са њим, води се борба, и она Мика завика 
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ономе Милʼивоју са пушкомитраљезом: „Штити ме ти са пушкомитраљезомˮ, да баци он тобловку 

неку бомбу набије на пушку па да гађа, е кад је он клʼекнуо, ова га штитио, озгор је муслʼиман 

удрио и погоди га, и салʼ завикаше ови наши: „Погибе Микаˮ, ја исправи главу, синула му капа горе 

увис она се враћа озгор, он само изврну се назад долʼе, и послʼен га дадоше мене и Раду и све низ 

ове вијенце смо га свуклʼи дотлʼе. Само га вуклʼи. Послʼе стиже један Мутавџић Милутин ис 

Тушимље те га он сподби те га довукосмо до Црновршана ту (Прћ); ја сам почо то да правим кат 

сам био у партизане у Сеницу сам био у народну одбрану, па једноме што сам станово код њега, 

сломи му бик ногу оде, прву ону, ја му је намести, послʼе један Хилмо сломи кључну кос ја му 

намести, и отада је потлʼе почело (Кл); ја ово ђе сам бона от дискоса, не да ми да идем, ријетко кат 

одем, била сам само једном лʼетос кат су ми деца била ту, с њима оно билʼи долʼе, роштиљ правилʼи 

па мило хим би, ја одо с њима (Ков); мој отац је имо сестру у Турску и пратио ме тамо на виђење 

да види, а имо васику, ја нијесам ћео да идем, а они послʼе не шћеше без мене (Гл); мене даде ова 

стриц у Жичу, ту сам, кобајаги ме даде, учио неку школу мало, неписмено дијете и чуво свиње, право 

ти кажем, чобанин био, окопаво грожђе, бостане, све то сам, одржавали, нас имало ту једну 

четворица, ко врт, имали су рибњак исто, ту се већином постило (Вру); отишла на контролу у Пазар 

и свратила јадна у чешљару, и ту ме нађе и исприча ми како је било (Леч).  

 Већ је поменуто да је карактеристика перфекта, што важи и за аорист, обележавање 

радњи као, са становишта момента говора, неактуелних. Радње означене перфектом вршиле 

су се и извршиле у прошлости, и као такве тој временској сфери у потпуности припадају. 

На завршеност радње може се упућивати контекстуално, што потврђују до сада навођени 

примери, или пак посебним одредбама. Сходно томе, сличност перфекта и аориста јесте и 

у томе да се уз глагол у предикату може употребити одредба која тачно упућује на 

временске грнице којима се време вршења радње ограничава, тачније, којима се јасно 

дефинише временски одсек током ког су дате активности биле на снази. Дакле, перфекат и 

аорист исказују радње које подлежу временској ограничљивости, док код имперфекта то 

није могуће. 

 Примери са одредбама овога типа доста су чести, као претходно наведени, са 

маркерима који упућују на нереференцијалност радњи, опет услед универзалне семантике 

својствене перфекту.  
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 Одредбама се перфекатска радња може дефинисати у смислу дужине трајања, или се 

пак њоме маркира десна граница на временској оси, којом се означава моменат када је 

наступио прекид именоване радње: 

 ја сам био у Пазару цијелу зиму па сам побего овамо (В. Лок); ми оде, Пожега велʼика, ми 

смо годинама гласалʼи Савка, ништа ни није сметало то да ми гласамо Сафка из Балʼетића (Пож); 

осуђен је био двадес година бес посете и права. За то доба издржо је једанес и по година и пет дана 

у Сремску Митровицу. И он издржа једанес и по година и дође с робије, по-тијем условима (Бл); 

дванес-тринес година ка су се развелʼи (Ос); посље смо мало оживељи, отац јој посљен дошо с 

робије, једанаес и по година је издржо робије за време Тита. Као домобран је оглашен и за то е 

одговаро тија година. И посље је ставио, он је био комадант батаљона у партизане (Бл); ту је 

архелогија, архелози из Београда, радилʼи су десетину година (Баг); моја снаха ни једна није имала, 

једна осам година, једна девет година, нису ималʼе децу (Леч); све под надницама, у једно време све 

преко ових оде ова што су упућевалʼи у Француску, е тамо је радио девет година, е послʼе су 

отфрклʼи, а билʼи су посиромашни (Леч); мајка ми је ћетири године седела удовица, била ми је мајка 

млого млада остала. Тако да сам ја ко[д] тога оћуха била, живела сам код њега ћетири године, 

остала сироће и ћетири године са мајком, то су осам година, осам година сам седела кот оћуха (Ле); 

један је осто седам година из Ђерекара ис мога села, хоџа један; седам година се та није помирио 

његовој шћерки што се удала, и послʼе некако (Ђер); горе нам је кућа била изидалʼи подрум и горњи 

крај, оно се заратило а муж ми он у ропство шес година био и брат је мој био та старији (Лу); он је 

живео шесет и пет година (Врс); био сам три и по године у партизане (Гло); било је ратно вријеме и 

послʼе, ја се сећам, три године послʼе рата није рађало жито, свеједно што би сијалʼи (Бо); рат кад је 

био, побеглʼи смо за Рашку па из Рашке у Беоце смо живели једну годину (Из); Марина је радила 

ову годину, радила је у Штаваљ, замењивала једну (Че); шез недеља сам седела испрошена (Кон); 

ја сам био портир у ону зграду у центру. Онде сам радио дуго и дуго, па сам радио горе у Годово на 

школу ону, био портир исто, ђе нијесам ишо, у Рожаје, Иванград, свут (Коз); живело се прилʼично 

дуго (Не); ја цио дан тамо по врту тудијенаке шонтала (Бал); послʼе мој муш је отишо у Француску, 

а више је био, доста времена је прошо те по Београду, оно по Банату, мумурус онај, кукурус, како 

ви кажете, комишо и радио, тамо-овамо (Леч); ја сам био одборник доста времена туне горе и знам 

да сам сазиво село те смо ишлʼи у потеру за тијем Гембешом, пропалʼи, Гембеш је доста времена 

послʼе живео (Прћ); ја сам била десет дана са овијем малʼим једва чекала сам да дођем (Брђ); ја сам 

носио пртене пантолʼе ко зна колʼико (Коз); ја сам радио и ја у Петолʼетку мало, осамедесет седме 

(Коз);  
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 оне су живелʼе до Другог свецкок рата (Пож); до скоро сам мислʼио да горе воде нема, да је 

проблʼем за воду, међутим, каке изворе имају, каке воде, то плућа отвара, и јаке воде (Баг); пантим, 

ја сам баш и ја оро са воловима до скоро, послʼен смо купилʼи трактор да се то мало превазиђе (В. 

Лок); он је досад седео оде и Омер и ова ћовек, Амир се зове, што свира у кланет, па тако (Мел); ја 

сам док ми ова ћерка се није удала, ја сам држо по двије по три краве (Трн); чувала офце, док сам 

се гој удала чувала офце (Ли).  

 III.5.10. Као што је показано, перфектом (и аористом) обележене радње одликују се 

свршеношћу, њихово (из)вршење у потпуности припада прошлости, те тако својим 

трајањем никако не може обухватити и садашњост. То је једна од основних разлика према 

имперфекту и очитује се, превасходно, у ситуацијама обележавања радњи из блиске 

прошлости. Тако Ј. Вуковић навди да се на питање: Виђе ли ми ђе ђевојке?, ако се за њих 

зна где су, може одговорити: Ено иг на главици, мало прије седагу и смијагу се нечему. 

Притом, „овим: ето иг на главици – јасно је обележена садашњост за место налажења 

субјеката о којима се говори, а то се, у ствари, иако то није директно речено, односи и на 

временски однос глагола седети у имперфекту (подразумева се да девојке и сад седе, а 

имперфекат се [...] употребљава да се веродостојније покаже како је лице које одговора на 

питање само видело да девојке седе)ˮ. Даље, „имперфектом смијаху се означено је само да 

се радња вршила у моменту кад је говорно лице посматрало (слушало) субјекте радње, а 

сама се радња односи и директно и индиректно на прошлост иако није искључено, што само 

текст показује, да се она и сад врши, – у моменту кад говорно лице одговара на питањеˮ. 

Међутим, „да је речено: ено их на главици, малоприје су ту шиђеле и смијале се, значило би 

у ствари: на томе су месту, – радње седења и смејања односиле би се само на прошлост, – 

ни индиректно се не би указивало на то да се оне и сада врше, то је у крајњој линији 

занемарено. Да је опет речено: ето их на главици, мало прије су сиђеле и смијаху се, 

имперфектом би се обележила само очевидност, и прошлост и све друго је занемареноˮ 

(Вуковић 1967: 113–114). Дакле, прво диференцијално својство перфекта према имперфекту 

јесте ограниченост радњи на прошли моменат (детаљније о имперфекту за блиску прошлост 

в. т.  III.3.4. у одељку о овом глаголском облику).  

 Суштинска одлика имперфекта јесте исказивање прошле радње у процесу њенога 

вршења. Имперфекатске радње, дакле, предочавају се као процеси у трајању, а не као 

целовита дејства. Перфектом и аористом радње се приказују као целина, као нешто што је 
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било и што се као такво одликује готовошћу. Приказивање радње као процеса у току, 

трајању, свакако јесте могуће и употребом перфекта, имајући у виду да је он облик 

најопштије семантике. То је посебно својствено имперфективним глаголима, те тако утисак 

процесуалности, трајања радње проистиче из морфолошких својстава глагола, или је 

одређен контекстом. Ј. Вуковић у вези са тиме истиче да у примеру: Кад ја грађах ову кућу, 

дође ми један мајстор из приморја да ми зида зидове, имперфекат означава процес, ток 

радње. Али, с друге стране, и када се каже: Кад сам ја градио ову кућу, дође ми један 

мајстор „не мисли се ни на шта друго него на временски ток у који се поставља друга 

претеритална радњаˮ. То значи да и када кажемо да перфекат „обележава радњу у њеној 

потпуности временског трајања – његова обична употреба, то не значи да се у његову 

значењу не може и то занемарити, и да не може исто као и имперфекат обележавати само 

процес радње. Сва разлика у овом нашем случају између: кад ја грађах ову кућу – и: кад сам 

градио ову кућу – своди се на то што се имперфектом даје непосредније уживљавање у 

ситуацију о којој је реч, а перфектом се са стајалишта говорних момената говорна лица 

уживљавају у прошлу ситуацију (са транспонованим ситуацијама у смислу релативске 

прошлости) на сасвим обичан начинˮ. Једина разлика је, како сматра аутор, у томе што је 

имперфекат за разлику од перфекта носилац компоненте доживљености, док је јасно да 

„између једног и другог израженог облика нема никакве разлике ни у смислу дужине 

трајања (то је у овом случају говорном лицу сасвим индиферентно), ни у смислу 

напоредности радњи према другим датим радњама (то овде постоји, зависна реченица даје 

то сама собом, али је за само схватање радње и то индиферентно)ˮ (Вуковић 1967: 232–233).  

 Коначно, овде долазимо до још једне релевантне разлике – имперфекат је глаголски 

облик којиме се јасно обележава непосредна чулна доживљеност радњи, што омогућава 

њихово приказивање као претериталносадашњих ситуација, оживљавање на плану 

садашњости те приказивање као динамичних акција посматраних у току вршења. Перфекат, 

као што је и речено поводом његовог односа са аористом, ту особину не поседује, тачније, 

она не спада у ред примарних компоненти у његовој семантичкој структури.  

 Перфекат, иако то није примарна одлика његовог семантизма, може обележи радњу 

у процесу вршења, или пак радњу дужег трајања. Стога се он у контекстима неретко среће 

у служби обележавања радњи које се представљају као оквир унутар којих се смештају 
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напоредне радње исказане осталим глаголским облицима, односно које својим трајањем 

обухватају друге радње, тако да се оне смештају и једна у односу на другу распоређују на, 

на тај начин дефинисаној, претериталној временској линији: 

 овај део тамо ка Црној Гори, живелʼи су и Срби и муслʼимани, алʼ како која година била, ко 

дође на влас, он неке законе постави; било је присилног исељавања, међусобно се убијалʼи, бежалʼи 

за Македонију, за ове крајеве, промијени место, склони се; није имало струје него оне лампе, гарабит 

неки што је био, он је горео у те гарабитне лампе, некако свеже на чело и оно гори једно време, и он 

послʼе дода оне прашине и то би горело, осветљавало (Баг); врућу ракију па му наби па киха, па 

киха, па киха, па готово црче, ни да трпи ни да скине, а турио фафарона у једну пасиквицу па и 

окадио; био је обичај да ме прстенуе девер кот куће, само улази девер и још два са њим, помоћни 

деверови, не умијем ни ја да ти објасним то, прстенују младу, она хим даде по пешкир, кад је 

прстенује, свијем по пешкир преко рамена по обичају, донесе хим шербет, није имало сок него 

шербет, вода и шећер, и они је дарују послʼен на ону, викало се табља, није послужоник, ставу на 

табљу паре, колʼко ко може, није имало послужовник него табља; јес се радила, само ја, што се мене 

тиче нијесам, а радила се конопља, почупа је па је свежи на врх, па је покиселʼи у бару, па је извади 

па је суши, па послʼе на ону трлʼицу, и послʼен је преди (Боб); можда ти не разумеш ме шта су билʼе 

сламарице, то су билʼе исплʼетене као душеци од неког платна, и ту се нахакала слама, ту се турала 

слама и то жене, мајке деце, оне то умекшају мало ону сламу и простри деци, и ту да лʼ ћебе, да лʼ 

мало ћаршафа и на то би лʼежалʼи; раније како би му отац и мајка реклʼи, отац и мајка су му се 

питалʼи, отиди, види девојку, кака је, шта е, от којија је, они дођи отуд да виду ђе се удаје девојка, 

има лʼи штагоћ у та дом ђе ће да живи, како је стање, шта је, па богами неко и покуди па се развалʼи 

то, свашта је било (Бот); кад има, купи, кад нема. Богами исприје није се ни имало, нијесу ти вала 

паре помагалʼе, онија година баш ка[д] сам дошла ја оде, није имало (Брђ); из овија година пуне 

билʼе шљиве, ове стерлʼејке, све сломило гране, не може да држи колʼко је то родило; знало се да се 

осече бадњак, понесе се погача, флаша ракије, кукурус, овас, жита шта имаш и прва љуска да пане 

да га сунце грије она бадњак. И прва љуска се узима и стаља се у торбу а погача, бадњачица, ломи 

се преко бадњака у шуми где се осече бадњак; ја се сећам био сам дечкић кат смо копалʼи овај канал 

за воду и ту наиђемо ко они земљани чанаци што се некад млʼијеко разлʼивало, само преврнуто 

овако, шта је сат, отац ми каже: „Не, не дирајˮ (Из); па би ја пешке одавде, па преко Паралова, преко 

Варева, по[д] Доховиће сађи па оплʼети пешке, отиди ноћи, дођи, ништа ме коштало није, ни банка, 

ни динар (Ју); како се сијало, тако смо живелʼи, то се сијало и брало и ова једна тура, па друга, па 

стави у воду у мочило, то послʼе месец дана да се киселʼи, па да га осушиш, па да га отрлʼиш па сто 

јада; како је она са снашом живела, оне се све зовни на брдо па поседа, па разговара (Коз); лонце су 
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тералʼи одавлʼе из Јошанице, оне лонце од земље, тералʼи за Косово за жито, грдно, послʼе рата, 

по један илʼи два лонца жита, и тамо раздијелʼи по селʼима (Лу); тамо долʼе, није имао ова пут, него 

низ ријеку тамодолʼе, то је само онако путање билʼе, па би товарилʼи оне товаре дрва на коње, па 

залʼеди ријека а коњ наиђе на ријеку и пукне она лʼед и он пободе главом и све и дрва и коњи и све 

у воду обалʼи; кад је било за време Тита, научио нарот те добре плате, те добар посо, те имају сви 

запошљење, фабрика Рашка кат се било то напунило било да ради, то кат се пусти радништво, то не 

мош да прођеш улʼицама све радници ис фабрике (Не); увече у те станове покупио се нарот кот тија 

мртвија људи, ка и код вас и код нас се чува она мртвац кад је у кућу. И тад није имало стакло него 

ималʼи папири на прозоре, а ти овако она папир, оквасиш га, он се пробије и ти видиш тамо у ту 

просторију све ко је, и слушаш (Нет); ималʼи су једни ђумбуси, раније он се ожени и друго веће, 

треће веће доводи музику у кућу и ту незван идеш, сви омладинци момци иду на та ђумбус, неко од 

рођака изведе музику, ја му дам сто еура и он дође то веће и свира ту и; кат сам се женио, имо сам 

девојака оде порућевалʼе су ми да ми дођу кот куће саме, ја нијесам прифатио то, са једном девојком 

из Бијелʼија Вода озго се оженим (Пож); здравице, прву, другу и трећу за Свете Тројице и онда имаш 

госте, комшије, обавезно си глʼедо да имаш комшије који је обавезан из села некога, једнога, два, 

три, пет, како ко могне. Те комшије дођи уоћи славе, на славу, исто дижеш славу, ми славимо 

Светога Николу, и дођу ти комшије, пријетељи дођу. Обично узмеш неког из села стално да ти је, и 

оне тебе и ти њему, е послʼе они још ко неко има, други гости долазе; па се носило онијем женама, 

ако има у кући више, не знам по сапун, те комшије. И они пријатељи трећу ноћ износи се та милос, 

три дана се славила слава, то се тако радило; раније је био испит, и онда закажу кат ће свадба (Прћ); 

не би се ни виђалʼи момак и девојка, рецимо, ја тога памтим, алʼ не сви него имало је случајева преко 

рођака, преко пријетеља, преко некога, пофалʼи добру девојку, о[д] добре породице, тако то и то су 

се тако узималʼи (Рај); ене, однеси секиру па разби лʼет оним гвожђетом па колʼко море да се завуче 

она веш, тако ти то било (Со); ка[т] сам ја дворела никок од човека имало није, само жене. Стоји 

овако, турила руке и стоји, покрилʼи је чаткијом, ништа не смије да се прича; живела сам са 

деверовима и држалʼи су ме свакат лʼијепо и испрати у гости и доведи. Имало не десеторо, па човек 

ми оде у војску три године, ја све седела кот деверова. Никат отишла у рот нисам што нисам питала 

девера, он ме спреми и дођи те ме узми. Нијесмо смелʼи да мрднемо што нијесмо питалʼи (С. Ћуп); 

тапут девојке и жене нијесу смелʼе да уиђу у собу да глʼедају кад ми играмо него су вирелʼе на прозор, 

није имало стакло него папир, новина, било је место стакла, па оно провалʼи, окваси га, па су ту 

вирелʼе, девојке и жене на врата, отвори врата па су не вирелʼе ка[д] смо ми игралʼи; то је тако било 

раније, одaвлʼе површица, у Дежеву кот Црновршана, ис Трнаве у Дежеву пешке на џумбус и ту 

ка[д] смо нас тројица заигралʼи у собу, девојке су глʼедалʼе на прозор, тамо ми играмо, не видимо 

девојке, ми тамо помахнитасмо у собу; у школу кад би било најприје она жута Момировица, она је 
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азгина била кад је играла, накокора косу овако па ка[д] смо игралʼи у школу, удари ногом па хоће 

патос да сломи док ту смо игралʼи (Трн); он је радио у јаму долʼе и како је радио, а био висок, крупан, 

и како је радио, далʼеко било, озгор се опучи, право га ударило, знаш, у главу; имала сам ја све, и 

помаду, да се наруменим, није се имало ка ово сат модерно но црвену артију што се ките сватови, ја 

то чувала се да не црним, ту косу расплʼети полако па плети па послʼе, па завежи тамо овалʼики 

обруч на главу, коса оволʼико оно јежава, ада не могу сад да причам како сам ја то носила, по месец 

дана би ја то тако наређивала се; ја сам горе са учитељком спавала у школу, брат ми био курир у 

школу а учитељка била сама, млада била, била е оздољ и[з] Србије, и она мене замолʼи, да не би била 

она сама, да ја спавам код ње, и стварно ме моји родитељи дозволʼе, у школу ја спавала саш њом, и 

побегла сам и школʼе (Гр) ја сам имо Срба оде, па би отишо код њи, то није далʼеко одавде, то су 

Кушићи, па овамо Равна Гора, он би ти принијо чисти зобени лʼеп који се није ни сијо; прије ја кат 

сам био дијете, ја нијесам мого у собу да уиђем док ме неко не позове, истера те и[з] собе, а сад прва 

ђеца за стол него гос; бога ми сам ја моју децу на коња носила овдалʼе за Сјеницу кат сам била 

болʼесна па претрни, да извинете, на оног коња седући, не могу више да издржим; кат сам био дечак, 

све сам ишо у Пожегу купово кукурус, самељи, бајаги прода у Сеницу, отац није радио па смо билʼи 

сиромаси, послʼе кат сам мало порасто, ја сам се мало обогатио; код мене дошла једна твојија 

година баш седелʼи смо прије једно неколʼке године, из једнога села долʼе из Дунишића, подалʼеко 

одавлʼе има петнес километара седе, довела је једна сирота ондалʼе, једно дијете са том сиротом и 

седоше баш ту овако ко ви (Кл); ја нисам могла, кад седнем на разбој да ткем, нисам могла да 

доватим подношке, нисам млого ни порасла, па овамо ми позади отац тури по двије трупине па ми 

овамо помакни и ја послʼе седни да ткем; ето виш колʼко се веровало, иде да се причести, наједе се, 

напије се, оде да се причести; знаш шта је то, ђецо, онда је било оно послʼе рата, није имало ни сапуна 

ни прашка, она пепео забрка, оно веша да опере пепелом (Кн); све се ручно радило и све би порадили 

и стигни да идемо и на сијела и у махалу и то се скупљао нарот, ово сад јок (Тр); ја нијесам вала 

шћела, мој ћовек би ме теро. Ја не шче, оде ми лʼепше (Бо); тракторима су вадилʼи како паље те 

хоморе, тракторима закаћи и натрефи долʼе ископај, тако е земља мека, закачи с трактором и повући 

и извући ћитаву хомору (Бо); време је било, не пита те родитељ ђе ће да те да (Бр); слабо су је 

питалʼи, слабо су питалʼи, јок море, дади је, нијесу слабо питалʼи девојку, дади је (Гло) брата сам 

женио, хај још то да ти испричам, пратим једнога хоџу, тамо та провођача (Жу).  

 Имперфекатска радња често подразумева напоредност са неком другом радњом или 

ситуацијом. Таква прошла, са имперфектом (било самостално употребљеним било у облику 

помоћног глагола у саставу плусквамперфекта) напоредна дејства могу се обележавати  

перфектом: 
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 ја сам ишла за Вршац, нијесам, само на једно место сам видела да су шљиве родилʼе и то се 

беше до земље савило, ту мало нешто беше ка, како да ти објaсним, ка у неку долʼину, и ту ваљда 

није закачило, ту беше остало; у та хотел ђе смо билʼи, нит се знаше ко је директор, ни ко је шеф, то 

радаху, уопште се не зна ко је шта. Раду, имаху (Брђ); сећам се ја, раније кат смо тералʼи дрва за 

Косово са овијем сином па долʼе војска па тражи ти документа, папире, мој син нешто не беше 

понио, не дају да прође (В. Лок); баш једама једне прилʼике један муслʼиман ис Пазара упозна се са 

једном девојком ту нашега рођака, он јој се преставио да је православни, ја јој каза, он послʼе шћаше 

да се бије са мном, њему криво што га ја офира, иначе милʼиција га отера, тако би (Из); тога имаше 

ја не знам колʼико, пуна гомила, за шта је оно служило, не знам (Из); кат сам ја отишо у Турску 

седамдесет и прве године, то ми је прво било да одем, беху у тешку ситуацију, беше нестабилно, 

систем не беше у Турску, живаху од седамдесете године па на овамо (Пож); он је долазио сад, више 

познадијаше околʼину него иједан. Све познадијаше (Бољ); баш данас сам мислʼила да идем па она 

вељаше можда ћу испанут па није испала, остала је ту (Бо); ми смо једну плоћу маклʼи па смо 

глʼедалʼи, па знаш шта, могу ти реј, три метра стојаше костур, глава, кости, као да је јућер укопан; 

ада ја ка[д] сам глʼедо, то није шала, крупни билʼи то људи тада, преко два метра. Мераху људи, 

беше им занимљиво. Здрави зуби. А знаш како им седаху здрави зуби, а велʼики. Глʼедао је ова 

стари, то није шала, то је озбиљно (Уг); био и у Краљево три-ћетири месеца, те дођо, кат овај Суљо 

се беше, ова ми унук, родио, Исметов син, и беше дошла ми та бивша супруга, мајка Исметова, 

дошла код мајке доље и ова Нафија је довела да дође код нас оде, довела је и беше дошла (Бл); Исмет 

кад је кћео да иде за Немачку, ја сам га закљео свом божом задатку да он што прије могне да дође 

да узме децу, оно беше приспео ова рат да биде оде, да узме жену и децу и да и поведе у Немачку 

саш њим (Бл) Чулʼије има тамо код Мојстира, има село, био сам у то село ја. Ту праваху људи гусље, 

добро живаху (Бо); има оде руја код нас овамо у ове крше, ја сам носио једној жени у Тутин, да лʼ 

нешто вељаше за наки притисак (Бр); кат су почелʼи овамо да граду ову магистралу, ја бога ми бех 

млађи, радио сам са инжињерима (Ке); опанци се носилʼи, то ко е имо опанке пироћанце, каке 

ципилʼе то беше; сат из Ковача кад смо ишлʼи тога имаше сила горе (Мел); не знам ко водаше коло 

и он мене лʼијепо одведе, дође те ме узе, Милʼе, и ципцијело вече сам са њим играла (Коз); помрло 

је то све и Марко беше слап (Гло); тако беше у Макдонију, био сам долʼе подно Велʼеза (Мел); 

требалʼи да оремо и дођу једни, отац ми био у Позар, идаху ти пут у Позар на пијоц (Ле). 

 III.5.11. Перфекат на најопштији начин обележава прошле радње, те се стога оне 

перципирају као експозиција, оквир за увођење других претериталних дејстава 

спецификованије семантике. Најчешће се употребљава управо за увођење, потом 

коментарисање или појашњавање (у смислу давања информација о општим околностима 
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које су биле на снази током њиховог вршења) хабитуалних радњи, које се означавају 

облицима специјализованим за исказивање значења поновљивости – потенцијалом, 

императивом или релативним презентом (често се ови облици удружују и смењују у ширим 

контекстима). Перфекат овде има улогу да радње експлицитно означи као прошле, док их 

остали облици маркирају још и као понављане.  

 Перфекат у таквим контекстима најчешће означава радње, стања или збивања који 

се издвајају од хабитуалних својом једнократношћу, уз дуже или краће трајање: 

 игра жмурке, играју се клʼиса, то се тако зове, мачугу забоди па једно мало дрво стави на 

ону мачугу па га другијем ко ће даље, та побеђуе, одбацује. Филʼџана би се на посетке, играју, стави 

прстен пот филʼџан, двојица крију, а они други тражу, ко нађе, победи. То се тако звало те игре; не 

веља ништа да тражи кад је трудна, ако јој не даду, послʼе није добро то дијете, не роди се нормално, 

то би викалʼи, ако тражи нешто да поједе и сад неко нешто нема, није јој до, и каже роди се оно 

шарено по лʼицу дијете; није било струје, касно струја, на ламбу се, запалʼи ламбу, сви се покупи, ко 

плʼете, ко преде, стави је ту и работа на ламбу, покупи се увечер, поседак, жена доста, то је било 

песма, весеље, ка на прело; разбајавалʼи би му жене, која зна, то су ималʼе те старије што знају, 

разбаје детету да не плаче, дијете има грчеве, со око главе и баци у воду (Боб); јес, овај код манастира 

горе, то је један у Србији можда највећи вашар био, сабор се звао, ту би се оно четрнаестог јула, 

половина Крагујевца, Рашке би дошло одоздо. Билʼе су жене раније, калуђерке, тако се звалʼе, па су 

одредилʼи да људи то преузму и сад они то држу (Баг); раније то није смелo пошто сунце зађе да 

донесе воде у кућу, да избаци смеће пошто зађе сунце. Што би скувалʼи недељом храну, то би они 

дан што потроши, потроши, што не потроши, у канту свињску, недељну воду ни омилʼи се не би, 

толʼико се то чувало (Из); раније стид био, па кат су мене кћелʼи да жену, ја бежи напоље. И девојку 

да удају, она бежи напоље, срам је, мене срам, ти то добро знаш. То е било стит, било је срама, било 

је свега, образа имало, сад нема ништа, сат се сто чуда прави, сто чуда догађа, хиљаду чуда се догађа 

(Ју); ја сам децу подигла у шуму, дијете, напрти га овако на лʼеђа и свежи овамо пртњачу, и понеси 

иглʼе овако, и понеси ђетету, удроби у једно чанче овако, купио ми отац, то се звало самун, осуши 

та лʼеп добро, осуши, проври воду, тури шећер на четири оно изломи, покри марамицом и тамо га 

нарани, то дијете, у шуму (Ка); то смо за себе ту држалʼи стоку, ималʼи свиња лом раније, па умељи 

оно за краве, за волове (Коз); у лубицу, била је ту стара кућа па сам на огниште, па сам у црепуљу 

све месила лʼеп. Па би дођи комшике, а ја, хатула имала једна, простреш на ту хатулу. Па пореди, 

по једанес дванесторо имало фамилʼије, тија ис црепуље лʼебова, па једна комшика дођи, па: „Како 

хи овако помијесиш, па како хи печеш?ˮ; и жњела, па трбу до зуба, да извинеш, па се сагни, па 

кључеви на нос и на уста. Целу ноћ сам жњела овако кукурус по месечини, ово не може, овако 
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врућине, са свекром, па по цијелу ноћ. У сабах ја из њиве кот куће. То те нико није пито мош лʼи 

илʼ не мош, је лʼ ти тешко илʼ није, него мораш него шта ћеш (Леч); ја сам носио од говеђе коже, 

оно опути, па су пријечалʼи, оно се поцепа, мајке дођи па узми да опријеча мало неком другом 

опутом, па опријеча оно, опријеча, и стави неки обојак у опанак, и обу оне чарапе дебелʼе, док 

отидеш до тамо до стоке те чуваш та дан, оно се распадни, увече обрћи се око ноге, нема ништа. А 

носилʼи смо о[д] точкова опанке, кованици, код онога има она радња што је био Џемко опанчар, 

испод Шумске управе, о[д] точкова опанци су ношени, оно около ђе треба да се залʼепи опанак, они 

ексерићима закуца оно, намести, овамо-онамо, тврдо, никат се не исцијепа алʼ тешко за ногу, 

подуспарава се, па уштуља па отвори се рана на ногу, штуља оно са стране (Не); поси ту конопљу 

она никне, порасте, сазрене, онда се пожње, повеже се у туцат и тури се у неки резервоар воде и оно 

би се туне киселʼило, извади, ималʼе су оне трлʼице и употребљавало се за кошуље, дољњи веш, 

није имало шта друго. Живело се о[д] тога; она је штетоћина шуме, ђе би дофатила, то су билʼе малʼе 

шуме, ратишта су ућинела, оде се ћесто ратови водилʼи и ово Хођево што је оде, то је мала шума 

била, одавде смо глʼедалʼи нашу стоку горе у то брдо, и тија коза је било пуно, и та коза је рушила 

шуму, јела је баш ка тестеретом да је сећеш (Пож); то ти је слʼично свуј, и код вас и код нас, Божић 

седмог јануара, православски био је Божић, уочи Божића смо славилʼи, постило се све за тија шес 

недеља, све постиш на Бадњи дан увече; па би послʼен дошлʼи милојабуку, комшије износе ту јабуку 

и тако, звала се ко јабука, а он доноси као поклон, каже да однесем милос, не велʼи баш поклон него 

јабуку домаћину да однесем. Пријетељ и те комшије пију до зоре, који може да оде, он оде, који не 

може остани те ноћи, сутра опет дођу, сутрадан јопет, песма, згода; ја сам ишо и зво по селу оне 

комшије. Е ја сам ишао по три четири смо ималʼи комшије, ја зађи. И онда зађем од куће до куће да 

сам звао, понудим им да здраве ракију и јабуку о[д] домаћина и женама по колач и позовемо вечерас; 

сабор је имо но га сад нема ниђе, нема омладине, било је, имо горе добар сабор о Васкрсу и велʼики 

понедионик у Митрову ријеку, ође у Петрову цркву имало је Свете Тројице и Цвијети пред Васкрс, 

на Ђурђеве ступове имало је Ђурђевдан, е у Пазар је имала црква долʼе на велʼики Торник. У 

Сопоћани смо већином ишлʼи. Пешке идемо ми, нарот, руља. Ту стари поставе совре, ту се 

бегенисавалʼи момци, девојке, омладина, девојке шетају тамо до на извор Рашке. Ти обичаји било то 

док је имало омладине на село сат то прсло, растури се, нема; Божић масовно славио нарот, Срби, 

Васкрс је био масован, славило се то. Ко је Србин био, он је глʼедо да иде кот цркве о Васкрсу, са 

совром, Петрова црква је главна била. Свак имо своју совру, и идеш у цркву, понесеш јело, пође 

омладина и старији људи и тамо то седи се, пије се, песма, музика, оно сеоско, а са[д] то нема (Прћ); 

горе соба а долʼе говеда па базду баљеге, кућа била од лʼетви, од баскија па малтерисато па горе 

спрат ми а долʼе стока у подрум. Нема ђе стоку но у подрум. Који намешћај, ништа вала, простри 

душеке и сламарице па лʼежи, вериге, сач, црепуља се мијеси, лонац, тури вариво па га заби у 
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огњиште па куха па једи. Простри душеке деци па лʼежи све на пот, који намешћај, касно, касно 

креденци, имала сам један федерни кревет, друго ништа, све простри овако, безбелʼи ми је соба била 

прострта, ћерге, ћилʼиме, ми смо ткалʼе најприје, изатки ћилʼиме па простри собе; ми би обојилʼи 

полувере, џемпере, све смо то бојилʼе тапут, скуха ону кољуштину па обој, а то нити пушћује, што 

је лʼијепо, неј ми вероват. И то су туралʼе јоху, мрчно, црно да обојиш, да плʼетеш, да ткеш, туриш 

карабоје па ону јоху огуљи, па оно послʼе кухај; ко је био писмен писмом се допишево, ко није он 

испроси, није ка сат то, носила се та крмска печа, ни да га видиш ни да те види (С. Ћуп); јесте, 

искалʼи би, то је било раније, ја то нијесам затекла, пресечи, на пример дођеш ти, просиш и њојзин 

отац, брат, напиши на папир шта треба, те не знам колʼко метара беза, те не знам колʼко метара за 

хаљине, злата колʼко, све се то тражило (За); ко је имао стоке и ђубре да ођубри, могло је да се 

пооре, ко није, једино зоп је да га не бацаш, није било ни вештака, ништа није било, само од говеди 

и од оваца. Зоп, крупник и јечам, јечам би се сијо ђе је, овај, огнојено, а зоп ђе се није (Кл); имало 

је, има и сад, а не онда, и сад има да ти зло учини сачува боже. Откуд знам ја, што су глупе те се 

гријешу. Имало је богами тамо, поцрвени сир, једној мојој баби тамо црвен сир ко алʼица ето овакав 

је био. И то уфатилʼи су жену која је то радила те су је испљескалʼи и послʼе сир бацилʼи; док он 

дођи с рудника, кад он дођи с рудника, збриши и тако смо ту годину врхлʼи, он користио одмор, 

косилʼи лʼиваде, жито, ондар више му нису далʼи, и тако смо моралʼи радит (Кн); би жена, с 

извињењом, скинула, угаси ламбу па скини се да лʼегне, то све у једну собу било, није имало да има 

двије собе но све у једну, долʼе говеда била и све чујеш ти како оно говече доље баљежа, ти све горе 

чујеш; све закажи ноћас код мене, другу ноћ код другога, све тако, напечи, накуха компира, оно ђе 

би седелʼи ту би било вечера послʼе, јело се, пило се, супер је било, све се ручно радило алʼи лʼепше 

је било, саде нема ни да долази нико толʼико; равна пита, ми смо то звалʼи а ви зовете гибаница. 

Правило се месо, печење је и тада имало, закоље се јагње, испече се печење, закоље се, на пример, 

неко закоље телʼе, неко овце, пиријане звалʼи смо оно, слʼично ђувеча, све је то прекривено месом, 

мало пиринча, све месо; јечмено, вала ја овсено јео нисам у вијеку, ималʼи смо голʼемо имање па би 

то бабо посијо јечма, а бога ми су људи јелʼи овсено; е вала от коже и то сам носио, аи, кат се окваси, 

окрени се око ноге. Друго имо нијеси па ко смије, смије, ко не смије тури пот пазухо и иде и бос 

(Тр); знам да нарот слабо је живео, послʼен касно је моја мајка, ми смо долʼе билʼи с кућом, па она 

је држала офце, па изаткала, што каже Шаха, на оне душеке па напуни вуне па на то боље лʼежање, 

топлʼије, мекше, а неко само сламу, сламу до касно, то је риједак случај (Гл); ми смо двое моралʼи 

и у дрва и у воденицу, онда ние имало д[а] [ид]еш да купиш и салʼ да седнеш, ние имало, но си моро 

да носиш у ове воденице поточаре, па не може, то е пуно овако кад је сушна година, нема воде, па 

чекаш па помало носиш ка кући само, помало носиш тога брашна колʼко ће ти бит за два дана, па 

послʼе јопет (Го); моја ова геренација што е била ишло е у школу. Послʼе ослобођења, на други мај, 
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тако наредише па се народ купи у Делʼимеђе, у Тутин, најприје у Тутин се поћело, ови крајеви ниђе 

није имало, само у Тутин. У Тутин ималʼи су понеки који су билʼи јачи људи, понеке коње седлʼенике 

смо хи звалʼи, па тамо образуј трке, па народ само себет тија трка, а оно послʼе се баталʼи тамо поче 

да се гради, те оде у ово Делʼимеђе долʼе ђе ова џамија, ту је имала та пољана, равница, згода (Де).  

 Међутим, перфекат може у контексту бити и синониман са осталим облицима овога 

типа, означавајући радње које су несумњиво хабитуалне (поред тога што и овде, као 

примарне, задржава све претходно наведене одлике), или се као такве могу разумети будући 

да се перфекат може заменити потенцијалом или каквим другим обликом за исказивање 

семантике поновљивости а да се значење не промени: 

 раније нијесу виделʼи младу, него неко је пофалʼио и они дођу да је просу, и они сат питају 

како живу, кажу добро, имају доста стоке, говеди, оваца, коза, то је било богаство; разбие се вуна, 

опредеш ко ој за основу, танко, два струка, оно послʼен на махаљку, оснујеш га на разбој, киркит 

има и ткеш га, све га рукама пребира, жицу оздољ, жицу озгор и имаш мустру, по броју све. 

Ћилʼими, черге, прње, кучинафке, све се то ткало, јастуци, хавалʼи, нехавалʼи (Боб); и фудбала, ка 

деца оно, стално понешто нађе за играње, није ка сат купи му бицикло. Оних клʼикера, оно свашта, 

ка деца. То би скупи се ту, нема ђе да се игра но скупи се туне, ада, они ту највише скупљала и 

играла се (В. Лок); и духан, то би сијалʼи исто ко парадајс кат посије и послʼен то ред, и кат биде он 

оно те хоће да жути, они узму оно, оне лʼистове све беру, беру, беру, е узми иглу и конац, утни, и 

послʼен узми те овако, све ређа, низови, и овако око кућа да се то суши, и по цијелу зиму, није имало 

других цигара, то би узималʼи, па се сложи то, наслони се камен да се упегла, да се послʼен лакше 

реже и духан тај пушилʼи. Нису ималʼи новине, ја се сећам, новине нису ималʼи, но тражилʼи и ону 

дебелу новину, завијалʼи. Послʼен није шћео народ то да ради; вола смо уводилʼи у кућу, знало се у 

сито да му жита да поједе, колач да му ставимо на рогове, повесмо от кучине се завије волу око 

рогова и то повесмо би упрелʼи, направилʼи везу да поведу вола тога, а знало се дешњак во, увијек 

дешњака би уводилʼи, е између Божића није се мијесио лʼеп уопште, мијесилʼи би ил би правилʼи 

пите, не би правилʼи цицвару, не би правилʼи качамак, не би ваљало да се брче, каже рију кртови 

земљу. То би се трагало (Из); за време Турске давала се четвртина, [з]на[ш] шта е то, нађеш, узнеш 

рецимо иљаду снопа жита, како море један човек да подигне, о[д] сто снопа његово је дваес пет; то 

раније не би далʼи стари лонац она земљани да га тури на наћве илʼи на астал, нису дали, бијелʼи лук 

да туцају, нису далʼи на совру, но да спустиш на земљу па да утуцаш, каже бије град, чувало се от 

града (Из); а било је отимања девојака, то е доста било отимања, ја знам, ја пантим људе. Бигинише 

добру девојку, то је било одма послʼе рата, и раније за време турскога кажу, бигинише девојку, тапут 

се то акребе које су јаке фамилʼијарно, то су радилʼе, бигинише девојку и каже хајде да идемо да је 
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отмемо (Ју); то је седам-осам километара у једном правцу. Пани вода, грми, питају ме око пута жене 

по џади: „Је лʼ ти живо то дијете?ˮ Ја не знам како сам и подигла. То се није глʼедало да лʼ ћеш ти 

ђетету истерат очи, но да лʼ ћеш догнат сва говеда да се обадају. Она се обадају, а оно упрћено, па 

сагубим дијете, турим га док покупим говеда, послʼе да не могу да натревим ђе је дијете, оно се 

забило у шушкор око њега, доклʼе нађи дијете, изиђи говеда све по житу једном човеку (Ка); послʼе 

касније оно кад је било купилʼи се по брдима, на свако брдо имаш омладине па певају, свира кланет, 

ту смо се упознавалʼи, момци, девојке пођу оталʼе ка кући испрати је; то је имавало, које су зналʼе 

то да бају поноћи кријући дођу па поноћи подбацују, изутра кад устане ђе гој има раскрсница има 

брашна има нешто набацано. То су радилʼе које су зломислʼице а сваке нису то радилʼе. Имало е то. 

Не да да се помузе крава, пропада смок (Коз); мислʼим, све се оно радило више, конопља се радила 

па би то звалʼи за испомоћ да се оно трлʼи, да се преде. Па она се сије, ја кат сам била девојка, ја сам 

то радила, ја сам и ткала. Па се то пожње, па се то штави у мочило па се то суши оно се трлʼи, 

предеш, ткеш, вади она влакна (Леч); српом се оно жњело, па оно рало орало се, па се то сијало, па 

се то копало, па нит је имало радила, ни трактора ни кола ни ништа, па кад пожњи оно па вежи оно 

руковежђе у оне снопове па оне крстине здени а понеко денуо у оне стогове да би касније да пласти 

лʼиваде да коси, косом се косило, грабуљом се грабило, ето тако ти се то живело, стока велʼика се 

држала, земље за по три породице има, не за по једну (Лу); раније су узималʼи стоку, оно што нађу, 

отерају, к Пазару, шта раде, куд га терају, не знам; е те бадњаке би ишлʼи придвече ми, по један, 

отац илʼи стриц, ишлʼи би у те бадњаке, осечи та два бадњака и поведи нас децу, ону погачицу 

разломи онде, жито мало и ракије мало да се прекрстиш, већином смо биралʼи храстово. И донесемо 

(Прћ); имало је тија, и то оду ти родитељи па ти виду ђе ти је место па те дају па ти знала не знала; 

отприје с коњима, па тури је на коња, ако је мала невеста, узми кудељицу, отприје оно би се вуну 

савијало овако, нисмо разбијалʼи него савијалʼи, пободу јој на главу озгор и тури јој печу да буде 

виша ако је мала (Кл); јесам оро дрвенијем ралʼима и дрвенијем колʼима, и са воловима и са коњима. 

То је било раније по триес ћетрес нас би се згомилало, па на посетке, па скуха компира па осолʼи, па 

то је био мухабет па се игралʼи онија филʼџана, па узми једна група се одвој овамо, једна тамо у собе 

и ја узмем ону тепсију, турало се ту по једно десет шољи, девет, и овако скини ова прстен и сат ја 

отиди тамо сакри она прстен, сат тражу она прстен, џирика она прстен по тепсији, тражу, и то ти је 

било тапута, играло се свашта, сат ово јок, ово ти је криза сат; тапута смо тералʼи, сине, зими дрва 

на соне. Снијег пани, направи соне, простри волове и по снијегу фуја се и тера (Туз). 

 III.5.12. Пуне форме помоћног глагола јављају се уместо енклитичких у облицима 

перфекта када су посреди упитне реченице, односно одговори на питања или са циљем 

посебног истицања: 



611 
 

 
 јесам ти дао паре? (Ки); пито ме јесам се чим бавио (Кл); јеси лʼ знала да је Марина ис 

Чедова? (Че); јеси била долʼе у Рибариће?; јеси видела шта раде од онога језера?; јеси видела шта 

раде? па не знам јеси лʼ прошла оде на ова Пометеник (Др); јеси лʼ турила хајдучицу? (Кл); јеси лʼ 

видела прву ној шта каже она турски што је добио нови (Шав); јесте лʼ прошли покрај њега? (Кл); 

јесте лʼ се наспавалʼи? (Ков); 

 богами јесам радила, намиревала јесам, ишла на лʼиваду (Ле); тако ми бога, имала га јесам 

(Бр); јесам оро дрвенијем ралʼима и дрвенијем колʼима (Уг); јес имало, имало је доста је било (Дет); 

јес се радила, само ја, што се мене тиче нијесам, а радила се конопља (Прћ); јесмо ишлʼи вала и на 

Косово (Дет); па јесмо билʼи богати (Бр); вала јесмо, дијете, све то чинели (Вру); јесмо држалʼи стоке 

(Ле); јесмо конопљу сијалʼи; јесмо сијалʼи конопљу (За); јесмо, богме, сијалʼи, а баш је овога мочила 

нашег вода ту, с тога мочила (Кл);  

 додуше, јесам био одборник (Кл); ја носила нијесам, а виђела јесам те вешове и кошуље (Це); 

јесте била добра, ал није мого више саш њом (Пе).  

 

 III.5.13. Посебну пажњу у систему глаголских облика у тутинско-новопазарско-

сјеничкој зони захтева употреба перфекта без помоћног глагола, у литератури неретко 

именованог као „крњи перфекатˮ. Поводом овог облика у србистици су постојала неслагања 

у вези са тим да ли он служи обележавању искључиво релативно конципованих радњи или 

се пак њиме могу означити и радње које припадају синтаксичком индикативу.  

 Полазећи од осетног присуства експресивне компоненте која се активира при 

употреби овога облика, М. Стевановић је утврдио да је из ње проистекло уживљавање у оно 

што се глаголом износи навело раније граматичаре да констатују да нема праве временске 

употребе овога облика, већ да се он јавља само у релативу. Насупрот до тада преовлађујућем 

уверењу, М. Стевановић сматра да, осим што је код перфекта без помоћног глагола 

присутнија експресивна компонента, нема разлике у могућностима употребе ове и пуне 

форме. Дакле, он се може употребити индикативно „и у језику свакодневне комуникације, 

у обавештавањима о нечему, што је било пре тренутка саопштавања: Дошли сватови, нпр., 

Ја покосио ливаду, Дошли неки из Одбора да те траже итд., где се крњим перфектима: 

дошли, покосио и сл. износи готовост онога што с тим облицима казује у време када се то 

износи, констатује се, дакле, у садашњости да се крњим перфектом означена радња 

извршила у прошлости садашњег тренутка, онако исто као да је употребљен и пуни облик 
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перфекта дошли су, покосио јеˮ (Стевановић 1986: 623). Стога, аутор наводи да се „не 

поставља питање, као за друге неке граматичаре, да ли у примерима типа: Б и о  један цар 

па  и м а о  три сина и једну шћер коју је у кавезу  х р а н и о  и  ч у в а о  као очи у глави 

имамо реалтив или индикатив, односно секундарну или примарну употребу крњег 

перфекта. У време причања приповетке с овим почетком од њеног аутора, односно у време 

њеног првог стављања на хартију, ми ту имамо констатовање да је оно што се износи крњим 

перфектима био и имао било у прошлости и, синтаксички, ништа друго, па би место крњег 

ту могао доћи и пуни перфекат, с помоћним глаголом. А и у једном и у другом случају то је 

индикативно употребљен тај обликˮ. Између два облика једино има разлике у стилу, јер 

„крњи перфекат је с осетнијом експресивношћу; он изразито представља уживљеност 

аутора у ситуације које излаже облицима перфекта без verbum-а finitum-а. За облик с 

помоћним глаголом то се не може рећи. Још се јаче, по нашем нахођењу, међусобно 

разликују крњи перфекти у реченици: П о с л а о  отац дијете у воденицу, па му  к а з а о  

да  не меље нигдје у воденици гдје нађе Ћоса од пуног тога облика, с помоћним глаголом, 

када би се он место крњег перфекта ту употребио. Али је и ту опет разлика само у 

експресији, док би синтаксички пуни перфекат и овде био еквивалентан крњем. А у вези с 

овим примером треба истаћи да ни у њему немамо релативну употребу, како су то налазили 

и врло значајни проучаваоци српскохрватског језикаˮ. У сваком случају, „и за крњи 

перфекат, као и за пуни, утврђује да ли је индикатино или релативно употребљен искључиво 

према томе да ли се извршеност (или вршење) процеса у прошлости констатује у време 

саопштавања о томе, или је то било запажено у другом неком моментуˮ (Стевановић 1986: 

621–622).  

 На исти начин на материјалу из говора Пиве, Ј. Вуковић утврђује да је употреба 

перфекта без помоћног глагола у индикативу сасвим обична „за означавање радње у 

непосредној прошлости: крепала нам крава; објењила се једна овца; дошли сватовиˮ 

(Вуковић 1940: 95). У својој Синтакси Ј. Вуковић овај став потврђује, показујући да је 

перфекат без помоћног глагола употребљив у разговорном језику у оним случајевима кад 

се његова радња не може друкчије одмеравати него према моменту садашњости: „Дошли 

сватови – јавља се о непосредном доласку сватоваˮ, а то, „у ствари, значи да и овај посебни 

облик перфекатски може служити обема категоријама – и апсолутноиндикативној и 

релативскојˮ (Вуковић 1967: 383–384). Разлику између пуног и перфекта без помоћног 
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глагола и Ј. Вуковић налази на стилском плану. Наиме, „кад се о нечему саопштава из 

најскорије прошлости, да ли ће се то саоштити обичним или краћим перфектом (сложеним 

или простим), увек одлучује однос експресивно : неекспресивно [...], радња сапштена 

простим обликом увек ће бити наглашенаˮ. Стога, „експресивна вредност краћег перфекта 

чини да он највише остаје једини облик перфекта у мноштву модалних значења (клетве, 

жеље, допуштања и сл., изузетак чини заповест изражена пуним перфектом: Одмах да си 

дошао; и сл.), затим најфреквентнија употреба у пословицама на рачун осталих 

претериталних облика и сл.ˮ (Вуковић 1967: 383–384).  

 Истраживања новијих аутора такође потврђују претходне ставове. Перфектом се у 

савременом српском језику „исказују прошле радње које су такве управо у односу на 

моменат говораˮ, као што је то случај и са пуним перфектом. Ипак, „употреба крњег 

перфекта уместо пунога облика свакако уноси одређене посебности у информацију која се 

реченицом са таквим обликом саопштава. Сви граматичари се у томе слажу и истичу да се 

крњи перфекат употребљава да би се истакла новина, неочекиваност догађаја о коме је реч. 

Та новина може да буде веома различита и да се креће до изненађења, па и чуђења. Отуда 

овако употребљен облик перфекта има већу експресивност у односу на пуни облик.ˮ 

(Танасић и др. 2005: 397). Најзад, М. Радовановић наводи да се „крњи перфекатˮ јавља 

нарочито у функцији регистровања неког карактеристичног, изузетно импресивног податка 

о ситуацији: Ноћ је, а уз то земља подрхтава од грмљавине. На излазу из града застајем да 

га последњи пут видим. Облакодери се зањихали, повијају се и туку ниже и слабије 

грађевине (Радовановић 1990: 175).  

 Материјал из тутинско-новопазарско-сјеничке зоне показује да је облику перфекта 

без помоћног глагола доступно обележавање прошлих радњи како релативно тако и 

индикативно конципираних. Стога, разлику према пуном перфекту не посматрамо са 

морфосинтаксичког становишта, већ превасходно с обзиром на стилистичко-прагматичке 

ефекте који се одабиром ове форме постижу на наративном плану. Међу основним 

факторима који мотивишу одабир ове форме из система претериталних јединица свакако се 

налази постојање изразито експресивне компоненте, могућност да се, уз обележавање 

прошлог времена, односно исказивања радње као чињенице, семантичка структура исказа 

„обогатиˮ присуством модалних компоненти као што су став изненађења (догађај је 
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наступио као новина), став неочекиваности (радња се предочава као извесни преокрет) и 

сл., те тежња ка језичкој економији.  

 Стога, наступајући у служби исказивања временског, удруженог са различитим 

типовима модалних значења, перфекат без помоћног глагола у тутинско-новопазарско-

сјеничкој зони јавља се у следећим категоријама: 

 а) Исказивање радњи које су се десиле непосредно пред моментом говора, а које 

говорник саопштава као новост, која најчешће има вредност изненађења:  

 ајде Лука, дошла тетка (Бал); ђе си, бако, дошлʼи ови да те ухапсу (Тр); ја све намирила по 

кући (Ле); донијела ни Зорица дудове, окрен се овамо (Бл); ене, ви дошлʼе (Ко); дотеро Хивзо ђубре 

(Бр); мамо, донијела ти ово Рукија (Ту); све покупилʼи оно с њиве; преглушило ме; пала нека даска 

испрет куће (Бал); одвезала се крава; их, они отишлʼи малоприје (На); ене, узела да пије воде (По); 

„Кукуˮ, реко, „она га бацила!ˮ; убрала доста ту (Пе); кажу у Сјеницу пала киша (Це); рече дошла 

Мика (Не); каже Рада отишлʼи малоприје (Го). 

 Радње које се у оваквим околностима обележавају перфектом без помоћног глагола 

према блискости са моментом говора сличне су аористним у истим контекстуалним 

условима. Замена ових облика могућа је с тим да са собом увек повлачи и промену неке 

значењске нијансе. У примерима: ја све намирила по кући (Ле); донијела ни Зорица дудове, окрен 

се овамо (Бл); нагласак је како на новини тако и на резултативности означене радње. 

Назначене компоненте биле би слабије изражене уколико би се употребио аорист. Поред 

тога, при употреби аориста било би истакнуто само вршење радње, закључно са њеним 

извршењем у прошлости, или пак само моменат извршења, док се код перфекта у први план 

износи стање које је наступило након претходно обављене акције. Компонента 

доживљености, такође, код перфекта може бити присутна, али није примарно обележје, 

имајући у виду да се њиме обликују и примери као што су три последња у групи, са радњама 

чији очевидац говорно лице није било, где се не би могао употребити аорист.  

 б) Обележавање радњи које припадају нешто даљој прошлости, а за које је говорно 

лице или тек сазнало (често нису очекиване), те као такве за њега представљају изненађење, 

или су то радње за које говорно лице сазнало у било ком прошлом тренутку, али их као 

новост предочава слушаоцу: 
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 ради алʼи приватник га преузео; данас она емисија на село била у Тријебине горе. Баш она 

емисија била, са Добрицом, овамо ми комшија, глʼедалʼи смо оно, билʼе неке песме (Баг); ја неку 

паприку обрала и викала им да узму, стра ме о[д] студи; он, чени ми се, само двије ћерке имао; све 

ми Лука, ја искратио нешто и све он преносио (Бал); има кућа ту, богме. Осељавалʼи па се сат враћу; 

шта смо лани шљиве ималʼи, и краве јелʼе и стока, и пекмеза напеклʼи, до лʼетос ми је трајало у 

замрзивач (Брђ); раније то радила Трепча, ја не знам сат то ни ђе извозу, продају неком Бугарину 

(В. Лок); чуло се да се у Турску добро живи, да има посла, да једно дијете море да храни пе[т]-шес 

чланова, оде људи слабо живелʼи, сиромашно по тија брда и хај д[а] идемо. Букнуло све да се иде 

(Ју); попалʼилʼи триес треће то Турци све (Ка); алʼи, прије осам година, преврнуо се трактор и, даље 

било, преломио му ногу више колʼена. Није се преврнуо но било неко смеће ту, он налʼети на њега, 

па ме он прегазио и сломио ми ногу ту у бут; наша деца све отишла кут које. Мене ови обадвојица 

живе у граду, ти Мома знаш можда, е он живи у граду, у полʼицајску зграду добио стан испот 

станице онде и ту живи, е ова старији, ова што сат ту дође, ова млађи, он, дао му старац горе на 

Војничке лʼиваде горе кућу, и горе и он живи (Коз); имам ја мужа но нису ту, отишо горе у лʼиваду 

(Леч); он пао с јабуке лани, брао јабуке па је пао с јабуке па кичму повредио па је био десет дана на 

Бањицу у Београт а сат иде, био и на веџбе неколʼико пут болничке, а сат неки проклʼети срш, то га 

е доправило, тешко млого прошо, синоћ је дошо; та род мој стари помрлʼи, браћа ми помрла, 

братанци, братаница, сестра, само ја једна толʼике године доживела, од свија сам њи старија (Лу); 

дошо ни је син био и снаа и ови унучићи те средилʼи лʼиваде, а оно киша па киша, седам дана смо 

се борилʼи с једном лʼивадом, не моремо да је отмемо од кише; правилʼи кућу сину па повећу кућу 

почео, пуна два спрата, приземље и поткровље, долʼе ко оно подруми, нису ни подруми но собе. Он 

каже ја ћу да правим, па послʼе кад је видео шта је, покајо се, сва срества ту отоше; тако ја пошаљем 

сестру моју и једну синовицу, отиду долʼе, причају са њом, те оће бит, те неће бит, они долʼе рођаци 

и они помагалʼи, и тако свадба, коњи, сватови с коњима одоздо; ја знам тамо један је у Лʼечу донио 

неку лубицу на лʼеђа и он се ознојио и тамо тражио, како бацио ту лубицу кот куће и реко дајте ми 

мало воде и они му далʼи чашу воде илʼи флаша, и он попио мало више воде и наватио ту болʼес. И 

послʼе умро, и каже кукала му је та жена, каже: „Кад је тражио воду, што му не дадо ја ракије, да га 

прекинем у жеђ док се одмори малоˮ; уплаћивала пензиско, не знам колко, и она таман кад је стигла 

у тијем годинама, кад они у управу прихода, она Југо, узелʼи двадес иљада, пет иљада, оде за Београт 

документација, дође решење, каже ви сте преплатилʼи пет година; омогућила им главна медецинска 

сестра да оне наплаћују и да предају та новац медецинској сестри, оне сестре млађе које су приучене. 

А она то није учинела одма, и Краљева нека девојчица била и далʼи је суду; из Вучулокве ја сам 

неким потписиво ја, и комисија проверавала да лʼ заслужује, и прималʼи социјалну помоћ (Не); ту 

ми билʼе двије ноћи и ја што изиђи ту, оне поседа по томе камењу; послʼе двије ми ту комшике 
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дадоше, двије осталʼе ту неке билʼе, као шкарт те одбацилʼи и једнога петлʼића, и ту била ми једна 

комшика налʼегла, пилʼиће сам товне држала, кад дошло нешто те однијело, црцавица била, и оне 

пилʼиће и ону црцавицу (Ос); ко је имао нешто да једе, ко није он је и просио, даво нарот ко је мого 

(Прћ); треба рећ да сам добро, био сам у шуму горе, секо ми један дрва па осталʼи они овршци, па 

не море догодине да се сече, па сам узо да окрешем, да средим то (Рај); посен кат су партизани 

дошлʼи, фереџа је мачена, маклʼи печу, забранилʼи да носу чаршав она, то су маклʼи, било договор 

са хоџама, са поповима, та фереџа није потребна, закон такав био да се то макне, и тапут се маклʼе 

фереџе (Трн); умро ми је брат прије шес година, ово остало дијете от пет година, па седи оде код 

мене (Цв); ћелʼи да узму старију од мене, она била крупна а ја ситан, од четрнес година хтели да ме 

жену. Хтео да побегнем од куће. Од четрнес, она била старија двије године, а крупна; два брата 

имала, ја једна била сестра; знала она, ја спремила завезак и све што ми је требало да узмем и ту 

двије девојке. Ја до њи те завеске донела (Гр); код мене долазилʼи ис Краљева, ис Крагујевца, ко ти 

девојка да ме пита за санџачке песме и севдалʼинке, песме санџачке; нађе жена у мантил послʼе 

месец дана. „Шта су ти ове паре у мантил?ˮ Реко: „Којеˮ. Каже: „Ево педесет иљадаˮ. Реко: 

„Оставилʼи ми они у Нову Варошˮ (Кл); ово море да врше све до четири саата, јуче вро Мишу, 

почелʼи да му вршу мокро. Јуче почињо и не мого; синој је Зеко разговаро са њим тамо, отишо Срђан 

за те делове да купи и он му је реко то да поправим данас, ето ме (Кн); мој се бабо, управо један син 

требо да за време Партизана четрес прве и ова он просио за сина тога жену, оно послʼе, умрије наша 

мајка, он је узе за себе; мене ови унучићи билʼи из Сенице и повео и Мехо тамо и једна донијела оно 

дрво у зеље и у лук а једно однијела у компире, каже да и не једе миш; ја перисавала ово око, нисам 

видела, па месец дана је била вала, прије хефту сам дошла отуд, у Краљево оперисавала и сад видим 

фала богу, алʼ није ми се баш добро ишчистило; па ова докторка ишла горе у Црну Гору (Тр); данас 

пала киша, ове године пала киша, ово лʼето је кишовито било (Це); стари држалʼи велʼику стоку, по 

сто оваца, по дваес говеди; ћерка ми родила тројанце, три сина. Пошлʼи у школу лани, први разред, 

исти, двојица исти а један мало друкчи (Цр); остала, сат има три шћерке и шта ћеш (Бо); умрла ми 

жена има седам година (Гло); ја отац, од педесет и треће ми је отац преселʼио, ја седамнаес година 

ти пута нијесам имао више, остало ми нешто стоке, фала му, нијесам ишо у махалу, волове сам имо, 

коње сам имо, двије краве сам имо, оваца (Де) отац требо да дође ис ћаршије, типут морала је жена 

да искоћи да сретне газду иш ћаршие; ја салʼ четири разреда сам завршила, само талʼико имала 

могућнос; из оваца се удала, побегла, ја догнала офце и сватови дошлʼи те ме узелʼи; ја живим с 

мајком у Веље Поље, она набавила четири кокошке, ето то ја; родило прошлʼе године а ове године 

га бок окаменио, нешто не шће, не знам шта ово би (Ли); највише оде код нас се купилʼи посечари 

(Ос). 
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 в) Обележавање радњи из даље прошлости, где се крњи перфекат употребљава у 

ширим контекстима, када може означавати, као и у претходним случајевима, или радње које 

су наступиле изненада, неочекивано, или радње чије се (из)вршење очекивало дуже време 

па је сам моменат акције наступио као извесни прелом, односно прекид дотадашњег стања, 

некада и као преокрет у смислу супротности од очекиваног: 

 има два сина и шчерку па једне године би ту рођендан једном исто из Бобовика, и поноћи 

славилʼи код њега рођендан и узми диномит да запалу, а ова га држо мој братанић у руку, а они не 

виделʼи што гори уз ону таблу и он му пукни и однеси му руку до ту, то је жалос (Боб); мој парадет, 

он је дошо ис Црне Горе, ис Црнога Врха, зато се ми и презивамо по том Црном Врху Црновршани, 

то је доказано да је наш парадет из Црног Врха дошо, аге тадашњи што су билʼи за време турскога 

вакта, билʼи су аге, поседовалʼи су села, и ђе дође неки дошљак, он му одреди место, ово имање, ова 

шума и живи туна, и одредио нашег парадеда у врх Прћенове горе ђе један Раво живео (Бот); би 

мало у притвор, тамо бајаги кот лʼекара како није нормалан, идосмо на сут, доведоше онок 

неуропсихолога, демек он нашо му да није у реду; баш одек повише ове бандере, ту су живелʼи, то 

је држало стоке, туне отац му, у пензију је, узо очев пиштољ и ту на мог сина. Ми смо билʼи баш 

овде. Он пришо мучки и с лʼеђа; он је побего низ њиву, па овамо, дошо је ваљда горе па је посен 

побего за Берберишта тамо код једнога Беља те се тамо крио неколʼико дана, они га послʼен 

отералʼи (В. Лок); он је био остао на занат мало да учи занат, мене мајка довела, овамо смо дошлʼи; 

он је више упропастио муслʼимански народ него што је српски народ био упропастио, а данас му 

диглʼи и споменик (Из); и каже један: „Слушате ви, не треба школа оде у Лукаре, немо да дате оде 

школу, немо да дате школу да ви се деца повлашу. Негоˮ, каже, „ми ћемо школу ставит у Грубетиће 

гореˮ. „Е још ко море. Фала ти, чика Јевреме.ˮ Ови букнулʼи, не дају школу ту, то је истина, није 

прича некадашња. И отерају школу у Грубетиће и богами горе они ишлʼи, Жуњевиће та села српска, 

неколʼицина и муслʼимана горе блʼиже Рибарића, и школовалʼи се (Ју); ође, ми смо заедно, ја нисам 

имала деце а толʼико сам била желʼела, да је тад било ка сад има да се иде на ту плодњу, а тат то 

није имало и ми узелʼи ову њу ис Црне Горе, они су ође билʼи доселʼилʼи па ту мало земље купише, 

они отоше за Краљево и она родила два сина и ћерку (Лу); они су прималʼи пензију његовог оца, ова 

син што је на Дежевски направио кућу, а примала му мајка негу, а шта ће сад, мајка му умрла, отац 

му умро (Не); досат је ту био око мене па велʼи синоћ: „Оћу да идем да видим да лʼ сам посве 

оздравиоˮ, то је након месец дана, „само ево два пива да попијемˮ. Како и попио, каже то тако оде 

организам, да ништа знао нисам; ова Олгица снаа, за некога млађега шес година од ње, Македонца, 

а он један, па кад је отишлʼи свадбу да граду, па повела њу ова ми снаа поситна, ова је висока 

братаница, кат су отишлʼи ту свадбу тамо да завршу, они готово се побилʼи колʼико им је било жао 
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како та њин син тако да се ожени са женом са дететом; е у то се она послʼе раздвоји се саш њим. 

Почела да се лʼијечи, није имала децу више и он је отпустио; Наташица, тамо она стварно је 

прихватила ко своје дете, прихватио је и школово и послʼе уписала факултет и све то; мајка је његова 

и њу и њега и све бежи, куд знају. Куд све стиглʼи нијесу и у Швецку се уставилʼи. Е у Швецку су 

тамо посе њима давалʼи по двије иљаде тијем избеглʼицама да се школују, и они су се дошколовалʼи 

и даље, у то се и деца крос то школовање родила, мушкарац па девојчица, и онда та се свекрва 

вратила кат се смирило овамо; синови су, једнога је млађега лани оженила, година дана је сад било, 

они су обадва у Београду, завршилʼи факултете, запослʼилʼи се, купилʼи су обадва станове (Ос); 

имало је то, Хоџићи су једни билʼи па повелʼи девера те виђела а кад дошла послʼе у ђердек да уиђе, 

турилʼи тога хадаља (С. Ћуп); обадвије у два дана роду по сина, алʼ овој што је лʼијепа била умре и 

више није имала, а од ове су друге ти синови. Ова што је била лʼијепа родила и умрло јој дијете; кат 

сам једноме Србину иза Вароши, зове се, заборављам како се зове село, један ту што сам му ја 

правио, оде му је кућа иза овог брда тамо, сестри ногу, била је извалʼила, сломила била у кук, па ја 

наместио и оздравила; ова тамо што је иза Вароши, извалʼио руку из рамена, био у Ужице, шћелʼи 

да оперишу, он није смео а чуо за мене и дође му унук, син, шта му је био, не знам, с овијем што сам 

му ја сестри правио ногу. Поведе ме, Вилове се зове село, богат био, имао је двеста оваца, има кућу 

већа од ове, ова је моја колʼиба према њојзи и шталʼе, двеста оваца, богат био Србин, кад ја дођо у 

собу, само још један младић и ова што ме довео и он, ја пипнем, рука му под пазухо изашла из 

рамена; ту је Мухамет побего из Меће у Медину. Нападалʼи су га тамо а из Медине су га молʼилʼи 

да пређе код њи и он прешо потље тамо код њи и оталʼе је почо да шири ислам (Кл); он се оженио, 

има двије шћерке, умрије му жена млада, она несрећа, она је болʼес потрефи. Остала једна от четири 

године, једна од шес (Тр); ево како би, он, умрије један њојзин братућед, и он је био пот истрагом 

једно месец у Пазар и пустилʼи га да се брани са слободе. А та судија из Угла је, мој својта, а ова 

судија дошо на ту ђеназу, ми кажемо ђеназу а Срби кажу сахрана, и Војин зове, каже молʼи се: „Ја 

сам осуђен, Амире што сам убио сина, замолʼи се Адилу да ме не осудиˮ; сто хектера земље он је 

имо у Сувом Долу. Овамо по поља јесу, алʼ у село није. Велʼку земљу он имо по селу. Отишо да 

узме воде у једно врело у Сувом Долу, његова је кућа на сто метара, и да узме воду од тога врела и 

тако је пао и ту је умро на ту воду (Це); кат је Турска владала, зулум велʼики био и онда ова наша 

породица, дошлʼи у Брњицу; он је послʼе реко његовом брату: „Они су дошлʼи да нас побију, само 

спремите илʼ коња илʼ волове, све што иматеˮ, да бежу овамо преко границе к Србији, они укочилʼи 

се, нису смелʼи; имало је племена пе[т]-шес у Црвско, дођи те им укради те волове, назувке 

пообувалʼи да не знаду кут су отишлʼи, па и поведи тамо канапима а ови двојица што су билʼи браћа, 

они и пратилʼи овамо, кад они то сијело, кат изиђи да се растурају, кад волова у избу нема (Цр); није 

имало хране и сат један отишо одавде и догно товар тога жита и он кад је догно то брашно, и сад 
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дијељио по кућама свијем филʼџан, шоља једна, по шољу, колʼко кућа све по шољу, шољу па се враћо 

по други пут па по трећи пут и онда су мијешалʼи млʼијеко са тијем брашном и зеље бралʼи ово по 

њивама, ми кажемо она спонаћ, грушицу ону, и исеца и тако би лʼеп правила и тако децу хранила; 

сат има једна ту у суседно село девојка је отишла у Пазар долʼе и сат кот својти са родитељом, оцом, 

ко[д] својти отишлʼи, преноћилʼи и ти се замолʼилʼи, те својте, да оставу ту цуру неки дан код њи да 

поседи. Она остала, отац је оставио, него међувремено он дошо, кад је дошо овамо, прошло је 

недељу дана, чује, каже неко причо, да му се удала та шћерка у Позар и да је узела Циганина (Бо); 

па смо ишли па чекали у Попе једну, цијелу ној до пре[д] зору, осетили је па је не дали да изиђе, ми 

се вратимо без младе; они су купили ове одрасле који су били за у војску и терали и у неку албанску 

војску, један мој одавле стриц он је отишо у ту, и[з] Жупе један Милосав и Веселиновића онога 

Милорада исто брат и не знам њи отишло је онапут скоро десеторица у ту војску, који су 

регрутовани и отишли тамо и одвели; Милорадов брат и оде и[з] Жупе, они су изгинули, ова Војо, 

нашо га један комшија, та Уља што ви прича, у Пећ, однекут побего, и он га узо, није имао триес 

кила, и доведи га оде, та Уља, што ти причам да е био добар и остао је оде; има двадес година и у 

Краљево је био отишо доле, купио имање и доле су живели (Вру); то е био Савиндан, који је дан био 

сад не знам да лʼ је била недеља ил понедељак, они ми зборише, ја не шће ту ништа да рекнем, ни 

оћу ни нећу, ништа им. Кад он тамо пратио тетку, пратио тога тетка, а моја мајка отишла код једне 

муслʼиманке тамо мало да седи, и он пита мене: „Како би на сабор?ˮ, искушава он мене лʼијепо. 

Реко: „Доброˮ. „Имаде лʼ момака?ˮ Реко: „Има момакаˮ. „А имаше лʼ који гој по својој вољи?ˮ „Вала 

јокˮ. Баш ето овако. Мене се он није свиђо; ,ене је свекрва водила код ње, а она ка данас била код 

нас, сутрадан је затеклʼи, умрла тамо у Годово; Радан млого пије, макоше га ис школʼе, истералʼи 

га (Го); мој та тас, моје жене отац, ћео да убије тога секиром, а и дајо му био та што оће да га убије 

секиром, а ова имо још едан метак у пиштољ, каже: „Не, дајо, не, дајо, убих те, бре, не убих теˮ, није 

било фајда, он моро да га убије, једнијем метком га посред прси погоди и он пани (Де); дуго нијесу 

говорилʼи, алʼ Алʼија неки што је био, па та био признат код њега, неки доктор, и он оперисо овога 

и отишо он, е он и је помирио и он реко: „Оћу да је водимˮ, и отишо, повелʼи је, вала, каже: 

„Муларешите, ја сам довео ову твоју сестру, па сат удри и мене и њу, еве је одеˮ, и он се прећути и 

прими је, тако се помирилʼи; то је проблʼем, то је из Ђерекара један урадио па су отишлʼи да је отму 

ту што је побегла, из Набоја је ова оде, и ова реко из Ђерекара, она викала: „Немо те ме датˮ, а тапут 

се није питала девојка, она је отприлʼике да се рекла била томе у Потреп долʼе. Рекла: „Немо те ме 

дават, ја нећуˮ, они не трагалʼи но је дади, и кат било време да је узму, она побегни; „она рекла: „Ја 

нећу, ни ја ни моји комати, ја волʼим оногаˮ, они се врати, те послʼен узелʼи други из њене те 

породице; није ми жива жена. Једна ми унука била јуче на вашар, неки виделʼи је и ете хи и оде, 

свиђела хим се (Ђер); једанес сати, дванес, оно понеко дођи, нико не смео да хи пусти и оне цио дан, 
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два дана седи у те торове тунаке, и имала два пса и дођу два вука и удаву та два пса, прокопају оздољ 

тарабе, удаву та два пса и свија четрес, све хи покољу и изађу. Кад послʼен дошлʼи комшије тунаке, 

виделʼи, јавилʼи, он дође, још неке билʼе поживе, ко је шћео да узме, оне копрцалʼе се, то за месо. 

(Ер); кад је она стока улʼегла, прво та стока улʼегла у једно жито, зрело, упалʼи они волови, млого 

волова, ја и неки ћобани билʼи, ја као спроводник најпрви горе, један пушку ону ловаћку и она 

црногорски пиштољ, а један узо вилушку, упани у зрело жито; ми смо родом ис Албаније, тамо су 

погинулʼи двадес и један око пашћета и ту су билʼи три брата, а ови су побеглʼи. Убио ћовек пашће, 

а она доћека па уби њега, она онога, она онога, те двадес и један око пашћета, у Албанију. И сат они 

побеглʼи, они су се звалʼи Бајрактаревићи, овамо преденулʼи име Шкријељи, један осто у Јаворову, 

један дошо у Лʼескову, један у Бороштицу, Шкријељи, преденулʼи презиме, да не би уфатилʼи; не 

прође пе[т]-шес дана, ако ми верујеш, ја не верујем још ни да је трудна, ха, ха хоће да побаци, те 

љуту муку што видосмо са њом, те готово добила сепсу, те једва спасисмо жену; изашлʼи смо, сат 

не знам ђе да нађем ја да се пребацим с ћим до Ћаћка. Ја сам ти кренула, пара доста но врцала тамо 

овамо до Краљева от Краљева, ја остала јасир (Ле); он ме просио, алʼ нијесу ме далʼи, послʼен ја му 

се рекла, побегла, послʼен тамо шатор, исто ка код вас, исто, ништа друкше није; наљутилʼи се док 

су се моглʼи да се разљуту, кат су се разљутилʼи, дошлʼи те ми се помирилʼи, ја послʼен ишла и 

долазила и децу имала са тијем мужом и живела двадес година (Ли); једна моја тетка, тапут ка[д] су 

је довелʼи и она није била видела човека, и сад зове се оно прву ноћ, ка[д] треба да уиђе са човеком 

у ђердек, да се сведу, она кукњаву, оће да се убије, оће да полуди, кат оно прошло сат све, они је 

некако савилʼи, била она то, и сат има децу и то све (Мел); ја сам носио машњу, кат тамо свиро у 

Црквине у једно брдо, ја како сам свиро, она била обешена оде, кад видим изутра нема оне машње 

оданде, кад глʼеда крос прозор, кат једна девојка држи телʼе са њом, уфатила (Мел).  

 г) У наративном режиму казивања крњи перфекат често заузима иницијалну, 

стилски маркирану позицију (и његова је употреба овде заправо мотивисана примарно 

разлозима стилске природе), и тада приповедање тече налик ономе које налазимо у 

народним приповеткама. Ирина Грицкат поводом овакве употребе краћег перфекта наводи 

да „на почетку приповедања има поред тога семантичке призвуке које налаимо и другде код 

тог облика. Он се употребљава за потенцирано казивање, са моментом новине, 

ненадовезаности на претходно знање [...] и тиме се изазива интерес слушаоца одн. читаоца. 

Њиме се истиче и субјекат и предикат [...], што је за експозицију исто тако врло погодан 

чинилац.ˮ (Грицкат 1954: 36). Примери: 
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 била три брата и живелʼи тамо у то место, и откини се пас и удави ис тог другог плʼемена и 

онда су они билʼи приморани, узелʼи су децу, кренулʼи су, најпрво су населʼилʼи Уго, па им се ту 

није свидело па у Биоц, па из Биоца се врати у Бороштицу, е из Бороштице кренулʼи су по 

Македонији по Позару (Бо); била коференција једама оде, код Ахмета, и једнок Мурата извелʼи, 

копље оно, то је била шала, лʼегне човек овако, лʼегне и уфати ко да га дигне, и та човек с Пештери 

био, и Трнава цијела се покупила, нико не море да дигне тога, ја сам тога човека диго (Трн); било 

босотиња. Први опанци што су изашлʼи кованици од камиона, гума, то ти је било ко ципела. Ја сам 

радио недељу дана, брао шљиве кот човека те сам купио опанке кат сам пошо у школу и то кованици 

они од камионске гуме. Слʼично ципелама, само другачије било. Пироћани опанци су билʼи још, за 

време Краљевине да си продо добру краву, ниси мого купит опанке (Из); они двојица билʼи у војску, 

један био жењен један није, та најстарији што је био жењен имо двоје деце и жена му остала оде и 

остало то двоје деце а он отишо у војску, и једна милʼицајска жена била бона и свуда ишла по 

лʼекара и није вајда било, и наврљи се ту, петак и недеља, петак и недеља, сваког петка и недеље 

ишла к цркви и оздрави (Коз); деда Радован имао четири ћерке, није, три, и вас двојицу, а Вељко је 

имао изгледа три, четири ћерке (Бал); дрвена кола била са паоцима онијема. То су, има горе један 

така кола, то су у виду данашњег као фелме, то је држало, паоци па оне гобелʼе имало, па послʼен 

около шина, метална шина а овако паоци они редом. Тек послʼен са гуменим точковима, тек послʼен 

су намешћилʼи људи гумене точкове на коње, оно почелʼи су, то је први био једни озгор ис Шароња, 

Будо један, он је први био који је направио то са гумама (Бот); било лʼепо време, здрав народ био, 

да има та несретња болʼес, ја нисам само једног дечка видо сам за време рата да има ту болʼес. Мајка 

је ноћила код нас са тијем дечком, у нос му то ударило било, и от тога је то било (Не); богата била 

кућа, та наша тетка била домаћица, чак имала и злата, па јој он и злато пронашо те јој то узо и то 

продо, шта ја знам. И пчелʼе и овце, била коње седлʼенике тад држала, она је била од нашега рода, 

удала се за тога Роглʼића Рада и тако је то било, зато ја сети се за Стану, ођена јој је рот и даље, алʼи 

ти стари умрлʼи; било тешко, послʼе није било па лоше, а спрва краја било тешко. Опустела земља, 

што гој радиш није имало да се плати, но си моро да идеш да радиш све џабе, да лʼ с колʼима са 

запрегом, да лʼ пешке, да лʼ омладина, то све било. Радне акције називалʼи, а ми то рачунамо ко 

кулук но ниси смео онда да кажеш (Прћ); Милʼентије био најстарији, он ти је баш ко оно директор 

био у фирму, приватно је туда било и фирми прије рата четрес прве. Држо је по двеста педесет оваца, 

по сто коза, педесет коња. Имо је најамнике који су радилʼи код њега, и[з] села тудије, приватно, 

плаћао и је, неком житом, неком парама. Богаташ био у то доба кад није имало ниђе јоргана и тија 

мало бољија постеља, бољија кревета, он је имао све. (Врс); ово село, Кладница, била шума па су 

билʼе кладе па је оде дошо, ис Бијелок Поља су дошла четири Србина у Варош, у Бијело Поље, и 

дошлʼи су у Буковик, оде има село до овога нашег села и Саво је примио ислам од њи четворице, 
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Зоранић су се презивалʼи, и он се оде населʼио и све одовут од овија кућа овамо до неклʼе па горе 

до на вр брда он је то заузо и посто богат. Имо сина једнок а брат му осто у друго једно оде суседно 

село, а два су брата оселʼила, један код Ивањице у Луке, један кот Чачка и Краљева тамо (Кл); 

једанпут она остала да чисти усивачом, торник био, а јетрва извела децу у парк у Митровицу, и како 

је на оно се хопало дијете, пало и расекло оде било вилʼицу, водилʼи га хитно за Београт одовут то 

му шилʼи овако, знаш како е било, то е о[д] тапут она је то уверовала, она није девојком то трагала 

(Дол); довелʼи, сине, мене и кот куће свадба и ту смо туралʼи ручак, вечера, ручак, пите мијесилʼи у 

тепсију, туралʼи меса би ималʼи, биријан (Пл). 

 д) Употребом краћег перфекта постижу се стилски ефекти на приповедном плану, 

будући да он неретко доводи до прелома линије приповедања, односно често значи прелазак 

са радњи на стања. Ову особину издваја Ирена Грицкат, наводећи примере: Два вола, што 

су била ујармљена најближе клади, остала су висећи ... Главе им се објесиле прама прсима, 

на запјењена уста исплазила језике ... а све четири ноге пружиле се косо и састале под 

трбусима ... у којима је значење краћег перфекта дато као „слика, готова, непокретна, која 

је настала по извршењу свих одговарајућих радњи. Диференцијација перфекта дошла је због 

тога што је у првом делу („остала суˮ) више информација, а у другом (краћи перфекти) више 

дескрипцијаˮ (Грицкат 1954: 43). Такви су и наши примери: 

 болʼесна је била, ишлʼи смо ми код ње, она седаше прет кућу. Села, згурила се, ослабила, 

салʼ шуташе (По); налазилʼи смо овце по кукурузу, побеглʼе нам, ушлʼе у кукурус (Ке); тамо био и 

тамо умро, кажу умиро и тражио леба (Бал); да ти причам, ја сам био онумат тамо у шуму, у један 

забран, ко знате ђе Плакаоница, и с дететом упалʼимо трактор један дан и отидемо баш да сечемо 

мало тамо ту шуму. Порет пута, ада ка до аута оде, пут оде а она пот пут, неко осеко неки рас, горе 

онај део, а та крља остала једно метар и по висине, кад ја ту ис трактора поглʼедам ђе она излази. 

Беше лʼетно поломљено ту ка та трмка одовут, и видим ја она се узрујала (В. Лок); верујеш лʼи ти, 

ми ту, више њине куће лас, и сат, увече се сва стока ту сјури и пасе доклʼе оно увати тмуша, терамо 

кући, и оно све онако остане, ка стока кад баљежа, ја се то сећам, и она грдна, ми изутра тера стоку 

горе, она узела метлу и брише по тој (Коз); зове се једно село Ниш горе ко[д] Црнога вра, све 

муслʼимани, алʼи једном дошла нека велʼика руља Шиптара, па оно ћорави види пе-шес села, то 

стоке огрезло, колʼико ове пољане, то е све стока уватила, они виде да ту има нечије, а имо мој отац 

једнога седлʼеника доброг, оће да га узму (Лу); билʼи смо једампут у Попе на једној сахрани, код 

оног што је Албанком ожењен, па му мајка умрла, оће жене да посатире тамо, донелʼе цвеће, он не 

да женама цвеће оно пластично, каже пластично цвеће не може, то сила дошла оног цвећа, кут ће 
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оно сад (Бољ); знам кад је, прала је хаљине долʼе на ова поток, ка дијете кодрљо и удари је један 

син, а доље је била конопља, он ме тражи да ме бије, ја побего у ону конопљу (Кл); е он је то урадио. 

Е тапут је дошо, био је код Бара горе. Сагорио кућу и сагорио паше, осамнес паша и сина свога. 

Донио злата и шес година породицу издржаво, није радио с Турцима ништа. Послʼе купио ову земљу 

и ова је земља у Скопље ишла те се превела, у Скопље тапије (Цр); кад стигни долʼе, долʼе људи 

раду, посиједалʼи су да једу. Каже: „Ај, бако, ти си одморнаˮ. А ја зинула, ја исплазила језик 

овалʼики, како одморна, ни дорућковала нијесам, нит ме ко понудио, нит сам имала кат. „Одморна 

си, пограби те трагове озгор.ˮ (Ле); и отиди тамо, она грдница решила да побегне, ушмугала се, 

ушутела се, не мрда ни оком, не сазува се, глʼеда само прву прилʼику да уграби (Ли). 

 ђ) У односу на пуни перфекат, облик без помоћног глаголагола екомичније је језичко 

средство. Стога своју примену налази најчешће у ситуацијама набрајања више прошлих 

радњи, између којих је најчешће успостављен однос сукцесвности, или у комбинацији са 

другим облицима, када, смењујући их, приповедни ток помера унапред, при чему се 

приповедање убрзава. Све то у вези је и са чињеницом да се „краћи перфекат употребљава 

тамо где се мисао исказује не хладно, регистраторски, већ са уношењем експресијеˮ, 

односно у примерима „у којима је присутно динамично излагање радње која одмиче даљеˮ. 

Даље, њиме се може остварити семантика „контраста према нечем другом, напоредо 

реченом или помишљеномˮ или се „реченица са краћим перфектом издиже рељефно, 

постаје истакнутијаˮ. значења, присуство казивача који жели да прида свом казивању 

занимљивији, наративнији тон, - што се све примећује тек онда кад се краћи перфекти 

замене пуним и тиме добије хладнији „интелектуалнијиˮ стилˮ (Грицкат 1954: 45–49).  

 кад је био у војсци, добије тумор, а он се тамо разболʼео и они га довелʼи оде, ада бога ми 

све жалʼе да је до лʼекара, водилʼи га к лʼекару оде, па био боље па га вратилʼи у војску, па отут 

јопет оде дошао и оде му била жена и та ћерка, и поведи га к лʼекару за Рашку и он у путу умро 

(Коз); Миломир је узо кот мене ту расу, ја му продо телʼе от два месеца, па му се оно отелʼило, па 

родило женско телʼе, па порасло, па опет купим ту краву што је била отишла од два месеца, купим 

код њега, њему остане друга раса горе (Трн); доселили се ис Црног Вра и оде живели, он имао три 

сина, и отишо у заробљеништво и тамо умро од глади. Отерали и Швабе и тамо био и умро. На 

Солунски фронт. И тамо је и умро (Бал); горе у једна брда отишо је да свира тамо у једно село 

Свиланово, под Голʼију, и имо неке армуникице малʼе тај парадет наш, и отишо да свира горе а 

отишʼли су неке девојке от Пеповића. И те пеповске девојке отишлʼе у то Свиланово на сабор, и он 

отишо да свира и о[д] тија Пеповића нека девојка, некако он се заволʼи саш њом и узелʼи је, звала 
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се Сара, та девојка, и она је примила исљам и мој је деда о[д] те Пеповића (Бот); богами, право да 

ти кажем, оно рат кад је пуко, ја сам напустио одавде и отишо сам за Пазар. Послʼе се вратилʼи кат 

се оно смирило, ту понешто долазилʼи радилʼи, помало стоке држалʼи (В. Лок); онда имала игранка 

сваке недеље у месну канцеларију, ту се купило, ту се удавало (Ка); није ме просио, три-четири пут 

дошао код мене, више није, он је послʼе пошто сам ја оде дошла, прошло месец дана па отишо у 

војску, служио војску, ја сам оде са њима била, са деверима, један девер ми ту био и јетрва, шта да 

ти кажем; она је мене причала кат смо ми сирочад остали, шесторо нас остало без мајке а најстарија 

ни сестра била у дванаестој години, Рада била тридесто годиште а мајка умрла четрес прве а шесторо 

деце остало, увече дијете родила, она изутра умрла; једна Трнава под једну шуму, ту је мој стриц 

живео, умро му стриц, преписо му бајаги имање, он отишо тамо да живи па одвео нас три чоре да 

му чувамо овце; био сабор долʼе Свете Троице, наша заветина, и ја отишла на скуп и он дође код 

мене да игра (Коз); дошо је са једно пе[т]-шес људи, ја ђе сам му рекла да изађем, изашла иза куће 

тамо у једну лʼивадицу, он ме узео. Ја само што сам прескочила овамо у село у Цвијетње преко тија 

лʼедина, мој отац је из града изашо, и ми смо се умало срелʼи, направио би карамбол. Алʼи 

разминулʼи смо се ту, ми удрилʼи другом путањом (Ос); за ту Стану довелʼи тог Ивана, он је био 

Црногорац, био му отац комита оно старо некат па овудијен ко хајдук и послʼен се прикључио војсци 

дванесте године туна у војску и имао једну двоје деце, Милушу и Ивана, довео и био и горе сместио 

у Драмиће те су ту билʼи, послʼе био узо ту неку жену удовицу, та Ристан, Иванов отац и они ту 

послʼе по слуству билʼи, служилʼи ту стоку, та Милушин Иван, послʼе ови наши пронашлʼи Ивана 

те га довелʼи за ту Стану одена; и тако ти је та Ристан завршио и Иван је ту остао, он је послʼе 

одродио децу са том Станом, осам синова и шћерку, девет, алʼи није шћео да ради, слабо је радио, 

трошио, упропашћиво и дошо до Нелʼе, најзат синови стиглʼи, он испродаво земљу и тамо и ође и 

све тако у расуло отишлʼи; како да ти иде, ослобођење, Немци се повлаче, оступају, партизани, Руси 

отут потиснулʼи, и рекоше једама Руси да су дошлʼи до Краљева. Посе Руси се повуклʼи, послʼе 

овамо преузела војска Титова, мобилʼисавалʼи нас, купилʼи, ми нападалʼи, ја сам био учесник на 

Сарајеву у борби, кат се Сарајево ослободило, и тако то редом. Е послʼе су и партизани постаљалʼи 

рет, влас (Прћ); каже Мирослав, јучен прича Граде, прије неки дан, каже уишо у она тунел да се 

спаси од кише оно стигни отуд и отуд, мало фалʼило да га удави. Каже прокопало доље асвалт добро; 

кад је Свети Ђорђе убио аждаху, па је као ранио негде, ђе оно, у Буђево се пробудила, у Крњу Јелу 

ударила у јелу, а у Баћицу се бацала репом па је препозналʼи и тако те ствари (Бу); он је имо једну 

родицу, она ме мамила за њиме, ја га видела и узела га. Укралʼи ме, дошлʼи те ме укралʼи, и ето тако. 

Ждракалʼи се, и тога је имало, то је најпријен имало, за говеда иди, суседна села кад су оно ждракало 

се са тиме, договарало се (За); њему је дијете погинуло горе, комшија један Србин, зар тералʼи 

друга. Он ишо у рикверц та трактор и приколʼица, дијете пани, згази га и на мртво. Било је давно 
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(Ки); ја сам онумат, прије месец и по дана, био у Тутин, нијесам никат прије. Отишо те узо код 

једнога шећера кат требам да храним пчелʼе; био је на смрти и решио био да ме ожени и спреми, ја 

био петнес година, у шеснесту, куко, плако, оће да умре, алʼ они ме не питаше, доведоше је; имо је 

ту један сирома, долʼе је осто, ја пантим то кад би дошо те прљо код моје мајке, и она би му дала 

два лʼеба. Сирома био; дваес девете године је то било, он био у кафану, он ми је то причао тај мој 

пријетељ што ми је била сестра за мојијем сином и долази Србин, добро фин, стар човек: „Турци, 

море лʼи се седнут код вас?ˮ „Мореˮ. „Одаклʼе сте ви, Турци?ˮ Носилʼи оне фесове на главу, у 

Београт у кафану. „Ми смо од Сјенице.ˮ „Јесте лʼ от Сенице илʼ из некок села?ˮ „Ис Кладницеˮ. „Е 

ја сам ис Кладницеˮ. То је било дваес девете а он имо сто шес година и причо ово за овога Јуса што 

га убио Кепа. Тада он био шес година кад је ова убио Кепу Харамбашу. Он имо тада шес година а 

ова је био дваес девете у Београт. Значи овој је џамији двеста година и за те је паре намешћена ова 

џамија. Та Јусо наместио. Јес, осеко му главу и посло цару; дођоше код мене, то ми је сестрић та 

што га је довео тога Хрвата. Био тражио за неког другог па довео њега, каже ето није ком је речено, 

ово је Хрват, он је министар полʼиције. Десет је он имо жена, алʼи није он се женио него узимо па и 

заштићево, није он живео саш њима; Амина му је било име мајци, роди га, и на село су давалʼи тада 

из Меће те се одгаји ђеца, и њега је узела једна те га гајила и плаћо је амиџа му и он послʼе порасте 

алʼи био сирома и оде код једне удовице, била је богата, Хатиџа, трговала је и он је ишо с караванима 

и добро зарађевала, и она му се повери и узме га, старија је од њега била дваес година, само је била 

добро паметна. И он послʼе ишо на брдо Хира, одвајо се шес месеци, размишљо, шта је сунце, шта 

је месец, шта су људи, шта је ово, шта је оно, јављала му се, равни гласови, и на брду Хира једно 

јутро и изутра се спустио Џебраил мелећ, ви га зовете Габриел, ми Џебраиљ (Кл); бога ми прије, јок 

ова зима но првa, то је било, чистио ми човек пртину од ове куће до доље, ја идем они ме не виду 

колʼико је та сила тапут пала; још ми је три зуба упропастио један доктор. Врћело и врћело док 

изврћело ко трупине от котура. Упропастио, послʼе турио оне бломбе, оне се окрунилʼе и ајт; он 

није ни завршио, њему је ова поп Вранић старац и преко људи, није мого ни да заврши за попа, учио 

и учио и ништа (Кн); кат смо ја и њозин муш, њозин муш, он је преселʼио, умро је, рођени, мој прво 

братучет, и тамо Фијуље село, то је тамо с оте стран Вапе, и ми отишлʼи за њу само ја и њозин муш, 

да му бок џенет даде, ви кажете рај, а ја радио у предузеће Жар, и ми отишлʼи да је чекамо и чекалʼи, 

чекалʼи, чекалʼи, ја сутрадан треба да на посао бидем, нема о[д] тога ништа, неће да изађе и ми се 

попнемо горе на брдо, ја се смрзо, био јулʼи месец а толʼико било нешто ладно поноћи; и он оде те 

каже тамо Меду, и дођу на то брдо и седну. И ја на подне помузла стоку, ја се обуко. Каже мајка шта 

си се то обукла. Реко реко неки слʼикар да дође да ме слʼика па ја обукла димије. Послʼе оталʼе реко, 

ја послʼе оно уиђем у собу, обучем једне старе димије повише тија и даље да се не сети мајка. Браћа 

ми била, ја одем на то брдо и узмем ту исту моју другарицу, једну братучеду, алʼ то је једно брдо 
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велʼико. Кад они на Фијуљак оглʼедалом свитну мене. Понесем ону кофу и оно, и ја салʼ овако му 

махнула и они про два друга брда потрчу, доклʼе сам ја изишла тога бунара, био нам тор овако од 

оваца горе кућер мог оца, ту скинем оне димије, турим у она бакрач оне старе оне велʼике, оно 

дванес метара било, они двојица стигоше, подигоше ме, овако ме узеше, ада носилʼи су ме, алаха ми 

пешке (Тр); па послʼен стиго његоф син па ћео он да му преузме, долази стрина, ту не смије нико 

да гарантује; кад је сто да ме дави, па дави, да ме није ова спасио, готова сам била, ја сам поћела, 

ућим ја, поће да ућим ајете, он ми не да да ућим него ми држи уста, и не мoгу да успем да проућим, 

инаће не би ми мого ништа. И ова је усто и ударо ме, ја сам поћела да вриштим, а он ми не да да 

вриштим да ме неко спаси, е ова ме ударо и дофатио ме за рамена, исправио ме, знаћи, он ме бацио 

у кому неку; знаш како су причалʼи још за једног човека, кат је умро један ћовек, и то сат не треба 

да се пређе овако нико, и неко прешо овако повише његове главе тамо, каже он сваки дан се враћо 

кот куће, пошто су га укопалʼи, види га цијела фамилʼија, и они ишлʼи кот хоџа и кот попова, свуђе, 

реклʼи није требо нико да пређе одозгор, а сат само да оселʼите от куће. Ка[д] ћете ви оселʼит, он се 

више вратит неће, и каже продалʼи су, оселʼилʼи су от куће. Не веља, кажу, он је био у собу, не веља 

да се прелази повише њега, но треба овако да заобиђеш, а они јок но прелазилʼи; видиш овога, стриц 

његоф волʼео једног ћовека звао се Захир, и тако га он нешто волʼео, и он отишо у планину, сат 

куку, каже, ја одо ђе косио та ћовек, кат он каже изађе, маћугу, Захире, трћи ја отут трћи ја одовут 

и ја отад оболʼео (Уг); просилʼе се, мој отац отишо, она је о[д] четрнаес година за мене дошла, 

млада, а ја сам имао двадес година, и ка[д] смо се узелʼи, прво он је испросио код оца и мајке, 

родитеља нојзинија и браће тамо. Свиделʼи му се ти пријетељи, више су глʼедалʼи пријетеље да нађу 

него женску. Каже глʼедо је то каки су људи, ко су, шта су, како су, јесу ли лоше, ако су лоше, да је 

не знам кака била девојка, нико није шћео да иде да му е проси, е по томе су и глʼедалʼи. Ја испросио, 

ништа нисам говорио, и сад заказалʼи оно сватовима, отишлʼи сватови с коњима, она је четрнес 

година, ние имала више. Свадбовалʼи, нарот позвалʼи, својте, кога имаш, то се свадба као данас и 

сутри дан, два дана ти је трајало; он отишо, кад је отишо по питању ко[д] тија својти где је оставио 

да преноћи она, отишо тамо и звони на звонце, тамо изађи они, срелʼи га, он ушо у кућу, и код њи, 

питалʼи се; неки дечко пођи саш њиме тамо ђе се она удала и дођи у кућу, звони на звонце, ова ушо. 

Мене је причо он: „Ја уђо у кућу, видимˮ, само његова ћерка, нико нема, пито се саш њом: „Шта е, 

ти си се удала, ха?ˮ Она рекла: „Вала јесам.ˮ „А ђе ти је ко?ˮ Каже: „Човек ми је отишо у пијац 

нешто да купи.ˮ „А добро, ја сам чуо ко је он, ја сам чуо да си узела Циганинаˮ. Она ништа не каже, 

ни то ни то. Не биди ус причу, ова јој човек на врата. Како е улʼего, он га и не познаје, нити он њега 

нити он. Пито та што е узо ову му шћерку, реко по имену овој његовој шћери: „Ко је ова човек? Ја 

га не познаемˮ. „То ми је отац.ˮ Пита се: „Је лʼ ти ово муш?ˮ Каже: „Јесˮ. „Шта има, стари?ˮ Питалʼи 

се ту. „Има лʼ шта ново?ˮ „Нема вала.ˮ Уз разговор он реко: „Знаш шта е, ја сам дошо, ова моја 
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шћерка узела тебе, је лʼ тако?ˮ Каже „Јесˮ. „Ја сам чуо да се она удала па мене није то пријатно, моја 

шћерка да узме тебе.ˮ Каже: „Нијесмо се узелʼи зором, ја је нијесам вуко зором.ˮ Она није ни знала, 

Цигани, ти знаш, они су мало црни, виђени, глʼедни, био у Немачку та Циганин и она се преварила, 

није знала, она није знала, он јој се није казо шта је и ко је (Бо); ја цио дан била за говедима, о[д] 

деветнаес година се удала, цио дан чувала говеда по шуми и мислим како да изиђем довече. Дођем 

и спакујем ствари, смрачи се, вечерасмо, ја чекам како да изиђем, а не могу да изиђем, не могу д[а] 

узмем у подрум ствари и брже, још се ние остал средио от вечере, и ја клиснем брзином, спаковала, 

па сакрила у подрум, изнесем ствари тамо, па се повратим јопет, кад она што су дошли да ме краду, 

он нашо ствари а мене нема још. И изађем, одо; па по Островици, ка[д] сам била тамо девојка у 

Митрову. Тад ни телефона ни ништа, било преко братучеда њезинога све давала изјаве овоме да ова 

преноси; неки старац Илија кад је дошо ис Црне Горе горе, пао у те крвови шта ли, и пошо да бежи 

и имо једно кљусе, ми кажемо кобила, и фамилију цијелу поведи да бежи овамо и ишао, ишао од 

Црне Горе, носио исто кокошке неке и пијетла и реко: „Вала ова пијетао ђе запева, ту ће бит добро 

и тако то да неденемо имеˮ. Ишао, ишао, кад изашли оде у Добрињу, ти не пантиш неке јаворове, 

оно зар зора било, она пијетао крилима ту, ту, ту – запева: „Е вала оћемо оде да се настанимо, оде ће 

бит доброˮ. И о[д] тога је остало Добриња; то е мало место, двије три куће биле, ту су насељавали 

те аге, оде су живели каже неки Батржани па су слаби радници били и аге су и растерали и населили 

нас из Добриње; били су неки насељени, реко из Батрга, е после су нас населили, они су та ушур 

узимали. Нама су аге ови Хамзагићи ис Тутина, ово е њино било, е после на[с] су населили оде, ови 

су наши стари били добри радници, имали користи и они и они, зато су и и населили; ми смо кот 

некија Гвозденовића, то су чувени газде, кажу најбогатији људи у Краљево, е код њи смо ми. Нит 

ми је тражио да му платим, радили код њега, даво, плаћо, све што е мого он не помаго, млого добро 

смо прошли, годину дана скоро (Вру); она је из Гнилʼе родом, и она отишла, тамо јој тетка била алʼ 

мајка овога, била тамо, Драгиша био нашао је тамо, Драгиша био шумар, ђевер јој, преварио је 

некако да је узме за њега, за себе, и она обећала, ни ишла није у Гнилу, но из Лукавице: „К[о] оћеш 

вала сад да те водимˮ. „Вала оћу и пот пазуо што рекнуˮ, доведи је: „Ево ти, Блажо, жена, довео сам 

ти женуˮ. „Шта?ˮ „Ево ти жена, довео сам ти жену.ˮ И Даринка пристала д[а] узме Блажа, а она је 

била згодна, а Драгиша био згодан, а Блажо ние баш био згодан од очи, ка ето ово Веско. Веско исти 

Блажо. И она остала за Блажа и богами живе деведесет и нешто година; каже, она донеси по, а браћа 

је питала, ђе нађи ексер успут алʼ нешто, она дођи па испраља она ексер. „Шта радиш то, 

Миломирка?ˮ „Па да скупим ја и мене мало хуџера да намештим, да не досађујем више вама.ˮ 

Замислʼи се ти. Скупљала, та човек што јој је дао те паре није давала браћи но скупљала, послʼе 

примала па купила мало плаца, купи плац, но треба кућа да се гради, а она јадна нађи овога 

Радичинога оца, он се био удаво за жену, и та му жена имала двије шћерке, шћерке пораслʼе, 
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школово и, кућу им намештио, они га истера. Кад га они истералʼи, он грдан отишо у Немачку ово 

на црно што иду, био неколʼко тамо, па послʼен дођи, а сестра му радила с овом Радичином мајком 

(Го); послʼен отоше људи коњима, отиди по два-три ћовека те е запроси, па послʼен да лʼ типут, алʼ 

мало касније отиди па реши ка[д] ће да је узму, па послʼен сватови, моја мајка градила свадбу, звала 

пријетеље, комшије звала, ко е био прећи мало. На дрвена кола довелʼи (Де); кад је дошло време, ја 

сам био млађи о[д] тога брата, ишо код пријатеља, понио вуну, ту доколʼицу најприје што је била. И 

отишо, поранио, кат она на станове; побегла му е сестра, а отац био жиф, молʼилʼи, кумилʼи, неће да 

се помири и готово и није се никат помирио и дошлʼи лʼуди, реклʼи му (Жи); Душан један, она 

револуција на Косово, он ми продо грађу наку и реко ја недеља: „У недељу ћу ти донијет пареˮ. Кат 

дошлʼе му комшије ту: „Вала, реко ми је Хамит данас да ми донесе паре, нема га, бога ми ова 

ситуација овака, тако ми бога, море свашта да бидеˮ. Кат један му комшија ту: „Је лʼ ти Хамит узо 

то?ˮ „Вала јес.ˮ „Слободно, хич, ка да ти хи сат донијо, слободно, хич немај бригу.ˮ; кат сам се 

најпрви пут женио, хала те моје жене, дошла те оденак ми поклонила ту девојку, из Рибарића је била. 

Кат дође време да иду тамо да узму махраму, поклонила ова хала (Ке); они дошлʼи долʼе, ручалʼи, 

игралʼи, џумбусилʼи, натоварилʼи ме на кљусе и довелʼи ме. Није имало ништа друго, само на кљусе, 

ја сам ишла на кљусе, припињала хи, а која није но ће да пане па је држи за руке, држи је за по едну 

руку. Тапут кат сам дошла ја, јок, касние е почела та кочија, посен мене. Она девојка је срамна. 

Седела, они џумбусилʼи, скакалʼи, игралʼи, певалʼи, ја седела глʼедала. Ни да причам, да глʼедамо 

смо смелʼи, а пријен године ни да запева ни да заигра (Кон); једанпут била једна јој снаха најстарија, 

па прала торником, а рекла јој свекрва: „Немо, снахо, прат, данас торникˮ. Каже: „Хајде богати, дан 

је сваки једнакˮ. Она узми те опери, оно Алах дади аждаху, па како она разгрнула она веш, и кућу и 

она веш, то је отишло по другија села и открила аждаха кућу. У та торник кат је прала та снаха 

најстарија (Ле); дошо један, писмо ми, а ја лʼего, а послʼе су билʼи неки душеци, ка та нојна кошуља, 

таки су билʼи, карирани, па дошо, а ово како је било намешћено фабрићки то се искидало, па оно 

дошло у једно ћоше (Мел); чувала стоку и тамо и овамо, вала док ме дам учинео (Ос); прво се то 

није глʼедало да се саставу момак и девојка, него газда бегенисо ка сад ја дошла, свиђају ми се Зорица 

и Милʼе, нема везе да лʼ сам те видела илʼ да лʼ те нисам и мене се свиђају ко пријетељи они и дођем, 

тражим, чула ја да има он девојку и ја му е тражим (Па); дођоше те ме то испросише и све кријући, 

кад стигоше, један човек био са њима, у Пећ ишо, и мој отац пито: „Вала ми ишту чору у 

Плʼенибабе, не знам какаф је?ˮ „Вала ћу ти ја казат: снијек је бијел, но је снијек.ˮ Он лʼијеп, јешће 

ме ка снијек; „Хаˮ, каже, „сат, она ће ти побејˮ. Нек иде, ја је не дам. И дошлʼи, ја у Плʼенибабе, а 

они у Позар дођоше да ме ишту, долʼе смо седелʼи; све чоре, сиротиња, жњелʼе, копалʼе лук, нешто 

да не беду, добилʼи нешто да имамо (Пл).  
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 е) Како наводи И. Грицкат, „у много случајева перфекат свршеног глагола може да 

значи – поред извршености радње у прошлости – и резултативност, у извесном смислу 

„стањеˮ (чак ако је глагол и активан) у које субјекат доспева по извршеној радњиˮ. Ова 

особина „начелно није ништа ново у оквиру значења перфекта уопште, пуног перфекта. Али 

језик налази начина за врло танана нијансирања. У приповедању пуним перфектима 

(свршених глагола) занемарује се моменат резултативности, радња одмиче одмах даље, без 

заустављања на достигнутом резултату; док се у приповедању краћим перфектима не 

аперцепирају саме радње већ резултати и сваки настали резултат је слика, дата као нешто 

готово, статично.ˮ (Грицкат 1954: 45). У оваквим случајевима примећује се да „моменат 

новине и експресивности казивања стоји понекад у психолошкој вези с чињеницом да се 

глаголско значење износи више као констатовање готовог факта а мање као чиста радња, 

као процес у прошлости.ˮ (Грицкат 1954: 67). Ова одлика препознаје се у примерима: 

 у Сарајево довео један мој рођак једног Хрвата, министар полʼиције био, распалʼе му се руке 

све (Кл); oн мислʼио да мојек сина да убије да му види смрт, а оно, видиш, бок га њега казни. 

Обољело и умрло (В. Лок); каже помислʼилʼи злато, нека је он ту најстарији, и ја се сећам, они 

будаком полако, она пуче, ваљда дотрајо (Из); Отселʼио нарот Сад нема петнес кућа; Знам кад не 

отац, нас трое, одвео у шуму, те не сакрио, а пада киша ка ово данас па још мало више. Ту не сакрио 

(Ју); oва апарат носим, сломио ногу ту прет кућу (Коз); стиже ти он за Београт, нијесу ни стиглʼи за 

Београт но га у Крагујевац изручилʼи; сећам се ја, дошла тетка и нешто моја маћеа, нисам мајку 

затувила, оће нешто да навија па то само Цилʼе зна, а грдна снаша она дошла и довела Мику; нема 

сад онакога народа. Постала лукавштиња велʼика (Коз); очешљала се ја; родило долʼе ко[д] Чачка, 

грдно родило (Прћ); и тамо све нарот се растурио, прско нарот за тијем послом, по Немачкој, по 

Холандији, по Швецкој, посла нема (Со); имамо свега алʼи, ето, остаралʼи смо, деца отишла, имамо 

кућу долʼе у Сеницу двоспратну, оде живимо нас двоје старо, вала не моремо ни ми, дошлʼи смо и 

ми ка крају, остаралʼи, оболʼелʼи (Ки); ада лоше, ове године ова киша освојила, не да ни, видиш 

пропаде ни све; ова има шес-седам, ја пет, испродавалʼи смо. Нема ко, омладина отишла, ми богаљи 

(Кн); нема кут, нека је. Ожеднела зар па ће д[а] [и]де да пије (Туз); седаше она рупа ђе је ударио 

крај њега метак и на брвна остао та метак (Уг) мајка јој умрла, отац јој погинуо, убилʼи се с тијем 

Тутићима ту (Де); године навалʼилʼе, осамдесет и пет (Кон); ископала вода, билʼе су кише ономат 

(Не).  

 Узимајући у обзир наведено, сви издвојени семантичко-стилистички ефекти које 

говорник уноси у исказ обликовањем предикације настају из намере да се радње управо 
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таквима представе. Уколико је радња од стране говорног лица у прошлости доживљена као 

новост, прелом, преокрет, и у њему изазвала изненађење, говорно лице такве ефекте 

слушаоцу жели дочарати и у моменту говора. У тој служби перфекат без помоћног глагола 

налази своју пуну примену. Поред тога, дата класификација не подразумева строго одвајање 

домена употребе перфекта без помоћног глагола. Примери су издвајани према критеријуму 

доминантног, на наративном нивоу најистакнутијег присуства једне од компоненти 

семантичке структуре овога облика, али се на плану реализације оне готово увек јављају 

здружено. Стога понекад није лако одредити који је од фактора био доминантан као 

подстицај одабира краћег перфекта у конкретном говорном чину.  

 Према синтаксичко-семантичким одликама крњи перфекат најсличнији је аористу. 

Значење новине, могућност исказивања радњи које су се догодиле непосредно пре момента 

говора, као и оних које су се (из)вршиле у даљој прошлости, одвојеност од момента говора, 

односно приказивање радњи као готових акција, уношење динамичности у приповедно ток, 

постизање бржег низања радњи, те наглашена експресивност и стилогеност уопште одлике 

су које су заједничке двама облицима. Оно што их раздваја јесте однос компоненти 

доживљеност : недоживљеност, будући да појава аориста у нарацији ову компоненту 

обавезно истиче у први план, док код перфекта без помоћног глагола то није случај. У 

извесним контекстуалним условима међусобна замена двају облика могућа је. Како наводи 

Ј. Вуковић, „крњиˮ перфекат врло је обичан и за означавање непосредне прошлости, и у 

говору и у писаној речи, и он се по значењу приближава аористу апсолутног индикатива 

кад је њим наглашена најближа прошлост, и аористом је једино могуће га и заменити без 

осетније промене у значењу. Такав би био перфекат у примерима: „У Пљевљи се подигнула 

раја, подиже је Симела Шолаја,  – где је свеједно хоћемо ли рећи подигнула (се), раја или 

подиже (се) раја. Или: Ој народе Лике и Кордуна, дошло врʼјеме да се диже буна (ево сад 

дође вријеме...)ˮ (Вуковић 1967: 21–22). Међутим, када је неопходно истаћи однос 

доживљена : недоживљена прошлост диференцијалне ознаке свакако постоје, а „то се може 

очитовати на најобичнијим примерима. Кад некоме скрећемо пажњу: Пало ти дрво с кола! 

– или: Паде ти дрво с кола – разлика је у томе што говорно лице у првом случају не каже да 

је видело да је дрво пало (оно само види дрво на цести негде позади кола): или стварно није 

видело, или тим неће да каже и да је видело, – а у другом случају хоће да се каже не само 
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да је говорно лице видело дрво на цести него да је видело и кад је дрво палоˮ (Вуковић 1967: 

383–384).  

 Тако на пример, у контекстима типа: 

 они послʼе направише кућу долʼе у Рашку и она оженила сина и долʼе живи, ћерка и син јој 

направилʼи по пола кућу и за њу направилʼи собу (Коз); ова је пут трећег реда, требало је да 

Републʼика асвалтира, и нико ништа, пришутео се нарот и паре за Шароње отоше (Не); волʼи и она 

мачке, једно била дала у комшилак кад стиглʼи ови газдарица јој отишла и газда за Албанију, кат 

она стиже овамо (Ос); 

аорист и перфекат су заменљиви без штете по значење, имајући у виду да истицање 

компоненте доживљености на комуникативном плану није релевантно. Једина је разлика у 

томе што се облицима перфекта пажња скреће више на стање настало деловањем одређене 

радње, истакнутија је резултативност, док би аорист значио истицање саме радње као такве.  

 У примерима: 

 ту одма, алʼи он погину сирома. Ишо отут ис Рашке, постаљо оне струменте за свирање и 

отут кад је овамо полазио, овамо он звао сина, син му у Београду, тамо у школʼи био, звао га, звао, 

кад изедаман, каже, прекину, и овамо негђе према Батњику, шта ја знам, салʼ нешто, срце довати га 

и у неки камион и одједама се запалʼи; он, четири године је ово сад било ка умрије, на прекочац, 

дошо довде до на ову равницу и салʼ се преврнуо. Ови мајстори излʼетелʼи овамо пред њега и он се 

само преврнуо (Ос); тек се зора указује, ја пушти телʼевизор, како пушти телʼевизор, јој децо, даље 

било от свакога, он се обрете у колʼима, снаа моја с једне стран држе га и оно причају му, а ја само 

сама ту. Причају шта се десило. Он, како отишо за Пазар, уишо у једну кафану код једнога нашег 

ође, отишо код њега у кафану и изишо и да прође кроз Варошмалу, и каже беше онде нека гужва ис 

те га гужве неки гађао и удрио га, пиштољом, расцијепило му ногу (Коз); 

заменљивост перфекта аористом није могућа имајући у виду да је посреди изношење 

информација о недоживљеним радњама. Јасна подела домена употребе очитује се управо у 

томе што говорници у наведеним контекстима аорист употребљавају када обележавају 

доживљене, док у тренутку када се пређе на исказивање недоживљених радњи, 

приповедање се наставља у перфекту. 

 Замена облика није могућа ни у примерима који су типа: кат они дођоше да ме просу, 

и обелʼеже отишлʼе, ко да не проси сат (Пл); дођоше у собу, она све то тудије растурила, немају 
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ђе да уиђу (Ке); где би замена перфекта аористом нарушила обележени редослед у вршењу 

радњи (перфекатска се десила пре аористне, а замена би редослед догађања обрнула).  

 О перфекту у модалној функцији већ је било речи, овде само додајемо да се у тој 

служби готово редовно употребљава у форми без помоћног глагола.  

 Овај облик често се среће употребљен од глагола говорења за увођење туђег говора: 

 жена му, мајка те девојке каже, човеку рекла: „Иди види је лʼ то истина. Отиди до у Позар 

види.ˮ реко он: „Ја сам дошо. Ђе ми је шћерка?ˮ. Они му реклʼи удала се; и ова реко: „Ако буде моја 

шћерка, ја сам дошо по њу, ја ћу да све опростим, она е од незнања огријешила, узела те, она ће пој 

са мном да је водим кући, ја ћу све да опростим ово што е радила.ˮ Она рекла њему, каже: „Бабо, ја 

сам узела њега драге воље.ˮ Та Циганин реко њему: „Зором је ти не мош узет данас водит што 

нећемо један погинут овде, ако оће вољом, ево ти води је, нек пође.ˮ (Бо); и она реко трећи брат: 

„Кад га ја уфатим, највеће парче ће му бит ухоˮ, да га искомата цио у комате (Нет); она рекла: „Вала, 

брате, имам једну ради тамо са мном, пушћеница је, удавала се, има једно дијете у та први дом, 

човек јој умро, да је поглʼедаш, ко ти се свиди да је узмеш, боље да се узмете и ти и она, да нијесте 

самиˮ (Го).  

 За разлику од наведених, који представљају примере крњег перфекта, бележени су и 

случајеви употребе перфекта без помоћног глагола онда када се јави у низовима, и то је 

појава сасвим друкчијег типа од претходне. Тада се из разлога језичке економије, како би 

се избегло понављање, енклитика употреби уз само један од облика:  

 

 доста времена је прошо, те по Београду, оно по Банату, мумурус онај, кукурус, како ви 

кажете, комишо и радио (Леч); ето ту је Мухамет побего из Меће у Медину, прешо потље тамо код 

њи и оталʼе је почо да шири ислам (Кл); поп је био у Грубетиће, Миљојко, а главни био, да извинеш, 

кат се роди дијете (Цв); он је био Црногорац, био му отац комита; слабо је радио, трошио, 

упропашћиво (Прћ); кад је овамо полазио, овамо он звао сина (Ос); па је пао с јабуке па кичму 

повредио (Лу); ова је усто и ударо ме (Уг); амиђа је отишо те узо (Бл); ту сам учио неку школу мало, 

неписмено дијете и чуво свиње, право ти кажем, чобанин био, окопаво грожђе, бостане, све то сам 

(Вру); ја сам то писмо добио, прочито (Ос); е послʼен кад је Србија преузела овамо, ослободила ове 

краеве (Прћ); и њега је узела једна те га гајила; трговала је и и добро зарађевала (Кл); отишлʼе су 

неке девојке от Пеповића, те пеповске девојке отишлʼе у то Свиланово на сабор (Бот); авионом су 

ишлʼи и враћалʼи се (Баг); каже они су од крви побегли оде, учинели крв (Бал); ту су на Ђурђевдан 
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водилʼи децу и купалʼи (Боб); Турци су удрилʼи и Бугаре истералʼи и освојилʼи они и да буде турско 

Једрене (Из); они су обадва у Београду завршилʼи факултете, запослʼилʼи се (Ос); један месец и по 

дана, па послʼен оталʼен су ме отералʼи понове ме вратилʼи у јединицу; за време турскога су 

патилʼи, потурчавалʼи се, крилʼи се (Прћ); ми па смо послʼен ишлʼи за Турску, па посен се врнулʼи 

па презиме то промијенилʼи (Со); Хоџићи су једни билʼи па повелʼи девера (С. Ћуп); билʼи су Срби 

горе уз брдо, бога ми се снашлʼи у оно време (Ки); то је било дваес девете а он имо сто шес година 

и причо ово за овога Јуса што га убио Кепа; ова што је била лʼијепа родила и умрло јој дијете (Кл).  

 

 Међутим, то није редовно, па су бележени и примери типа: 

 

 Војин је имо људе Србе па је наш нарот спашаво; тако је пао и ту је умро на ту воду (Уг); 

отац јој је посљен дошо с робије, једанаес и по година је издржо робије за време Тита (Бл); он је 

имо Хатиџу, он је био сирома, његов ђед је имо десет синова, његов је отац био најмлађи (Кл); 

Марина је радила ову годину, радила је у Штаваљ (Че); жена му је умрла, отац му је умро прошлʼе 

године (Уг); то је било, ја мисим, пријен триес-ћетрес година, то је било неђе око шесете, ту је било 

пријен педесет година (Туз); послʼен је почело, по продавница је почео бес (Це); и њега су струјом 

убилʼи, ка[д] су га уфатилʼи, струју су му укључилʼи и тапут су га посен са струјом убилʼи, то зрно су 

му нашлʼи послʼен ка[д] су га већ турилʼи на струју те да га убију, тапут то су виделʼи шта је код 

њега; послʼенке су га уфатилʼи те су га са струјом билʼи тамо (Бр); државни службеници су на 

тачкице куповалʼи на попус, а ималʼи су обавезне бонове за сељаке (Че); каже продалʼи су, оселʼилʼи 

су от куће (Уг); сат су деца оженила јој се, на пример, она су долʼе оженила се, запослʼила су се 

(Туз); то е било стит, било је срама, било је свега; расположан је нарот био, здраф нарот био, воља у 

нарот била (Ју).  

 

 Поводом перфекта без помоћног глагола у србистици се постављало и питање 

његовог порекла. Како И. Грицкат наводи, „краћи перфекат постао је од пуног, од перфекта 

с помоћним глаголом – посматрано историјски. Он представља његову каснију обличку 

варијанту. Да је он по постанку млађи од пуног перфекта – то не треба посебно доказивати. 

Перфекат се првобитно градио као перифрастична конструкција, о чему нам сведочи 

најстарији забележени словенски језик, као и старије фазе других словенских језика, а исто 

тако и анализа његовог значењаˮ (Грицкат 1954: 168). Треба, потом, истаћи и чињеницу да 

су у првобитно значење префекта оба члана унела своја значења: „садашње време помоћног 

глагола садашњост (тј. веза номена и партиципа којим се исказује радња ствара се у 
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садашњости), а облик на -л – претериталност (без њеног ближег одређивања). Перфекат је 

означавао садашњи резултат, добивен ранијим вршењем одн. извршењем радњеˮ (Грицкат 

1954: 169). Имајући ово у виду, „лишити перфекат помоћног глагола значи – у много 

случајева – допринети стварању резултативног значења. Изостављањем помоћног глагола 

доведени су у најнепосреднији додир подмет и радни придев који се у таквом додиру с 

напоменом у извесној мери приближује правом придеву; он донекле стиче резултативно 

значењеˮ, о чему и јесте било речи. Притом је „резултативно значење најчешће 

комбиновано с другим значењима нашег облика, тако да је семантика краћег перфекта у 

већини случајева прилично сложенаˮ. Ако се посматра пример: Магла пала – „таква 

реченица са краћим перфектом оставља утисак отсуства акције, статичног описа. Али се ту, 

уствари, преплићу два момента: прво – у примеру је истакнуто резултативно значење, 

садашњи резултат прошле радње, слика која је настала као последица прошле радње, друго 

– такво се изражавање и не среће у апсолутном индикативуˮ (Грицкат 1954: 169). Из овога 

се изводи закључак да „без помоћног глагола као моторног, „предикативизирајућегˮ члана 

реченице перфекат је лако могао стећи нијансу статичности, добити своје данас веома 

распрострањено резултативно значењеˮ, а „семантика резултативности, уколико се јављала 

потреба за њом, налазила је погодан терен у перфекту без помоћног глагола и можда са 

своје стране потстицала феномен скраћивањаˮ. Међутим, са резултативном је експресивна 

компонента „испреплетана у многим примерима напрг облика, пошто се налази у природној 

значењској вези. Кад се нешто приказује више као резултат него као процес, то је у многим 

случајевима уједно и израз појачане експресије казивањаˮ (Грицкат 1954: 192–194). На 

сличан начин крњи перфекат тумачи и Ј. Вуковић у студији Говор Пиве и Дробњака 

(Вуковић 1940) на материјалу из поменутих говора. Наиме, аутор наводи да „Помоћни 

глагол у перфекту показује везу радње из прошлости са моментом праве садашњости, зато 

је потребан онда кад се радња из прошлости временски одмерава према тренутку кад се 

говори – у синтаксичком, дакле, индикативу, док је често непотреба, у синтаксичком 

„релативуˮ, где се радња одмерава не према моменту садашњости него према ком другом 

или је у каквој безвременској ситуацији, јер ту помоћни глагол не може имати оно своје 

основно значење у перфекту – везивање радње из прошлости са моментом садашњости. У 

јављању или саопштавању, у перфекту, где се самим јављањем или саопштавањем 

наглашава веза радње непосредне прошлости са садашњошћу, помоћни глагол, који је баш 
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ту због те улоге везивања радње са садашњошћу, постао је излишан. У другом облику 

јављања и саопштавања перфектом (дошли су сватови), пошто јављање само и његова 

важност није толико наглашено, тим самим што се јавља о нечем о чему интересовање није 

ново, помочни глагол је још имао места за показивање везе радње са садашњошћуˮ 

(Вуковић 1940: 95–96).  

 Када су недоживљене радње у питању крњи перфекат успешно замењује аорист, 

надомештајући компоненту доживљености у контекстима који блокирају употребу аориста. 

Све особине које има самостално употребљен задржава и онда када се употреби у облицима 

плусквамперфекта (в. т. III.6.6.).  

 III.5.13. Најзад, констатујемо и то да је крњи перфекат, као и пуни, у употреби у свим 

зетско-сјеничким говорима у синтаксичким околностима мање-више сличним овде 

наведенима. У Ибарском Колашину подједнако су фреквентне обе форме (Божовић 2002: 

92). Пуни облик употребљава се како у индикативу тако и у релативу, а аутор наводи само 

информацију да се њиме обележава доживљена прошлост, док се примери за недоживљену 

не наводе. Крњи перфекат је фреквентан када се саопштава новост, у одговорима на питања, 

у клетвама (Божовић 2002: 112–113). Перфекат без помоћног глагола у Бјелопавлићу врло 

ретко се употребљава, а наместо њега, много је чешћи приповедачки императив или 

презент. Ван приповедања јавља се при саопштавању неке изненадне вести. (Ћупић 1977: 

163). У Мрковићу је краћи перфекат „нешто рјеђи него у другим нашим дијалектима који 

имају дужу и потпунију еволуцијуˮ (Вујовић 1969: 266), а „пуни перфекат има сужену 

употребу и мање је фреквенције у односу на околне говоре (какав је црмнички) јер су 

времена којима се казује доживљена прошлост добро очуванаˮ (Вујовић 1969: 336). Пуни 

перфекат овде се среће и у синтаксичком индикативу и у релативу, док се крњи одређује 

као облик искључиво релативске природе (Вујовић 1969: 336, 337). За овај облик аутор 

наводи: „Приповједачки перфекат без помоћног глагола употребљава се обично на почетку 

приповиједања, као кратка експозиција, и још чешће на завршетку приповиједања, као 

закључак и завршна слика. Такав перфекат одликује се и стилском изражајношћу, коју 

појачавају најосјетљивија мјеста: почетак и крај приповјеткеˮ (Вујовић 1969: 339). Разлика 

према аористу, према закључцима изведеним посматрањем материјала из мрковићког 

говора, јесте у томе што „аорист у приповиједању значи доживљеност, јер је то 
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приповедачу лично познато, а перфекат – оно што приповједач зна по чувењуˮ (Вујовић 

1969: 339). У Васојевићима претежу пуне форме. Краћи перфекатски облици често се 

употребљавају и то у приповедању, те у благословима и клетвама (Стијовић 2007: 181). У 

говору Пиве обе форме познају и релативну и индикативну употребу. Истиче се да је краћи 

перфекат по значењу најближи аористу – то су конкурентни облици с разликама у смислу. 

На материјалу са овог ареала аутор детаљно анализира синтаксичко-семантичка својства 

краћег перфекта и бави се питањем порекла, о чему је било речи (Вуковић 1940: 91–96). У 

староцрногорским говорима краћи перфекат се употребљава у приповедању и то: на 

почетку приповедања; у причању по чувењу, према презенту трајних глагола; у причању по 

чувењу напоредо са приповедачким императивом; кад се радња не уклапа у приповедање 

по самом вршењу него по резултату. Ван приповедања „краћи перфекат је обичан при 

саопштавању неке новости, обично са извесном неверицом или чуђењем, или са 

претензијом да се слушалац изненадиˮ (Пешикан 1965: 200). Иако изложено без детаљније 

анализе примера, истраживање Д. Барјактаревића, и закључци поводом грађе прикупљене 

на терену Тутина, Новог Пазара и Сјенице слажу се у основи са овде изнетим запажањима. 

За однос пуног и крњег перфекта аутор наводи да „између њихове употребе нема граница. 

Који ће облик бити узет, зависи од ситуације у којој се налази говорно лице и од његова 

односа према чињеницама које се излажу. Како ови моменти нису свакад једнаки, то ни 

саопштење нема једнаку боју. Конкретно, ако је догађај такве природе да захтева извесну 

краткоћу израза и носи сам у себи неку необичност, нешто што се није очекивало, нити 

претпостављало, нешто што садржи не само необичност него извесно изненађење – онда ће 

говорно лице узети краћи облик. Перфекат тада има карактер узвикаˮ. Као важна особина 

краће јединице истиче се то што се њиме постиже „већа импресивност, јер као краћи има 

екскламативност у себи. То га одваја од ситуације када се употребљава дужи облик, јер је 

овај мање више развучен, не садржи у себи никакву необичност; рекло би се да је и 

стереотипан. Његова примена заступљена је и у казивању свакидашњих догађаја, збивања; 

без брзине је, живости и екскламативностиˮ. Дакле, „ако говорно лице жели да догађају да 

више свежине и живота било то у квалификативној, приповедачкој, модалној или 

пословичкој употреби перфекта среће те такозвани крњи перфекатˮ Аутор такође наводи да 

се краћи перфекат може јавити како у индикативу тако и у релативу (Барјактаревић 1966: 

130). С друге стране, „приповедачки облик пуног перфекта овде је карактеристичан по томе 
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што се у њему јасно запажају компоненте: причање по чувењу и препричавање или 

саопштење у чему знатну улоги игра момент субјективног доживљавања. Ти моменти 

међусобно се преплићу и каткад их је тешко разлучити, али доминантну улогу има 

препричавање било туђих или својих доживљајаˮ. Категорије које Д. Барјактаревић издваја 

су: приповедачки, квалификативни, модални и гномски (Барјактаревић 1966: 130–134). 

Анализирајући материјал из трстеничког говора, Душан Јовић истиче да и поред разлика 

које постоје између дужег и перфекта без помоћног глагола, у синхроном стању не би се 

могло говорити о двема потпуно посебним семантичким категоријама. Разлози за то су 

чињеница да им је већи број функција, и то оних главних, заједнички; употреба перфекта 

без споне реализује се често само због економичности исказа; краћи перфекат не обухвата 

сва лица подједнако, најчешћи је у 3. л. јд. и мн. (Јовић 1968: 186–187). Најважнија разлика 

је у томе што је краћи перфекат интензивнији облик од пуног (Јовић 1968: 192). У 

трстеничком говору, где функционише као слободан, необележен претеритални облик, 

„перфекат је у многим случајевима синонимичан с другим облицима за прошлост. 

Међутим, пошто је перфект слободан,, а други облици за прошлост имају већи степен 

обележености, то их перфект поступно истискује из употребе. Томе свакако доприноси и 

чињеница што је перфект један од облика с највећом фреквенцијомˮ (Јовић 1968: 187). 

„Околност што је перфект видски невезан још је један фактор више који омогућава његову 

синонимичност с другим облицима за прошлост, посебно видски везанимˮ, стога их он 

успешно функционално замењује. (Јовић 1968: 187–188). Краћи перфекат употребљава се у 

причању, које је са овим обликом „сажетије, концизније, атрактивнијеˮ, и то и у индикативу 

и у релативу (Јовић 1968: 190–191). Запажено је, такође, да се у трстеничком говору краћи 

перфекат све чешће употребљава у аориским ситуацијама те постаје „функционално 

идентичан с аористом, и рекло би се, поступно сужава његове фреквенцијеˮ, а „замена се 

врши најчешће у исказима с јаче израженим интензитетомˮ (Јовић 1968: 191–192). У 

централној Шумадији облици крњег перфекта употребљавају се у клетвама и благословима, 

у нарацији и то нарочито на почетку приповедања, емфатичним саопштењима, те у 

дијалозима када саговорник очекује да му се понови, потврди оно што је управо чуо 

(Нестало ти пара – је л?) (Реметић 1985: 333). У горанском говору „у временској употреби 

није уочен крњи перфекат, пошто одсуство помоћног глагола у 3л. јд. и мн. перфекта актива 

није у опозицији с пуним облицимаˮ (Младеновић 2001: 495). Пуним перфектом казују се 
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„како доживљене, тако и недоживљене радње. Доживљеност у прошлости чешће се 

саопштава аористом, имперфектом, плусквамперфектом, презентом, футуромˮ, а „перфекат 

за казивање доживљених радњи комбинован је са обележеним облицима за прошлостˮ, што 

одговара приликама и у нашој зони (Младеновић 2001: 496). Р. Младеновић истиче и да „у 

неким примерима с перфектом суштина није у претериталности, него у стању субјектову 

које постоји у садашњости као резултат извршене прошле радњеˮ, што је информација коју 

подвлачимо имајући у виду претходно истицање семантике резултативности у појединим 

видовима употребе из наше грађе (Младеновић 2001: 496). Најзад, у Алексиначком 

Поморављу перфекат је у широкој употреби, у синтаксичком индикативу у релативу, а за 

њега се има „мало шта рећи што би га у говору АП синтаксички разликовало од употребе у 

стандардном језикуˮ (Богдановић 1987: 251). Перфекат без помоћног глагола на овом 

терену врло је чест, али су сви забележени примери за 3. л. једнине и множине (Богдановић 

1987: 252).  

 

 

III.6. Плусквамперфекат 

 

 У претериталном систему тутинско-новопазарско-сјеничког говора 

плусквамперфекат има стабилно место. То је облик релативно високе фрекцвенције, иако 

мање заступљен од перфекта, што је очекивано имајући у виду да му је семантика у односу 

на перфекат суженија а домен употребе спецификованији. Судећи по новијим 

истраживањима, исто важи и за савремени српски језик, где је плусквамперфекат облик са 

знатном очуваношћу у употреби, иако се у ранијој стручној литератури (Стевановић 1986: 

664) наводио податак да је готово ишчезао (о томе в. Танасић и др. 2005: 411).  

 У граматикама се плусквамперфекат дефинише као „глаголско време којим се 

означава радња (бивање или стање) која се извршила (а врло ретко вршила) у прошлости 

пре чега другог, што је означено неким такође претериталним временом, или се пак то 

подразумева из целе језичке ситуацијеˮ (Стевановић 1986: 665): Прецизније, 

„плусквамперфект исказује прошле радње, нешто што је постојало, што се извршило или 
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(врло ретко) вршило у прошлости пре неке друге, такође прошле радње. Тако је у примеру 

Кад је успео да подигне шешир, све је било прошло – све било прошло пре времена у коме 

је неко успео да подигне шеширˮ (Танасић и др. 2005: 411).  

 III.6.1. И у систему тутинско-новопазарско-сјеничког говора плусквамперфекат 

постоји као јединица којом се примарно обележавају радње чији је моменат вршења на 

временској оси прошлости позициониран испред тачке у којој се (из)вршила каква друга 

радња, односно којом је означен неки други временски маркер на основу ког се радња 

обележена плусквамперфектом временски одмерава. Дакле, посреди је облик са 

наглашеном семантиком антериорности. Прошла радња у односу на коју се 

плусквамперфекатска одређује као антериорна може бити обележена било којим обликом у 

претериталној служби (перфектом, аористом, имперфектом, релативним презентом, 

плусквамперфектом или комбинацијом више форми): 

 била ми она дала пет кокошака и петла, па сам ја донела у кућу; она је била заспала кад смо 

ми свратилʼи код њи (Бу); они кат су се вратилʼи, оде се билʼи уселʼилʼи муслʼимани у њину кућу, 

један што је био слуга код њи, он се уселʼио, једва су га избацилʼи (Шав); мене један синовац био 

уписо у Београд факултет и напустио. Каже: „Ни од школʼе нема ништа, видим колʼко људи завршу 

факултет и не раду ниђе, и што да се мучимˮ, и напустио; она се била поврнула да нешто узме и ови 

је преметилʼи (Бу); ја хамбургер никат у животу нисам јела, једаман сам купила, замало сам дроп 

истурила. Ја сам га била једама узела, појела половину и бацила; то је била код мог оца становала, 

пријен но што је узела; кат сам једноме Србину иза Вароши, зове се, заборављам како се зове село, 

један ту што сам му ја правио, оде му је кућа иза овог брда тамо, сестри ногу, била је извалʼила, 

сломила била у кук, па ја наместио и оздравила (Кл); било ми дошло тешко, алʼ ме та доктор одма 

примио (Не); доста су се билʼи намучилʼи, алʼ послʼе почело мало боље (Ту); учинела им је била да 

немају деце, алʼи они код хоџе развалʼилʼи (Ле); најавилʼи су се билʼи алʼ нису дошлʼи (Че); оде су 

се настанилʼи билʼи једну годину дана, послʼе су отишлʼи за Пазар (Бл); Мико је био умро већ кат 

смо ми оде стиглʼи (Пе); она, како је била извела децу на брек горе, послʼе се вратила кући нешто да 

узме; билʼи погодилʼи кола, теретна кола, и није мого да оправи мотор, нешто му није у реду и пешке 

(Шав); богами то је завладало било оно комунизам, како то вичу, нису више далʼи да се то носи (Кл); 

била сам нашла кућу брвнару и послʼе преградио па правио циглу, па ондар шталу, па сењак, па 

кућу, па сад, ето, амбар купилʼи, далʼи су хиљаду и по за ова амбар (Кн); мало су билʼи почелʼи оно 

прије неколʼко времена алʼи то нешто није успело и послʼен се прекинуло (Це); мене синови 

завршилʼи школу, завршилʼи билʼи факултет у Приштињу, послʼе три године ми је био старији у 
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Приштињу на факултет. Послʼе три године буне неке, демострације, он напустио и отишо за 

Сарајево, уписо, наставио (Бо); ево оде сам била иштетила руку, досад ми се то познавало (Ме); 

богами јој деца по дваес година, порасла, ћовек јој се био венчо па е повео (Ме); збок ње су Попе 

запалʼилʼи, она се била рекла неком Турчину (Ми); смршала је, а била се и угојила; моја мајка се 

била удала за мојег свекра, моја мајка се развела од мојег оца (На); одо се био пићу те се упоропастио, 

три пут су га враћалʼи, видиш шта је учинео (Не); послʼен налʼегла била та ријека, млого јака та 

ријека и однијела је тунаке та народ, те зградице, то је било дрвено, то није било нешто каменито, и 

однијело је и долʼе (Пр); била ми се родила ова кћерка, и отишо ми девер, уфатио волове и отишо у 

шуму, посл’ен марта, и волови су га нагнал’и на шести рет црепа от куће те се попел’и и све 

поломил’и (Ру); дошо Иљаз Куртовић ка[д] су они билʼи направилʼи вешало да вешају те Србе. Те 

он срушио то, вико ту: „Ломи тоˮ (С. До); 

 помучили су се били мало, алʼ јопет, би фајда (Бу); посвадилʼи су се билʼи па се помирише 

(Ту); ја сам се била спремила, алʼ она не дође; купила сам јој била оделце детету, алʼ њој се нешто 

ка не свиде (Ту); оставилʼи су ни билʼи воду, но ови муслʼимани затискаше и затворише ни воду 

посве (Го); тако су се билʼи сложилʼи син ми и она, и добра била онако и све, алʼи судбина би; све 

је то било бехрало, па уби она стут, ниједна; стут уби, ово је било све бехрало (Тр); онда га 

опљачкаше, везалʼи су га за кревет билʼи (Го); дође те узе, ја била обрала и турила овамо у зграду 

(Бал); ове године ништа, то је било бехрало и бехрало, да је било среће, то се не би могло обрат. Кад 

би највиши бехар, паде снијек и уби га (Брђ); они су ође билʼи доселʼилʼи па ту мало земље купише 

(Лу); ми кад приђосмо, оне већ беху престалʼе те воде, нестадоше нам воде, она једна ка поче 

помало, па још више, још више, већ дође она једна (Ост); он је отац био пратио у медресу и он је 

превари младу, одоздо из медресе и она не заврши баш, иде двије године и он је превари (Па); 

отишлʼи смо ми билʼи код ње, она не даваше пет пара што смо ми ту (Го); 

 најавилʼи им се ми билʼи, и ја одем ујутру да је нађем (Ос); у лʼеђа једно зрно, у прс, исто 

повредио био прсте, не море да превија прс (В. Лок); ови Црногорци, билʼи на катуне изишлʼи по 

Ђурђевудне, каже: „Планинка, све се жалʼе на тебе да си ти хајдук да крадеш, да узимаш млʼијеко, 

ако што мош да урадиш, да урадиш мојој стоци ноћас, ја ти одобравамˮ (С. До); дао му био 

преседник плац да раду цркву, не знам шта да раду, и он потегне па те плацеве прода (Кн); ја војник, 

и писмо, шаљу ми писмо, ја сам то писмо добио, прочито, кат то је било прошло, тражу ми слʼику 

(Ми); један био запослʼио се у Санџактранс све пот уговори по три месеца и по шес, и он збрише за 

Немачку, ожени се тамо, има трое деце (Ст); 

 он је био узо Тацину сестру једама, па е напустио био, узо је био једну ис Кочарника од овија 

(Ер); прво су се билʼи договорилʼи, па послʼен не знам шта, посвадилʼи се билʼи (Де); све сам била 

позелʼењела кат сам то била завршила аперацију у Ниш (Ка); 
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све сам био средио документа и оно посен кад се било заратило на Косово, мајка јој рече: „Бојим се 

 дође један зет тамо иза Сенице, ја био у шуму, он није знао што сам је ја отпудио. Ја је био 

отеро (Кл); амиџа ми био купио један сахат ручни, кат сам дошла са тијем сахатом, каже: „Амаааан, 

ова Метина жена, ова невеста сахат на руку!ˮ (Жи); у Драгу је једна била тако рекла се па они 

отишлʼи да је узму па се послʼе убише, па убише па не знам колʼко крвова паде, сто и нешто година 

осудише се њих десетину (Пр); био је на смрти и решио био да ме ожени и спреми, ја био петнес 

година, у шеснесту, куко, плако, оће да умре, алʼ они ме не питаше, доведоше је (Кл); ја сам слушо, 

имо је вође један завршио био и за попа и за владику па није послʼе мого, те дошо у ову нашу цркву 

био, једни јади чупави, и он то причао (Кн); он није био војску служио, отишо у војску, она 

затрудњела била, он отишо у војску, у војску се разболʼи о[д] туберколозе и врати се овамо (Го); ја 

сам била баталʼила, па сам хтела опет да наставим па нешто не настави, не знам (Го); Ристан му се 

звао отац, дошли ис Црне Горе, њему жена била умрла, довео то двоје деце и тог Ивана и посен 

Ивана доведоше ту (Бал); баш ове године нека несрећа га потрефи, она снијек у пролʼеће паде, она 

мрас, цветало је било шљиве, то све уништила слана и мрас (В. Лок); волʼи и она мачке, једно била 

дала у комшилак кад стиглʼи ови газдарица јој отишла и газда за Албанију, кат она стиже овамо; он 

је јадан издржо и добро је био и издржо и све то, а ова не мога Јагода она се скљока сирота одма, 

она не мога да издржи све, што каже, ћорни болʼесник била; она има сина и ћерку, син јој исто био 

уписо Права и напусти нешто, не мога, бори се и бори, бори до треће године, ис прве вуче предмете, 

нагура, и напустио. У Мериму у Крушевац запослʼио се и ради (Ос). 

 На време вршења плусквамперфекатске радње може се указати и посебном 

одредбом: 

 ланске године то се било савило до земље, није могло да одржи, како је било родило јабуке 

(Тр); ја оћу да идем по сабору, млада, глупос правила от саме себе, тапут сам једва била остала жива 

(Кн); ево Пазар па нема воде, они беху ту скоро све живо заставилʼи долʼе, паркиралʼи се на пут, 

нете да се макну (Гл); осамдесет и пете сам у Трудбеник био радио; ја сам био прву жену узо у осми 

разред (Ер); једно време је организовала била држава те су то сијалʼи (Баг); не сећам се уопште да 

су билʼи почелʼи вашари кат сам ја била то чора, девојчица (Леч); пратила сам онумат била Сабихи 

и Сабрији по једну (Па); с муслʼиманима ми смо живелʼи није имало грешке, само што је Немац био 

онда упропастио, то е друго (Пе); за мене е било дошло четрес и три човека, са аутом, е прво ауто у 

наше село је дошло тат ка-сам се ја испросила (Ру); једна Зорка звала се и нешто се она била 

разболʼела, сећам се углавно једампут била је остала бес косе (Са).  
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 Плусквамперфектом обележена радња, међутим, може бити и постериорна у односу 

на дејство означено другим глаголским обликом: 

 била се препала кад смо уишлʼи; богами смо билʼи ноћилʼи, ималʼи смо пријетеља једног у 

Рамошево па послʼе отишлʼи тамо, па тамо ноћилʼи билʼи у један Зминац блʼизу Бијелок Поља (Трн); 

да нису билʼи дошлʼи партизани, ништа, заузео кућу: „Ово ваше нијеˮ (Бу); она радила нешто у собу 

тамо, а ја била уишла код ње (На); ови дошлʼи ту непозвати па су се позавађалʼи билʼи (Ос); био сам 

ја то направио оно кат сам мало виши порасто (Ле); чу нарот да долазу четници па су се билʼи 

поплашилʼи (Пож); само једна у ова крај што знам није пристала и бога ми су је убилʼи билʼи ти 

Дражани (Ке); послʼе кат су се вратилʼи озгор, беху оставилʼи кило вуне (Нет); у једно време смо 

решилʼи, напушћилʼи куће билʼи; њега кат су убилʼи, послʼе један Србин је осто био да заступа 

Санђак, ис Иванграда (Пож); Кодо је погинуо док ја нисам био дошо из војске, није само он, 

погинуло је њи десетину дванаес; билʼи смо послʼен једно време, кат се то ослободи, послʼен смо 

билʼи ојачалʼи (Прћ).  

 Сви наведени примери су у синтаксичком релативу. И у примерима првог и у онима 

другог типа плусквамперфекат је незаменљив перфектом управо због тога што му је једна 

од важних служби управо прецизирање временског следа обележених радњи. Њиме се 

јасно, без додатних језичких средстава, упућује на то да је означена радња претходила, или 

је пак уследила након радње означене другим претеритом. Употреба перфекта нарушила би 

тако успостављен временски однос између обележених дејстава.  

 Анализом датих примера, даље, може се закључити и то да код плусквамперфекта 

ипак није примарно исказивање семантике антериорности већ значење 

дезактуелизованости радње која се у прошлости (из)вршила. Дакле, овим обликом исказују 

се прошла дејства чији резултат у моменту говора није актуелан, односно резултати настали 

вршењем те радње у садашњости се не виде.  

 

 III.6.2. У стручној литератури плусквамепрфекат се раније сматрао обликом 

искључиво релативског карактера, јер се њиме казују претпрошле радње чије се вршење 

одређује према другом (прошлом) моменту а не према садашњости. Тако нпр. М. 

Стевановић наводи да „иако плусквамперфекат означава радњу која и у време када се 

говори припада прошлости, у значењу овог облика није од значаја време говорења, него оно 

на које се мисли да је у њему радња у плусквамперфекту већ била завршена. 
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Плусквамперфектом се, дакле, радња одређује према томе времену у прошлости. А то ће 

рећи да он није време индикатива већ релатива. Време према коме се њим означена радња 

одређује означено је (најчешће) другом којом радњом у прошлости [...] каквом прилошком 

одредбом, или самом говорном ситуацијомˮ (Стевановић 1986: 670). М. Ивић такође наводи 

да плусквамперфекат нужно подразумева везаност за време вршења неке друге радње 

вршене у прошлости (М. Ивић 1958: 146).  

 Ипак, у новије време такво схватање је ревидирано јер се показало да се 

плусквамерфекат може употребити и у оквиру просте реченице да означи радњу чије се 

време вршења одмерава директно према садашњости (в. Танасић и др. 2005: 413).  

 Индикативна употреба на терену који је предмет нашег испитивања сасвим је обична 

и управо у примерима тога типа увиђа се да је основна компонента семантичке структуре 

управо значење дезактуелизованости радње:  

 направила сам колаче била, умијесила питу, све (Бал); вала, право да ти кажем, одморила сам 

се била (На); кад је оно био глат уишо? Је лʼ оно кад је Албанија била уишла те владала? (Пе); 

долазила је она била код нас (По); они су, бре, билʼи насулʼи ова пут ка Буђеву, билʼи су га поравњалʼи 

(Бу); па ка и вазди, сваки рат кад биде, избеглʼице постоју на све стране. Овде Буђево, оно је било 

избегло, напат је био от Карајукића муслʼимана (Врс); ја не знам да је то икат игђе било, једама је 

било кот овија Ђерлʼека. Гаљба тако су испросилʼи билʼи једну Ђерлʼекушу (С. Ћуп); моја раса, 

педесет година сам ја држао расу крава и ево још седи код овог Арифа, моја раса. Кат су некат билʼе 

дошлʼе пот Доховиће ис Швајцарске, из Немачке кат су дошлʼе те бушасте (Трн); ја сам у Постење 

рођена а овде удата. От Филʼиповића, онамо под она крш што је. А она можда није била ни дошла у 

Постијење (Шав); не, не за нас, за стоку, само за нашу стоку, за краве. Не, не, баш смо, ето, то оде 

билʼи посијалʼи жито (За); ја имам деведесет година, а отац мој није радио ништа, био остаро; тридес 

и седам милʼијарди се био задужио Арапима; њега је био спремио Стаљин тамо да организује; имало 

је у Урсуле Срба, и сад има неколʼко тија Зорнића што су осталʼи билʼи; она је побегла била јелʼ не 

би ми је далʼи кад је она била ту. Она је била побегла (Кл); добро бога ми, билʼи смо се наоружалʼи 

добро; њима је било остало ту пе[т]-шес мазги, нијесу и билʼи ни одвелʼи; било је наше село сагорело 

комплʼет, било је онда паљевине; горе побеглʼи билʼи према Србији, преко границе; кажу да је 

побегло било све, није имало никок оде за време рата. Побеглʼи билʼи сви тамо преко границе. То је 

било све погорело (Кн); они су се билʼи удружилʼи ови муслʼимани са њима; алʼ било је дошло 

вријеме, кат сам ја изашо одавде и завршио средњу школу у Сеницу (Тр); видиш оно брдо, то се зове 

Кројан, ту се, кажу, била укрњила (Туз); горе има три собе, оде има двије и тамо смо надалʼи билʼи 
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купатило и шпајс; ми смо ималʼи ис Црне Горе једну, удала је била шћерку у Поповиће (Уг); а добро, 

у продавницу јеси лʼ била научила помало да крадеш?; два брата нису билʼи примилʼи ислам; јесу га 

билʼи закитилʼи (Че); то смо билʼи одлучилʼи (Шар); оде имала једна фирма ис Пољопромета, Ћаћак, 

они су билʼи оде ћитаво поље ово откупилʼи (Бо); мене су лʼично билʼе тражилʼе неке женске што 

су напушћалʼе, па мене мајка умрла, а женскадија та: „Е, бога ти, хо лʼ ми та прстен дат?ˮ; била 

сироче та жена, и она, тако је истералʼи билʼи (Бр); Покрвеник горе ђе је бојиште, то се слʼио био 

крв, тако су стари људи причалʼи то; он је био чуво воденицу (Гл); била сам донијела за наконче, ја 

сам мислʼила имаће, кошуљицу за наконче сам била донијела; хеј, наби ти притисак, злато, двеста 

четрес са сто двадес, о[д] страха. Ја добила упалу била, упалу добила жучне кесе; не знам како се 

звала, а Фата јој билʼи пределʼи; они су ми поклонилʼи билʼи (Го); мога оца тетка она се била удала у 

село Баћицу, она се била удала, побегла у Баћицу село (Гу); нама причалʼи стари једни што су билʼи 

избеглʼи из Црне Горе (Доб); у шупљике се звалʼи, на „веˮ они прслуци мушки, четири ја сам оплʼела 

била; Меховица је Зиљи била све то шила; Авдија био сломио прсте, а ја нијесам никат у живот; била 

му је испала овако један црвен и кила и послʼен је она причала то шта е било, каже испала му кила 

била (Дол); двојица су погинулʼи билʼи, један ис Набоја од овија што им је девојка била њихна, а 

један од овија што хим је отишла, двојица су погинулʼи; ја сам био тамо живео, имало је око 

седамдесет домова ко не и више српскок живља (Ђер); послʼе смо билʼи отишлʼи у Долово, у Долово 

смо послʼен билʼи живелʼи (Ер); то су узималʼи билʼи, и ова земља е била, оно што се виће враћа се 

земља; негоф је син Ређеп један, он је погино био с колʼима (Ме); он с њом нешто и није, сaмо су 

билʼи пошлʼи, испросилʼи је (На); куповалʼи су тамо билʼи лʼиваде; направилʼи су оде ову, алʼ и она 

је стара, она је триес четврте, пете, знам отац ми је причо, док је жив био, да је он ту у школу био 

ишо (Баг); није, забранили су били, ево ја нијесам био децу крстио. (Бал); није се имало брашна да 

се једе ко сад бијело брашно него мумурузница била и јечмено, вечћином јечмено, јечам је рађо био 

и јечмено смо јелʼи; она је посмрче. Иван Морачанин, он је био на штакље грдан ишо, био је добар, 

он је био муштерија, ја знам Љуба Шубарића, све Мариће горе (Бот); она му је мајка касно умрла, 

била се преудала, Џиџова мајка. Он био пио млого (Коз); касније послʼе су изашлʼи они танки ко 

мараме оне што су носилʼи оне чалме и оно, е тако су билʼи изашлʼи алʼ исто се то ткало от хинте 

(Леч); осамнес година била она, млада. Укралʼи билʼи, не би далʼи родитељи овамо горе да иде; било 

лʼепо време, здрав народ био, да има та несретња болʼес, ја нисам само једног дечка видо сам за 

време рата да има ту болʼес. Мајка је ноћила код нас са тијем дечком, у нос му то ударило било, и от 

тога је то било (Не); ималʼи су једни ти четници, млого је четника било одена, код нас су већина 

билʼи четници завладалʼи; ту био остао та Гембеш дуже времена, погинулʼи смо терајући га; био је 

далʼеко проширио, глʼедам онамо Црна Трава, помињу то тамо Немањићи кат су билʼи, шта било, 

како било, помињу то. Цар Душан је постиго велʼику царевину, баш ова Иван Морачанин он се био 
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побратимио са неким, ја не знам ко је био; ја сам био потурио грбачу и радио сам земљу даво и 

њима, и нама имало (Прћ); чувала стоку и тамо и овамо, вала док ме дам учинео, потеро ме та игбал 

био (Ост); ми се сакрилʼи под мос, сат ова мос кат идеш к Црној Гори што е, што е поштећен, ето ту 

смо се билʼи крилʼи (Па); она се била рекла сама вољом, он добар младић, виђен, вриједан и све то, 

алʼи тако имало тија; шипурке исто, шипурак савијем, шипурак не море да се попне, само савијеш 

га и береш. А изгребла сам се била (Ру). 

 Уколико посматрамо изложене примере, можемо, дакле, закључити да 

плусквамперфекат у сваком од њих носи значење дезактуелизованости глаголом означене 

радње.  

 III.6.3. Службу обележавања прошле радње која није актуелна у моменту говора, као 

битну карактеристику плусквамперфекта у литератури су истакли П. Ч. Сладојевић 

(Сладојевић 1966: 58), К. Милошевић (Милошевић 1973: 432; Милошевић 1978: 135) и М. 

Ивић (М. Ивић 1980: 95). На ставове поменутих аутора надовезује се С. Танасић, који 

посебно истиче употребу плусквамперфекта за исказивање прошлих радњи чији је резултат 

дезактуелизован, јер се у међувремену, након извршења те радње, десила друга радња која 

је поништила резултат те радње, као у примеру: Марија се била уписала на факултет, али 

се убрзо удала и напустила га (Танасић и др. 2005: 413). Осим тога, сматра аутор, „појам 

дезактуелизованости везује се тако чврсто за оформљење реченичног предиката у виду 

плусквамперфекта да понекад чак није ни потребно да се експлицира оно што је 

проузроковало дезактуелизованост – у жижи пажње је само она као таква и то је у датом 

случају довољно. Нпр. Био сам уловио једну рибуˮ (Танасић и др. 2005: 414).  

 Све ово потврђује и наш материјал. Наиме, плусквамперфекат у првом примеру 

(Направила сам колаче била, умијесила питу, све (Бал)) означава радњу која је са становишта 

момента говора неактуелна, а дезактуелизован је и њен резултат. То се најбоље види ако се 

облик плусквамперфекта замени перфектом. Реченицу: Направила сам колаче може 

изговорити информатор у тренутку док готове колаче држи у рукама. Са 

плусквамперфектом је то искључено. Радња је дезакутуелизована и њен резултат се у 

тренутку говорења не примећује. Дакле, за разлику од перфекта, чија је важна семантичка 

карактеристика резултативност радње, плусквамперфекат радњу и њене резултате обликује 

искључиво као неактуелне. Исти случај био би и да је употребљен глагол несвршеног вида: 
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Правила сам колаче (подразумева да колача још увек има) : Правила сам била колаче (њих више 

нема) – плусквамперфекат осим што је приказује као неактуелну, радњу обично смешта 

даље у прошлост у односу на перфекат (онолико колико је потребно да њени ефекти буду 

поништени). Тако је и у другом примеру из наше групе. Реченицу са перфектом: вала, право 

да ти кажем, одморила сам се – могао би изговорити и неко ко се тек пробудио, па је одморан; 

док: вала, право да ти кажем, одморила сам се била (На); значи „тад и тадˮ – у време на које се 

мисли, и ефекат одмарања потпуно припада прошлости. Тако је и у примеру: изгребла сам се 

била (Ру) (подразумева се да је радња извршена у прошлости а њене последице (огреботине) 

више се не виде, што у случају перфекта не би било обавезно). Плусквамперфекат у 

примеру: долазила је она била код нас (По); означава прекид радње долажења, смештајући дату 

активност у потпуности у прошло време. Самостално употребљеним плусквамперфектом 

обично се обележавају радње које припадају даљој и далекој прошлости, као у примеру: па 

ка и вазди, сваки рат кад биде, избеглʼице постоју на све стране. Овде Буђево, оно је било избегло, 

напат је био от Карајукића муслʼимана (Врс); где он својом семантиком додатно указује на 

њихову одсеченост од момента говора. Најзад, реченицу: они су, бре, билʼи насулʼи ова пут ка 

Буђеву, билʼи су га поравњалʼи (Бу); изговара информатор док стоји на путу који је, након 

обилних киша, прокопала вода.  

 Иако је плусквамперфекат у наведеним примерима употребљен у ширем 

(изван)језичком контексту у коме најчешће налазимо информацију о томе шта је 

дезактуелизовало радњу, таква информација са комуникативног становишта није од 

пресудног значаја зато што овај облик семантику дезактуелизованости сам по себи носи.  

 На основу наведених момената увиђа се суштинска разлика између 

плусквамперфекта и перфекта. Плусквамперфекат има могућност самосталног 

обележавања семантике антериорности, односно постериорности у односу на време вршења 

друге прошле радње у својој релативској служби у зависносложеним реченицама. Осим 

тога, као што је показано, плусквамперфекат није глаголски облик чије се функције 

исцрпљују у вршењу темпоралне службе, у смислу позиционирања радње на временској оси 

– он са собом носи и важну компоненту, а то је исказивање дезактуелизованости (резултата) 

глаголске радње, чега нема код перфекта. Стога, ова два облика не стоје у односу апсолутне 

заменљивости и границе између њих у тутинско-новопазарско-сјеничком говору јасно су 

дефинисане. У свим наведеним примерима плусквамперфекат је незаменљив перфектом. 



647 
 

Одсуство апсолутне истоветности у семантичкој структури управо и јесте узрок 

стабилности плусквамперфекта у четворочланом систему претерита.  

 На незаменљивост двају облика упућује С. Танасић, који истиче да „у случају 

употребе плусквамперфекта непотпуна је дефиниција која се темељи само на његовом 

омјеравању према моменту говора, и уопште која узима само темпоралну компоненту; код 

плусквамперфекта је поред момента вршења радње и момента говора релевантан још један 

моменат – који се јавља између ова два: он често подразумијева то да је између извршења 

радње коју именује плусквамперфекат и момента говора дошло до вршења друге радње 

чиме је поништен резултат радње исказане обликом плусквамперфектаˮ. Отуда је за овај 

глаголски облик „битно то да он може давати и податак о томе да резултат радње њиме 

исказане није актуелан у моменту говора, што га и чини специфичним у односу на облик 

перфекта. Када се узме у обзир и ова компонента у значењу плусквамперфекта, онда се не 

може говорити да овај глаголски облик губи своје мјесто у систему глаголских облика 

српског језика, нити се он може сматрати за језичко средство које спада тек у стилске 

резервеˮ (Танасић 2005: 66).  

 Осим семантике дезактуелизованости радње, замену онемогућава и то што се 

плусквамперфектом, о чему је било речи, обележавају радње које се најчешће карактеришу 

значењем антериорности. Значење претхођења времену вршења неке друге прошле радње 

плусквамперекат може исказивати самостално, без помоћних језичких средстава, што 

перфекту, углавном није доступно. Стога, како наводи С. Танасић, замена 

плусквамперфекта перфектом у примерима типа: Снијег још није био пао кад стриц дође из 

затвора; Кад стриц дође из Биора, отац већ бјеше промијенио мишљење; Сунце је било 

одскочило за три копља кад сам се кренуо од Марканова точка и сл. није могућа без већих 

или мањих последица на плану временског значења. Она би довела до обртања следа 

вршења радњи у временској и управној клаузи. Стога, да би се у овим реченицама сачувао 

исти след радњи, оне би се морале преструктурирати тако да се помоћу везника кад управна 

клауза претвори у зависну, а зависна постане управна. То би довело, међутим, до промене 

на семантичком плану реченице (Танасић и др. 2005: 412). На овај тип релација између двају 

синтаксичких облика упућују и Т. Ашић и В. Станојевић, наводећи да би реченица: Кад сам 

ушла у собу беба је већ била заспала била далеко мање јасна и прецизна у српском језику 
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када би се уместо плусквамперфекта употребио перфекат (Кад сам ушла у собу беба је већ 

заспала), те да у примерима овог типа употреба плусквамперфекта је не само оправдана већ 

логична, а перфекат је овде мање пожељан (Ашић и Станојевић 2008: 179). Даље, како 

аутори наводе, у појединим примерима употреба перфекта уместо плусквамперфекта била 

би сасвим неприхватљива: Биле су му се огадиле цигарете, али је поново пропушио : ? 

Огадиле су му се цигарете, али је поново пропушио – исказ у другом примеру значио би да 

се лице о коме је реч и даље осећа гађење према цигаретама но ипак пуши, што не би 

одговарало семантици која се постиже употребом плусквамперфекта (Ашић и Станојевић 

2008: 179). 

 Присуство значења дезактуелизованости радње, међутим, при употреби 

плусквамперфекта није увек обавезно, прецизније речено, та семантика у одређеним 

контекстима није примарна. Наиме, „облик плусквамперфекта употребљава се такође за 

исказивање неке радње која је претходила некој другој прошлој радњи, или другим 

прошлим радњама, без присуства семантичке компоненте дезактуелизованости њиме 

исказане радње. Он ту служи за специфично евоцирање ситуационог фона на коме су се 

дешавале потоње прошле радњеˮ (Танасић и др. 2005: 415). С. Танасић тако наводи 

примере: Госпођа Давил није тада још била стигла у Травник. Давил је упарађен, са Давном 

и кавазима, играо улогу љубазног домаћина и служио закуску и неко пенушаво вино које је 

добио из Сплита. Одржао је и мали говор у славу свога суверена; Ватра је била догорела. 

Већина путника напољу. Отуд су допирали њихови повици око коња и товара. Укрућен и 

изломљен, младић се диже и поче да се спрема и сл., који наведено потврђују (Танасић и 

др. 2005: 415). 

 У таквим контекстуалним условима налазимо плусквамперфекат и у нашој грађи:  

 ја кажем, то ми је најтежа ној у животу била, теже ми је било но што су ми родитељи билʼи 

умрлʼи, шта да радим, оћу ђецу да упропастим, четворо деце, кажем, нека је, ја ћу се оженит (Кл); 

ово сад није то имало никакија проблʼема, додуше била је војска дошла па нисмо смелʼи ни ми ни 

они, кад видиш мачугу; ја пушћила била говеда те мало чувала, кад један човек овако иде преко тога 

брда, ми хоћемо да прије прођемо њега, ја и моја једна братучеда друга (Тр); билʼи су правилʼи план 

да правимо код гробља. Ипак је неко био промислʼио да неће имат перспективу та школа; ево је 

ријека Вапа а село је иза брда тамо. И кат су дошлʼи ту, они су билʼи пошлʼи за Србију, па ка[д] су 

заноћилʼи у хан, знаш ђе та хан био, послʼе су га Аврамовићи наслʼедилʼи (Че); сат син ми један, 
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шесет хектера земље ту купио, то је нашек села било, па је предузеће „Чачак Воћарˮ откупио био 

од нашија ка[д] су осељаваљи, и оно сат ова времена, видиш, баш ми један ова ис Чачка, Ацо му је 

било име, он је био откупио ово наше поље у то вријеме, и сад радиљи су, скоро ево тридес година 

они су обрађиваљи то, све, кромпир је родио добро, јагода, малʼина, све је рађало; они су раније 

билʼи кћелʼи за Турску да иду, билʼи тамо те васике узелʼи и, сат је било нагло осељавање за Турску, 

и они су продалʼи земљу и дошла фирма ис Ћаћка, која је купила код њи земљу и баш до пријен 

десет година је користила (Бо); баш један ту Бајрам што је био, моребит сте га чулʼи, што је био имо 

једну из Годова жену, она била побегла, узела га за вољу; један је на пријевару, било само се е чуло 

добра кућа, добар домаћин, и испросилʼи девојку (Бр); ено одаклʼе сам ја теро креч за Пазар, видиш 

ђе је Гаљанова она лʼивада под ону шуму, е ондалʼен двије тоне би ја турио креча на волове, Андрија 

ми је био направио та кола, а направио о[д] даске петице канате (Гл); она је из Гнилʼе родом, и она 

отишла, тамо јој тетка била алʼ мајка овога, била тамо, Драгиша био нашао је тамо, Драгиша био 

шумар, ђевер јој (Го); даиђа нојзин, тамо то преко тија жена то ишло типут, ја сам отишо да е видим 

једама, она ћувала стоку, алʼ она те прилʼике не беше ту, мајка ми била умерачила, хај ја слушо 

мајку, видо је нијесам док није дошла; дуга је прича, био ми брат настрадао, био у дрва и настрадао 

на сред титра поља, и он с трактором био и настрадао (Доб); његова је жена изгорела била у 

Покрвеник кад је кућа изгорела, е то је кућице било наше, она је изгорела, та маћеха ми; један оде 

Бајрам, умро је, они су у Холандију билʼи отишлʼи, он је испросио девојку и отишо са људима, 

четворица људи илʼ петорица је отишло с коњима (Жи); била се рекла мене једна у то село и била 

једна Ђерекарка мене рећена, Омерова шћер, та е још жива. Дада су је звалʼи (Ле); тапут сам био узо 

телʼевизор од једнога ћовека (Ме); тамо смо живелʼи дуго времена, ја и мој један брат старији, он је 

умро већ, он је пуно и старији био од мене, он је остао и даље а мајка дошла те не узела и довела ме 

овамо кући, а он је продужио био да иде, он је био мало постарији, он је био завршио основну школу, 

ја нисам био ни основну школу завршио, тек први разрет био у Врњачкој Бањи, он је био остао на 

занат мало да учи занат, мене мајка довела, овамо смо дошлʼи, попаљено то је све било, мало кућице 

направилʼи, ту смо живелʼи, богами јако тешко се живело. Било паљевина, дошлʼи су Албанци, то 

је био рат; Аћиф Ефендија, подиглʼи су му и споменик, а он је више упропастио муслʼимански народ 

него што је српски народ био упропастио, а данас му диглʼи и споменик; и ја знам копо сам оде 

касније, исто сам налазио неке, ево га то. Он је дао нешто био и у музеј некоме (Из); дошо ни је син 

био и снаа и ови унучићи те средилʼи лʼиваде, а оно киша па киша; само могу да кажем да се много, 

много боље живи, а нарот кука сат. Кад је било за време Тита, научио нарот те добре плате, те добар 

посо, те имају сви запошљење, фабрика Рашка кат се било то напунило било да ради, то кат се пусти 

радништво, то не мош да прођеш улʼицама све радници ис фабрике (Не); он је био Црногорац, био 

му отац комита оно старо некат па овудијен ко хајдук и послʼен се прикључио војсци дванесте 
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године туна у војску и имао једну двоје деце, Милушу и Ивана, довео и био и горе сместио у 

Драмиће те су ту билʼи, послʼе био узо ту неку жену удовицу, та Ристан, Иванов отац и они ту послʼе 

по слуству билʼи, служилʼи ту стоку, та Милушин Иван, послʼе ови наши пронашлʼи Ивана те га 

довелʼи за ту Стану одена. А Милуша се удала овамо била исто ту у наше село исто за Марића 

некога, а та Ристан шта му је било, да лʼ је погинуо илʼ умро не знам, послʼе су му билʼи доделʼилʼи 

Ивану имање тамо у Војниће, ко што је био војсковођа, предводник, шта ја знам. И тако ти је та 

Ристан завршио и Иван је ту остао; богата била кућа, та наша тетка била домаћица, чак имала и злата 

па јој он и злато пронашо те јој то узо и то продо, шта ја знам. И пчелʼе и овце, била коње седлʼенике 

тад држала, она је била од нашега рода, удала се за тога Роглʼића Рада и тако је то било, зато ја сети 

се за Стану, ођена јој је рот и даље, алʼи ти стари умрлʼи (Прћ); четрес и прве године ту је била међа 

између муслʼимана и четника, одма суседно село су билʼи четници а Струмце су заузелʼи билʼи 

муслʼимани (Стр); ималʼи смо једну воденицу, баш мој стриц је имо, поточару, кад би ту млʼелʼи, 

ако би ималʼи јечам, раж, то оно раније жито, није пшеница, пшеница је касно дошла, италʼијанка 

што смо је назвалʼи билʼи, е тако преживљавалʼи, никако (Стр); он има терапију још едну па да иде 

на контролу Те ова рече Ризо уторак дођи, ја ћу отис до Пазара, како сам се била исекирала (Ши).  

 У наведеним примерима примарна улога плусквамперфекта није да локализује 

радњу позиционирајући је на временској оси прошлости нити да укаже на њену 

дезактуелизованост, већ да на известан начин појача семантику давне прошлсти, односно 

једног времена које је као такво одсечено од онога у коме се дешава само приповедање о 

обележеним радњама. Плусквамперфектом се овде превасходно означавају активности 

напоредне са другим прошлим дејствима.  

 III.6.4. У србистичкој литератури неретко се наглашава и то да је плусквамперфекат 

врло редак од несвршених глагола (Маретић 1963: 544; Радовановић 1975: 166; Стевановић 

1986: 670; Танасић 2005: 70; Танасић и др. 2005: 414). Бавећи се испитевањем облика 

плусквамперфекта од глагола имперфективног вида, С. Танасић закључује да „у српском 

језику данас се обликом плусквамперфекта исказују и такве прошле радње чији резултат 

није актуелан у моменту говора јер је поништен неком другом радњом. Овакво значење 

исказује се искључиво плусквамперфектом перфективних глагола. Ту је плусквамперфекат 

незамјенљив перфективним перфектом. Када су, међутим, у питању имперфектвни глаголи, 

такво је значење исказиво обликом перфекта. У овој ситуацији имперфективни перфекат је 

на комуникативном плану не само конкурентан облику имперфективног плусквамперфекта 

него га потпуно потискује као краће и економичније, згодније изражајно средство. Једном 
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ријечју – ту лежи објашњење чињеници карактеристичној за српски језик да се у њему не 

јавља облик плусквамперфекта имперфективних глаголаˮ. Из тога проистиче закључак да: 

„1) у спрском језику два иначе различита временска глаголска облика исказују једно те исто 

значење, зависно од свог глаголског вида – плусквамперфекат перфективних глагола и 

перфекат имперфективних глагола; 2) за плусквамперфекат је карактеристично да он у 

својој данас најважнијој функцији нема очекивану симетрију имперфективног и 

перфективног вида, него је ограничен само на могућност перфективног видског 

отјелотворењаˮ (Танасић 2005: 70–71).  

 Прилике у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони, међутим, указују на то да је 

плусквамперфекат несвршених глагола сасвим обичан. Његова служба је, дакле, да обележи 

радње које су претходиле некој другој прошлој радњи, односно да се њиме оствари 

семантика дезактуелизованости, без обзира на то да ли је притом у питању вршење 

(имперфективни) или извршење (перфективни глаголи) дате радње у прошлости. Стога, 

примери типа: Направила сам била колаче; Била је дошла и сл. сасвим су равноправни 

примерима: Правила сам била колаче; Била је долазила. Разлика би била једино у томе што 

се у контекстима првога типа више наглашава дезактуелизованост, одсуство резултата који 

су настали вршењем означених дејстава (= колача више нема; она више није ту), док је у 

другом случају нагласак више на прекиду, неактуелности вршења означене активности као 

таквих (= радња прављења колача, односно долажења у садашњем времену више се не 

врши).  

 Примери са плусквамперфектом од глагола несвршеног вида: 

 живела је била туна у наше село једна, па је отишла (На); осељавалʼи су билʼи за Турску оно 

некат; ту су се били окупљалʼи (Жи); то је велʼика историја. Ја сам се био женио одавден комшиком, 

па је оставила једно дијете а она се била удавала и нашо сам је на пијац (Цв); оде је баш један Јаблан 

дошо у наше село, и ту је био живео и почелʼи нешто да брбају (Др); ово је било магацин за време 

Тита, за продаје, да прода прехрамбено роба, све је било имало свега овде у овој згради (Ки); исулʼин 

примам. Била ме слала ова докторка вође па ја разбоље се, отвори ми се рана на ногу и онда нисам 

ишла (Кн); на станове су билʼи изводилʼи стоку (Уг); Муарем био коцко се па није ни дошо ту ноћ 

(Че); тешка је ситуација била живота, а ја сам, богами, био служио војску у дваес прву годину; у 

Блаце сам био живео тапут и натералʼи су ме да је отерам да другу узмем жену (Бл); ја мало сам био 

чувао стоку и сат дођо од оваца; туне има куће неке празне, нико нема, стари док су билʼи живелʼи, 



652 
 

они умрлʼи, осталʼе те куће, деца ето по Крагујевцу, има, што кажу, по Краљеву, широм Србије; он 

је машински инжињер. У Београт ради други, млађи, а старији он је завршио школу у Сарајево и 

мало је отишо у Немачку. Био га позво један друг Хрват, билʼи дружилʼи ко школски другови, и он 

отишо тамо (Бо); то причо један човек беше, она цвијет, маслачак, па она корен, колʼико дана да се 

пије онога чаја да се кува; она јадна нађи овога Радичинога оца, он се био удаво за жену, и та му 

жена имала двије шћерке (Го); у осми разред била ка[д] сам се ја женио био па посен другу узо, ја 

сам се пет пута женио; ја нијесам оно по старијем, ја сам се био пе[т]-шес пута женио, и оно узо, 

оно ми је стварно жена побегла, једна ме и преварила тунаке; осамдесет и пете сам у Трудбеник био 

радио (Ер); у сут ми је био радио амиџа, они су ћелʼи да дођу са полʼицијом да ме узму и мој отац 

не до (Ле); ону косу уплʼети плʼетенице, па богами, како је која била имала мерак (Ле); они тамо 

нијесу моглʼи, било је блʼизу, та један амиџа, није намерно шћео да убије, био радио на пут код Вуче 

(Ми); ође, ми смо заедно, ја нисам имала деце а толʼико сам била желʼела, да је тад било ка сад има 

да се иде на ту плодњу (Лу); куне оне, ту се беше завукивало овудије прошло, отишло навише и 

тудије имадију перја од оне црцавице зелʼена, те и неки ђаво појео (Ос); девет месеца удрише ми 

визу за Немачку, ја оно била потурала једном за визу, они ми не дадоше него изашо закон да морам 

овамо визу да правим (Па); па је лʼ ово ти је шћерка? Шта ми прича ова Раденко да се повредио? 

Био тамо радио, па на неке стубе, па га то оклʼизнуло; ујутру, на подне, ја мало пријен телʼета, телʼе 

доји. Кат престане телʼе, они те да узму, узимљу сваку годину те закољу, из овија година она се 

раније телʼила, била би по годину имала. (Пе); једна чора ми исто завршила медресу у Пазар, 

четврта, ова друга само основну, а учила су била млого добро, најбоља су била у цијелу школу деца 

моја; и у војску кад сам био, била нека плата се примала, то прва плата беше, давало се по двије оне 

црвене, сад не знам колʼко је имало то вредности (Пр); они су билʼи танко живелʼи, један Хазбо у 

Старчевиће (Ст); ја сам био једноме туна чувао овце, колʼик сам био не знам, ко ова снаина девојка, 

мало повиши (С. До); беше преписево таблʼете. Он има терапију још едну па да иде на контролу 

(Ши); млого сам се била секирала за ту ћерку (Ле); убивалʼи су и билʼи овудијер, ђе год хи нађи (Вру). 

 III.6.5. Осим са помоћним глаголом у перфекту, какав је највећи број до сада 

навођених примера, плусквамперфекат се у нашој зони употребљава и са имперфектом 

глагола бит:  

 ја једну беха узо (Пр); кад отрча му син млађи, спремила ме моја мама да погасиш Вукану 

угљевље, ја беа овако ватру наложила (Кн); могасмо вала овамо и у собу, ал ја ту беха заложила 

(Бал); ја тек беадијо дошла (Ос); ти се беше тек родила онипут (Бал); ја и он у болʼницу у Новом 

Пазару заедно, моја деца шта донеси мене и њему, он, беше му умро отац, пот аперацију (Уг); 

доћекаше ме свекрва и зава, свекар ми не беше ту, беше га погодио приш у прс. Болʼес приш. Беше 
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га погодио приш у прс, па био код лʼекара, не знам ни ђе био (Ле); беше се побо на тарабе (Доб); ми 

смо ти отишлʼи ван Ћаћка, беше ту у једну, ка шума, ка нека јаловина, не знам ни шта беше, углавно 

одвео не беше баш ко[д] Ћаћка ту (Ле); беше ова пут се почео радит за Шпиљани (Бл); беше 

преписево таблʼете (Ши); ту пролазилʼи неки, шта знам ја, камионџије, неко је беше нашо и осеко 

она пањ и узео (В. Лок); ту подавно је спасио један авион, не знам шта е било, полʼетео је неки авион, 

ја сам, баш ме интересовало, беше Ћировић неки спасио та авион, та пилот; та авион је требо, нешто 

био у квару, и он беше спасио, не беше нико погинуо, а што га беше спушћио на писту, испало му 

крило једно беше. Аљ он успео, не беше нико погинуо. Те пофаљеваху га (Ле); беше га добро угруво; 

ја сам га закљео по свом божом задатку да он што прије могне да дође да узме децу, оно беше 

приспео ова рат да биде оде; добро се беше наљутио (Бл); беше нападо снијег; посље отишо у 

Крагујевац, био и у Краљево три-ћетири месеца, те дођо, кат овај Суљо се беше, ова ми унук, родио, 

Исметов син (Бл); ја сам гл’едо, један беше Радослав сазидо кућу, ал’и то у животу ја нијесам видо, 

по метар један има, један ћошник (Св); петнес година била ту за једним и нешто суцки се разведоше, 

нема деце, два месеца била напустила и сад је вратио беше (См); знаш ти шта сам ја чула? То причо 

један човек беше, она цвијет, маслачак (Го); сломио га беше; то е продо у пролʼеће још, беше још 

снијек оно, вала зима још не беше изашла (Го); једна беше турила, алʼи богме ђутуре имаше, 

оволʼико овија ђинђуха, па овако до ћак долʼе (Ле); на Чечево чешељ, у Исток беше мачуга испала 

(Пр); Исмет кад је кћео да иде за Немачку, ја сам га закљео свом божом задатку да он што прије 

могне да дође да узме децу, оно беше приспео ова рат да биде оде, да узме жену и децу и да и поведе 

у Немачку саш њим; беше дошла ми та бивша супруга, мајка Исметова, дошла код мајке доље и ова 

Нафија је довела да дође код нас оде, довела је и беше дошла (Бл); беше она узела Мица (Ле); она се 

беше савила до земље; беше млого оболʼела (По); остарала беше пот крет (Вру); ту се беше 

завукивало, овудије прошло, отишло навише и тудије имадију перја од оне црцавице зелʼена, 

те и неки ђаво појео (Ос); ја сам ишла за Вршац, нијесам, само на једно место сам видела да су 

шљиве родилʼе и то се беше до земље савило, ту мало нешто беше ка, како да ти објaсним, ка у неку 

долʼину, и ту ваљда није закачило, ту беше остало (Брђ); послʼен кажу да су оде на Миљину главу 

не знам шта беше испало (Пр); долазио да глʼеда како живимо, ми га оно дочекасмо, он беше згодан. 

Послʼен опет пратилʼи нам беху кахву, негова жена и опет дошлʼи да виду шта чинимо (Пл); послʼе 

кат су се вратилʼи озгор, беху оставилʼи кило вуне (Нет); има неки муљ, како беху реклʼи, мене болʼи 

ту, укочи ме нешто (См); казала једна Српкиња да сам и ја Србин, а они се беху покупилʼи, и они се 

врнуше двоица онија војника са пушкама (С. До); ова хим је била побегла једну недељу дана те јој 

беху веровалʼи демек да је била бона; он има терапију још едну па да иде на контролу, беху га 

пензионисалʼи тамо у Аустрију (Ши); ево Пазар па нема воде, они беху ту скоро све живо заставилʼи 

долʼе, паркиралʼи се на пут, нете да се макну (Гл); одосмо, овако, још је касније било, ми кад 
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приђосмо, оне већ беху престалʼе те воде, нестадоше нам воде (Ост); тек типут беху изишлʼе, сине, 

ове браде, ватра хи сагорела, не знаш више ни на кога су, ни шта хој да поглʼедаш, ни је лʼ хођа, ни 

је лʼ поп, ни је лʼ момак (Ле); беху три Циганке цукалʼе оне дефове, то беше обићај, то нијесу Циганке 

но лʼепотице ис Велʼеза (Ме); син ми намешћио кућу, посадио башћу, шљиве му се беху савилʼе, све 

имамо горе (Пру); бехоше реклʼи да неће (Пе); они беадију тек купилʼи ово (Коз). 

 

 Форме плусквамперфекта са имперфектом помоћног глагола употребљавају се 

искључиво када су посреди доживљене радње, док се други модел употребљава за 

обележавање како доживљених тако и недоживљених дејстава из прошлости. Доживљеност 

као семантичка компонента која се на комуникативном плану активира увек када се 

плусквамперфекат употреби са помоћним глаголом у имперфекту проистиче из самог 

карактера имперфекта као глаголског облика коме је ова семантика једна од примарних 

особина. Наиме, у ма којој служби да се јави, имперфекат задржава своју најважнију 

особину из примарне употребе – значење доживљености присутно је како у временској, тако 

и када се имперфекат употреби у функцији подсећања на претходно знање (о деичктичкој 

служби в. т. III.3.9. у одељку о импефекту), те, на послетку, и онда када се јави у саставу 

неког другог облика, што је случај и овде са плусквамперфектом. То за собом, свакако, 

повлачи и разлику између двеју форми – плусквамперфекат са помоћним глаголом у 

перфекту функционише као немаркирана јединица, док форма са имперфектом глагола бит 

има вредност обележене, стилски маркиране јединице, иако је доживљеност свакако 

потенцијално присутна и у облицима првога типа. Такође, форме са имперфектом помоћног 

глагола доста чешће се употребљавају за обележавање прошлих дејстава посматраних 

невезано у односу на неку другу прошлу радњу. Наиме, будући да значи доживљеност, 

плусквамперфекат се у ситуацијама када се на комуникативном плану жели нагласити 

управо та семантика употребљава чешће од перфекта да означи такве радње које су у 

прошлости уочене: син ми намешћио кућу, посадио башћу, шљиве му се беху савилʼе, све имамо 

горе (Пру); бехоше реклʼи да неће (Пе); купила беше разнија некија поклона (По); беше оставила 

паре да му понесем; Рада беше остарала (Ту); око куће беше сређивала нешто (Бал). Могућност да 

искаже прошлу доживљену радњу, чији су резултати са становишта момента говора 

неуочљиви (мада, када су посреди форме са имперфектом не мора значити и да су 

дезактуелизовани, што је разлика коју уноси овај облик сам по себи) има само 

плусквамперфекат, и он је овде незаменљив другим обликом без промене смисла. Уколико 
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би замена била нужна, примећено је да плусквамперфекту са несвршеним глаголом као 

семантички најближи конкурент одговара имперфекат (беше сређивала нешто = сређиваше 

нешто (... кад сам је ја видео)), употреба перфекта унела би промену у значење. Форме са 

свршеним глаголом, међутим, немају наспрам себе облике који би им били потпуно 

еквивалентни (због немогућности грађења имперфекта од глагола свршеног вида).  

 На ову особину упућује се и у стручној литератури. М. Стевановић констатује да у 

„примерима с обликом имперфекта у плусквамперфекту ми свугде осећамо доживљеност, 

која никако не мора бити искључена ни у случајевима с употребом облика перфекта у 

функцији помоћног глаголаˮ (Стевановић 1986: 667). Ј. Вуковић такође наводи да 

„плусквамперфекатски облици б и о  с а м  н а п и с а о  и  б е ј а х  н а п и с а о  двоструко 

се међусобно разликују: 1. У смислу доживљености и недоживљености глаголска разлика 

је између једног и другог облика иста она коју налазимо између перфекта и имперфекта, 

Имперфекатски облик б е ј а х [...] чува своју изворну особину имперфекта везану за 

непосредну доживљеност радње. 2. Разлика је и у могућностима употребе једног и другог 

од двају облика. Кад нам неко саопштава скорашњу радњу прошлог времена, он може лепо 

рећи: Б и ј а х у  с е  н а п и л и  људи у кафани. – Б и ј а х у  с е  п о с в а ђ а л и  око некакве 

земље (саопштавам као очевидац догађај који сам могао пре неколико тренутака, минута и 

сл. запазити). Овде у ствари имамо самосталну употребу плусквамперфекта у вредности 

обичног сложеног перфекта. Потреба да се радње искажу плусквамперфектом, а не 

перфектом, била је само у томе што се хоће прошла радња да прикаже као непосредно 

доживљена, кад се хоће да се искаже перфективним глаголом, није се могла изрећи 

имперектом (аорист не долази у обзир из других разлога: говорно лице констатује само 

резултативни моменат а не и читаву радњу). Зато је најприродније дошао овај облик 

плусквамперфекта. За приказивање овакве ситуације у прошлости плусквамперфект у 

форми б и л и  с у  с е  н а п и л и не би био употребљив, јер он би тражио и другу радњу 

којој је његова претходила, или која му је претходилаˮ (Вуковић 1967: 385–386).  

 III.6.6. Иако се у литератури наводи да се плусквамперфекат ретко среће са обликом 

помоћног глагола у непотпуној форми (Танасић и др. 2005: 412), у нашој грађи такви 

примери сасвим су обични: 
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 дође један зет тамо иза Сенице, ја био у шуму, он није знао што сам је ја отпудио. Ја је био 

отеро; кат сам једноме Србину иза Вароши, зове се, заборављам како се зове село, један ту што сам 

му ја правио, оде му је кућа иза овог брда тамо, сестри ногу, била је извалʼила, сломила била у кук, 

па ја наместио и оздравила (Кл); они кат су се вратилʼи, оде се билʼи уселʼилʼи муслʼимани у њину 

кућу, један што је био слуга код њи, он се уселʼио, једва су га избацилʼи (Шав); он није знао што сам 

је ја отпудио, ја је био отеро; ја је био отеро (Кл); ја пушћила била говеда те мало чувала, кад један 

човек овако иде преко тога брда (Тр); ја оно била потурала једном за визу, они ми не дадоше него 

изашо закон да морам овамо визу да правим (Па); био радио на пут (Ми); он био пио млого (Коз); 

отац мој није радио ништа, био остаро, oженио се с мојом мајком, имо више но педесет и пет година 

(Кл); њејзин муш јавио да ме не воду, вратио ме био (Кл); повредио био прсте, не море да превија 

прс (В. Лок); ту био остао та Гембеш дуже времена, погинулʼи смо терајући га (Прћ); послʼе касније 

био млого угњетаво Србе, па се бојаде да га не осуду (Стр); мене један синовац био уписо у Београд 

факултет и напустио (Бу); био је на смрти, и решио био да ме ожени и спреми; имо велʼике паре, [...] 

па био кукавац слаго у једну кутију од лʼима и неко узимо и миш уиђе и у овоичке коматиће 

изгрицка, имало је три кила пара (Кл); вала ја нијесам никат ломила руку, не знам, Авдија био сломио 

прсте, а ја нијесам никат у живот (Дол); амиџа ми био купио један сахат ручни (Жи); дуго није имало 

ни лʼеба ни с лʼеба, било рат, Немац рушио био, нит се радило нит ништа (Пе); био тамо радио, па 

на неке стубе, па га то оклʼизнуло, па га одвео Јелʼенко у Пазар да му ставу гипс (Пе); био ту неки 

чобанин чуво стоку за паре и у неку мачугу завртео те паре и носио ту мачугу (Пр); она има сина и 

ћерку, син јој исто био уписо Права и напусти нешто, не мога (Ос); био ми брат настрадао, био у 

дрва и настрадао на сред титра-поља (Доб); био га позво један друг Хрват, билʼи дружилʼи ко 

школски другови, и он отишо тамо (Бо); дао му био преседник плац да раду цркву, не знам шта да 

раду и он потегне па те плацеве прода; ја сам слушо, имо је вође један, завршио био и за попа и за 

владику па није послʼе мого, те дошо у ову нашу цркву био, једни јади чупави (Кн); имао једну двоје 

деце, Милушу и Ивана, довео и био и горе сместио у Драмиће (Прћ); послʼен налʼегла била та ријека 

(Пр); волʼи и она мачке, једно била дала у комшилак (Ос); дође те узе, ја била обрала и турила овамо 

у зграду (Бал); Ристан му се звао отац, дошли ис Црне Горе, њему жена била умрла (Бал); отишо у 

војску, она затрудњела била, он отишо у војску (Го); та наша тетка била домаћица, […] и пчелʼе и 

овце, била коње седлʼенике тад држала (Прћ); она била побегла, узела га за вољу, е послʼенкен није 

нешто јој се свиђало (Бр); добила упалу била, упалу добила жучне кесе (Го); мајка ми била 

умерачила, хај ја слушо мајку, видо је нијесам док није дошла (Доб); каже била му је испала овако 

један црвен и кила и послʼен је она причала то шта е било каже испала му кила била (Дол); једнога 

петлʼића, и ту била ми једна комшика налʼегла, пилʼиће сам товне држала (Ос); два месеца била 

напустила и сад је вратио беше (См); у војску кад сам био, била нека плата се примала, то прва плата 
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беше (Пр); била ми она дала пет кокошака и петла (Шав); пршуте имало доста, било се заклало (Го); 

да не да бок, какав доктор, још то да ме било нашло (Ост); то се затарабунило било послʼен, ови су 

Шиптари узелʼи далгу и дан данас трае (Пе); мајка је ноћила код нас са тијем дечком, у нос му то 

ударило било, и от тога је то било (Не); послʼе отишлʼи тамо па тамо ноћилʼи билʼи у један Зминац 

блʼизу Бијелок Поља па изјутра отишлʼи тамо на пијоц, тамо нијесмо купилʼи ништа, па смо се 

вратилʼи опет ноћилʼи у Рамошево (Трн); ови Црногорци, билʼи на катуне изишлʼи по Ђурђевудне 

(С. До); сакрилʼи билʼи оне маце, он баци ону мацу и погоди га у главу на место (Ми); тако је 

истералʼи билʼи (Бр); јавилʼи се, чекалʼи је, и тако даље, билʼи погодилʼи кола, теретна кола, и није 

мого да оправи мотор, нешто му није у реду и пешке (Шав); не знам како се звала, а Фата јој билʼи 

пределʼи (Го); они кат су се вратилʼи, оде се билʼи уселʼилʼи муслʼимани у њину кућу, један што је 

био слуга код њи, он се уселʼио (Шав); мајка ме је изнијела у колʼијевку, горе побеглʼи билʼи према 

Србији; побеглʼи билʼи сви тамо преко границе, они тамо нису (Кн); мене синови завршилʼи школу, 

завршилʼи билʼи факултет у Приштињу; они су раније билʼи кћелʼи за Турску да иду, билʼи тамо те 

васике узелʼи и, сат је било нагло осељавање за Турску (Бо); осамнес година била она, млада, укралʼи 

билʼи, не би далʼи родитељи овамо горе да иде (Не); ми смо ималʼи, алʼи долʼе код Ибра билʼи 

направилʼи колʼибу за седење (Пе); двије осталʼе ту неке билʼе, као шкарт те одбацилʼи (Ос); 

 Разлика плусквамперфекта са пуном формом помоћног глагола и облика са крњим 

перфектом свакако постоји а садржана је управо у семантичком и стилском разликовању 

пуног и крњег перфекта самостално употребљеног. Дакле, крњи перфекат у саставу 

плусквамперфекта доприноси експресивности исказа и чине га стилски маркираним у 

односу на форме са пуним облицима помоћног глагола.  

 III.6.7. Српске говоре углавном карактерише сужен домен употребе 

плусквамперфекта у свим његовим синтаксичким службама. У односу на прилике на нашем 

ареалу, број потврда и синтаксичко-семантичких типова реализације у осталим говорима 

знатно је упрошћенији. Највећи број говора зна за употребу плусквамперфекта искључиво 

у служби обележавања радњи које су претходиле некој другој претериталној ситуацији. 

Тако је у банатском говорима шумадијско-војвођанског дијалекта, где у је свим 

забележеним примерима присутно једино значење антериорности, при чему радња на 

основу које се плусквамперфекатска временски одмерава нужно мора бити експлицирана 

(Ивић и др. 1997: 386). Галипољски говор зна за плусквамперфекат творен једино од 

перфективних глагола и то само са помоћним глаголом у имперфекту. Најчешће се 

употребљава за обележавање радње која је претходила некој другој, такође прошлој, 
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израженој имперфектом и аористом (нема примера за перфекат), али долази и у 

контекстима без непосредне везе са другом радњом у прошлости (Ивић 1957: 373). У 

горанском говору овај облик потискује се перфектом и ретко је у употреби. Од функција су 

му доступне исказивање прошле радње реализоване пре неке друге, такође прошле, 

ситуације или се њиме само казују прошле радње (Младеновић 2001: 497). У трстеничком 

говору плусквамперфекат се потискује перфектом као економичјијим средством. 

Функционише искључиво као везани облик – обележава радњу која се реализовала у 

прошлости пре неке друге. Аутор не говори експлицитно о значењу дезактуелизованости 

плусквамперфектом обележене радње, али се такав закључак наслућује у тврдњи да се при 

употреби у дијалогу реализује у вредности: „Реализација неког глагола је претходила некој 

другој реализацији, само је у овој групи остварење некако удаљеније.ˮ (Јовић 1968: 195). У 

односу на перфекат у овом говору плусквамерфекат има стилски диференцијалну вредност 

јер „уноси више интензивности у исказˮ (Јовић 1968: 195). Нешто боља очуваност овог 

облика у говорима у Црној Гори омогућава ауторима да прецизније опишу семантичке 

карактеристике плусквамперфекта. Тако Ј. Вуковић на материјалу из Пиве уочава постојање 

разлике између форми са имперфектом и перфектом глагола бити. Неподударност је 

садржана у томе што се „облик са импефектом помоћног глагола употребљава за радњу која 

је везана на неки начин за моменат или ситуацију у прошлости, а не мора претходити каквој 

радњи у прошлости, нити уопште бити видљиво везана с каквом другом радњомˮ, а „ други 

се облик – са перфектом – употребљава скоро увек за радњу у прошлости која је претходила 

каквој ситуацији која би могла бити обележена само претериталним обликомˮ. (Вуковић 

1940: 96). Поред тога, још једна разлика „проистиче из оне основне разлике имперфекта и 

перфекта везаних за моменте ближе и даље прошлости у приповедању. Први 

плусквамперфекат може бити употребљен само за сопствену прошлост приповедачеву као 

и имперфекатˮ (Вуковић 1940: 96). Аутор, међутим, истиче и то да „у овом говору плусквам-

перфекат, пошто је могућ само од свршених глагола, мора означавати радњу која увек 

претходи неком моменту радње друге или некој ситуацији која је временски у центру 

причањаˮ (Вуковић 1940: 97). И у говору Бјелопавлића плусквамперфекат означава 

искључиво радњу која се извршила у прошлости у одређеном времену пре неке друге радње 

(Ћупић 1977: 164). Тако је и у Мрковићу, с тим да је овде јасно „спроведена разлика између 

плусквамперфекта с имперфектом и перфектом помоћног глагола бити: првим обликом, 
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који је много чешћи, казује се доживљена, а другим – недоживљена радњаˮ (Вујовић 1969: 

341). Аутор наводи и то да су облици са крњим перфектом ретки (Вујовић 1969: 341). М. 

Пешикан за староцрногорске говоре констатује разлику у значењу форми са перфектом и 

имперфектом помоћног глагола, која је садржана у присуству, односно одсуству 

доживљености (Пешикан 1965: 201). Основна карактеристика овог облика је 

резултативност у прошлости, те он нужно изискује исказивање радње пре које се 

плусквамперфекатска вршила, или се то препознаје из контекста. Плусквамперфекат 

имперфективних глагола ретко се може чути (Пешикан 1965: 201). Најзад, за 

плусквамперфекат Д. Барјактаревић наводи да у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице 

означава радњу која се догодила пре неке друге радње, као и то да је чешћи од свршених 

глагола и са имперфектом и са перфектом помоћног глагола (Барјактаревић 1966: 135).  

 

 

III.7. Футур I 

 

 Футур први у србистици се дефинише као „глаголски облик чија је примарна 

функција исказивање будућности, тј. радње која ће се вршити или извршити после момента 

говораˮ (Танасић и др. 2005: 434). Њиме се казује да ће се нешто „збити или ће неко (нешто) 

у овоме или ономе стању бити у будућности, после времена о ком се говори, или на које се 

мислиˮ (Стевановић 1986: 671).  

 Исказивање будућности подразумева специфичан однос према означеној глаголској 

радњи превасходно због тога што се, за разлику од прошлости или садашњости, када се 

обележавају радње које се посматрају као (из)вршене акције или се њихова реализација 

дешава у моменту говора, футуром исказују дејства чије је вршење тек планирано – са већом 

или мањом сигурношћу, тврди се да ће уследити. Стога аутори оправдано тврде да ова 

чињеница „свакоме футуру даје нијансу модалностиˮ. Ипак, „зато што се узима да то као 

извесно припада будућности у односу на садашњост, на време говора, футур који само то 

значи, а уза њ нема неког посебног знака модалности – зовемо индикативним футуромˮ 

(Стевановић 1986: 671).  
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 За разлику од већине других временских облика који се одликују разгранатим пољем 

употребе и широким дијапазоном функција како у својој основној тако и у секундарним 

службама, футур први у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони функционише као облик са 

релативно уским доменом употребе. Његова примена углавном је ограничена на основну 

службу исказивања будућих радњи, док се као временски транспонован ретко бележи. 

Нешто ширу примену има у модалној употреби.  

 

 III.7.1. Футур први се у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони употребљава у 

синтаксичком индикативу за обележавање радњи референцијално и нереференцијално 

конципованих. Утврђено је да у српском језику за исказивање таквих дејстава овај облик 

најчешће не захтева додатна језичка средства у функцији детерминатора, а за препознавање 

индикативног карактера најчешће је довољна реченична информација, док шири контекст 

по правилу нема већу улогу (Танасић и др. 2005: 434), што одговара приликама у нашој 

зони. Наведену особину М. Ивић објашњава чињеницом да футур први у глаголском 

систему српског језика функционише као типична временска категорија (Т категорија), са 

одсуством компоненте доживљености, динамичности радње (обележје D-), а такве јединице 

одликује то што се њима „време дате радње одмерава једноставно, без обавезног 

повезивања са неким другим моментом вршења неке друге конкретно означене акцијеˮ (М. 

Ивић 1958: 146).  

 Референцијалне радње у синтаксичком индикативу могу се обележавати глаголима 

свршеног и несвршеног вида55:  

 оде ћу ја да седнем, супер ми је оде (Баг); неће да се одлʼеди, не бој се; кафу ћу ја да донесем; 

шећер ћу ја наћ, нека шећера; шпорет је врућ, лако ћемо му турит кафу; ја ћу отис (Бал); свадба, 

женидба, то ће ти бит и смијешно; неће ро[д] да се помири (Боб); све ће ти он исприћат од а до ш, 

и вишка ће ти он исприћат (Бот); једно ћу ти поклонит, ево пробери (Из); е, шта те брига, ти то 

виђет нећеш; виђећеш ти, много ти треба; а ти шта ћеш радит?; ми ћемо да идемо кући, да одмарамо; 

ја ћу да спавам кот куће, нећу да чувам; слађе ћете спават (Ка); нешто ћеш и од нега чут (Леч); ја 

                                                 
 55 Овде наводимо и примере са допуном у виду инфинитива и оне са везом да + презент, имајући у 

виду да се у обзир узимају само форме са футурским значењем. Анализа двају типова допуне (разлика 

волунтативно : футурско значење) у облицима футура првог дата је у одељку о инфинитиву. О односу према 

фреквентности било је речи и у оквиру морфолошке анализе футура првог.  
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ћу моју децу да крстим, нек дође да ми забрани; ја имам млого крмача, даћу ви вепра (Лу); то ћу да 

ви објасним како је постало то презиме; ја ћу ви то помоћ; код њега ћеш добит да се ниђе не крпаш, 

он ће зовнут ове старије људе и завршићете, да се не крпате по селу; запиши и неко ће ти казат 

(Нет); све ће ти то испричат; тражићу неког другог; а појешће и њу; да лʼ ћете се ви снаћ? (Пож); 

ја нећу на ту седницу доћ (Пож); данас једна партија, сутра друга, бог зна како ће ово да биде (Прћ); 

видећете једну кућу са лʼијеве стране (Ра); пријети му тамо да ће му побит породицу (Рај); тестија 

ће остат (Со); туриће ти (С. Ћуп); ја ћу ви помоћ; ја ћу причат, а ви пишите; колʼко ће да не кошта 

доручак? (Трн); па ћу ви ја нешто исприћат; попричај ти нешто, па ћу ти ја попричат за једну другу 

ствар (Цв); најбоље ће им причат Огњен Јелић; он је стари човек, све ће ви испричат; неће он нама 

узет краву испред оволʼике деце (Бољ); неће, бок ће помоћ (Бу); како ће сирома да га изеде?; он ће 

ти причат; он ће ти све опричат о томе српском (Врс); иди Гино, тражиће те; па ја превикнућу ја 

то; отишћу ја с вама да ви кажем; то неј да бидеш зависна за то; неј дој да видиш; нека, радиће се, 

урадиће се; само се богу замолʼи, бок ће да помогне све; ова ће ви мало боље испричат о старијем; 

нећу ту да улазим; чија ће лʼила дуже да гори; ко свом детету ће ти он реј (Д. Пољ); она ће ви најбоље 

објаснит; има кућа муслʼиманска испод пута, прва ће ве сретнут, а једна је више пута, видећете 

исто сретнуће ве; ту ћете видет, једна је муслʼиманска кућа испoд пута; е ту ћете нај сигурно; она 

ће ви све објаснит, мисим још има тија Срба тамо, и она ће ви објаснит (Дуј); може преко 

Карајукића па за Гошево, некок ћете питат; моћи ћеш ти; Врсенице, видећеш, с лʼеве стране ти 

дође црква (За); хоћу лʼ бит преко телʼевизије?; има један у Уго што ће ви прића те догађаје; отиди 

код Амира Горћевића, све ће да ти испрића историју; ако те шта занима, исприћаће ти ова ћовек; све 

ће да ти испрића историју праву (Ки); даћу ја нојзи столʼицу нек седне; ето шта ћеш ти да напишеш 

от тога ја не знам; не гарантујемо да ће дићи жива са стола; морамо да оперишемо алʼи не 

гарантујемо да ће се диј жива са стола; наместићеш; све ћу људима да опростим; појавиће се дерџал; 

ја ћу отис код тија Зорнића да и посетим; нај ћу ко Ејупа; ја ћу се оженит; ја ћу да седим; убићеш 

неког и добићеш паре; ето ко имате ви неког, слободно зовите ја ћу дат ви; ето, ти мореш сама, ја 

ћу ти казат; и ово ће проћи; остаћеш жива; секо, нећу се ја млого мучит; ја ћу глʼедат у име бога 

да ти то дијете излʼијечим (Кл); ја ћу, сине, отис да то твоје исе очистим; свуј ћеш ти тога да нађеш; 

и ја ћу да клʼекнем мало; ја ћу да идем у ђурумлʼије (Кн); изишћу на брдо; изишћу на оно брдо онамо 

горе; има тамо одма од школʼе па тамо, казаћу ви ђе су; ти глʼеда у мене, ја ћу глʼедат у тебе (Тр); 

неко ће морат да биде мајор; хоће вала он, он ће ти прићат (Уг); Адем је продавац а његова жена 

ће вам причат (Бл); оћу, све ћу ти причат; ја ћу да ви прићам шиптарски; вала ће ви та казат, јах; 

како ћу ви казат за Рељину кућу ђе је (Бо); како ћу ја д[а] идем тунаке?; ти томе детету не мош да 

видиш хаир, но ћеш да видиш шер; шта ће ми доћ на сан; она ће га бегенисат; нема проблʼема, 

даћемо девојку; слуша овамо, има педесет људи наоружато, кућу те ти диј; да пођеш илʼи убите ти 
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све што имаш (Бр); вала ћу ти реј за трудну жену; шта ћеш ми донијет на свадбу?; а ко ће оно да 

једе?; макни ти ова цибанлук, скрајни се доље једну годину дана, ово више бит неће; а ђе ће ови да 

иду? прича ти па ћу ти ја додават (Вру); ја ћу нај ево двеста кила пасуља долʼе; ето смијаћете се а 

то није за смих (Гл); хај ја ћу тебе помој, помогни ти мене; она ће отис; неће дој да му помогне; нек 

је трећи дио Симоне, ја ћу је узет; ја ћу да је дам даље у школу, јер она имала е све петице; нека га, 

дојте они; за Немачку ће да иде она; невеста ће послʼе бит уморна за свадбу; опраћу ти, мајко, ја; 

мајко, ја ћу ти опрат; неће ништа фалʼит; Менсур ће д[а] [ид]е за Немачку; ко ће да ми чува ова 

говеда?; ја ћу да јој сложим ону груду сира; купићу ти шта знаш; ти ми тражи, ја ћу ти дат; ја ћу ти 

дат да попијеш сок; родићеш сина по њоме; како гој биде, ја ћу то тако да радим; Менсуре, ко ће да 

иде да купује намирнице?; како ћеш сама ти све да радиш? (Го); питате ме шта гој хој, ја ћу ви 

исприћат; ја ћу ти само један случај испричат; нико неће играт онамо ђе му место није (Гу); причаћу 

ти ја то (Дет); е има та књига, о њему ћеш пуно нешто видет и о кретању и о свему; ти ћеш, у име 

бога, да се удаш и одеш у своју кућу; ја ћу донијет па да осечеш оне купоне; илʼ ћемо ти ми то 

донијет да осечеш илʼи даћемо њему; хај ти узми кљусе, најћемо ми паре до тамо; та ће ви испричат 

(Ђер); пита ме, ја ћу ти прићат; не знам шта ће бит; с тијем ћеш умријет; (Жи); даћу ти мараму 

(Жи); бога ми ћу ти ја причат за мене (Ке); ја сам била млада, лʼијепа девојка, показаћу ти слʼику. 

(Ков); брже те дој (Кон); он ће да ноћи код мене; он ће те повес; неће то бит тако; дојте Влахиње 

и Власи каљави и каљаве, а ја само пред Бога скидам а пред вас јок; па те закукат: Куку Иљазе, 

шта то би са тобом?ˮ; и ја ћу то да купим; тамо су у магацин, нека, ја ћу донијет; дојћу да ви нађем 

утобус (Ле); ја залагај лʼеба ћу нај; вала неће ни ова остат (Ли); и ово ће ти овај Идрис реј, благо 

мене (Ми); ту дођите, видећете. Видећете, они најављују на радион на телʼевизор све најављују; 

отишћу ја; ова ће ви исприћат от старога вакта (На); то ћу ти све испричат (Па); на кога ћеш ти ово 

да преведеш?; ја ћу вас да узмем; јес да муслʼимани те доста правит незгоду, алʼи јако те (Пе); вала 

ћу ти ја казат (Пл); ја то ништа не знам за шта ће ми то вељат, како ће ми то вељат; јес имала прича, 

и то ћу ти причат (Пр); ја ћу да ти испричам; ти пиши, ја ћу ти причат (Св); ја ћу то све завршит 

(См); ја нешто сам заузет послом, а би ве повео до горе алʼ да ве поведем па ћу се вратит; Милован 

ће то знат; отишћу час посла, хајте ви навише (Ст); сипа ми у шајкачу, ја ћу да је попијем (Стр); 

 На будућу перспективу обележених дејстава, међутим, указује се некада и посебним, 

помоћним језичким средствима. Уз глагол у футуру првом најчешће је бележена одредба 

сад, којом се упућује на то да ће (из)вршење именоване радње уследити или непосредно 

након момента говора, или у времену које се, зависно од ситуације о којој је реч, перципира 

као (релативно) блиско: 
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 са[д] ће ти она донијет зејтин; са[д] ћу њој и тебе чај турит; ево има, сат ће ти сипат Зорица; 

ево са[д] ћу д[а] [ид]ем да је припнем (Бал); сат ћу вам причат који су празници, ко је где; са[д] ће 

он донијет (Из) (Лу); сат ће морат за неку годину да тражу неку локацију (Нет); сат ћу ви ја казат; 

тебе ћу ја сат повес оде и казаћу ти (Ос); један брат што ми је умро са[д] ће му бит година (Прћ); 

сат ћу ви ја казат; е сат оде ћу да те преварим (Цв); сад за Сеницу тамо се враћат нећете (Гр); сат 

ће ми дој муж да му је поклоним (Кл); ајте тамо, са[д] ћу ја да склоним ово; сат ће оне да се разиђу 

одатлʼе ваљда; сат ће да наиђе овај други момак са балʼирком; са[д] ћу да га оптужим што сам држо 

оца па мајку, па све то ћу да му одузмем тамо на деобу (Уг); са[д] ће д[а] иде за Америку да се удаје 

(Вру); отишла онамо код Шабановија, са[д] ће дој; са[д] ћу ја тебе сира да донесем, ти хајеш сира 

несланога; са[д] ћу ја донијет баклаву и обланду; сад за неколʼико ће да иде за Немачку да ради; 

са[д] ћу ја другу виљушку донијет, нијеси ми зинат дошла; ја ћу донијет сад воду (Го); сат ћу ти 

причат нешто укратко (Дет); са[д] ћемо продужит; дојће данас (Ке); са[д] те да мислʼе да је моја 

сестра (Кон); није дошо још, са[д] ће дој; казаћу ти сутра; са[д] ћу ти ја прићат; са[д] ћу ти реј, први 

доктор што је то је био Адемовић (Ми); дај неки стари лʼис, е овако виш, ево ти, са[д] ћу ти ја 

нацртат (Па); са[д] ћу да ти кажем шта е она тражила њему да јој купи као невести (На); она ће 

сад миђу кахву да тури (Пру); казаћу ви баш сад; кат ћете ни дој неђе? (Д. Пољ); 

 Некада се прилог сад среће и у комбинацији са другим детерминатором временског 

типа: још мало, сат ће и он да дође; сат ће свадба бит у недељу, оде ће бит повише продавнице 

горе (Уг); онда ја сам, двадес и првога септембра са[т] ће бит, отишо на сабор, ту смо се виђелʼи 

(Лу); казаћу ти сат кат изађемо (Вру).  

 Од осталих одредби забележено је: 

  данас ће да буде горе него први дан (Бу); ти ћеш данас панут у крф (Кл); ко ће данас да му 

крсти дијете? (Кн); ти ћеш сутра да радиш ово, ти ово (Лу); сутра ћу прој крос Пљевље (Дет); хоћете 

лʼ ноћас за Тутин? (С. Ћуп); он ноћас неће мој дој на теравије (Нет); ноћас ће те преварит, сутра ће 

те прекорит (Д. Пољ); дојћемо увече (Жи); ти ћеш послʼе оно морат да исциједиш (Кл); посе ћемо 

опет да бројимо поново (Вру); видећеш послʼе кад одеш тамо (Уг); ја ћу навратит у понедељак 

(Дет); у четвртак те одма дој овамо, Андрија не може без бабе ни мало (Го); ти четири дана, пети 

ћеш дој (Нет); дојће он за петнаес дана (Вру); ја ћу да одем у новембар (Го); о Божићу ће да напуни 

три године (До); снаха ће морат ове године раније да иде (На); тако да ћемо то идуће године да 

припремимо те лʼилʼе (Д. Пољ); они ће да иду на дан свадбе да је узму тамо (Го); посетићемо се бар 

некат; други пут кат дођете, најави се и онда ћу да спремим ручак и да ве чекам (Ка); она ће опет да 

га зовне друго вече; он јесте вала поштен и све, алʼи жут, плав, ада негђе ћу ти га показат (Па); па 
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ћу ја неђе наминут да видим, да се промучим (Дет); е навратићу сигурно неђе, акобогда. Навратићу 

неђе сигурно ко[д] тебе и мило ми је да свратим (Жи). 

 Забележене су и одредбе којима се упућује на дужину трајања футурске радње:  

 једно сат времена ћете га саћекат (Ле); три дана ће да биде у болницу (Па); још шес дана 

ћу да те чекам, ако ти је нужда (Гл); док не оздрави, то ће да превија (Го); док си у војску, ово ће ти 

ваљат (Пр); док сам жива, то и ја и деца ћемо то да пантимо (Д. Пољ).  

 III.7.2. Нереференцијалне радње могу се исказивати само глаголима несвршенога 

вида: 

 сваки ће дан долазит тунек; свраћаће кат могне (Го); они те га испраћат колʼима (Ле); кат 

год чупаш траву рукама, падаће киша; узимаћемо отсат код њега; ми ћемо му плаћат месечно (По); 

садeк ће се тунек окупљат (Пе); па долазиће, долазиће и сат ко и сваке године, јако су се развелʼи 

(Не); узимаће сир код мене (Уг); ако могну, ис Пазара те нам догонит (Жи); налагаћемо ка и из 

овија година увечен помало (Бо); нећемо се срећат често; лагаћу га једно време (Ту).  

 III.7.3. Футур први може се употребљавати и за обележавање радњи које се као такве 

одређују не према моменту говора већ у односу на неку другу радњу, и тада је посреди 

релативна употреба (Стевановић 1986: 672; Танасић и др. 2005: 437).  

 У релативној служби футур први је најчешће бележен у случајевима обележавања 

радње која се као будућа одређује у односу на другу радњу исказану неким претериталним 

обликом:  

 замишљо је некад да ће то Немци остат њина влас, па ће то да претвори аутонимију; раније 

је био испит, и онда закажу кат ће свадба (Прћ); биралʼи су се пријетељи ђе ће да да ђевојку, ђе ће 

да узме; четири године нисмо се изулʼи кад оћемо да лʼегнемо (Врс); реко сам да лʼ ћу доживет 

само да се наспавам (Трн); он никат није знао ка[д] ћу да се породим; ја сам мислʼила имаће (Го); ја 

сам то се уплашила, мислʼила сам шта ће бит са мном новине ће писат (Ме); ја му се молʼио да ми 

јави да лʼ ће да дипломира (Ми); ако ме пане о уљу, нијесам учио, сигурно ћу изгубит годину (Ми); 

одређиво се стари сват, чауш који ће да предводи, који ће да распоређуе госте, који ће мусафире 

прво да зовне на софру (Гу); она се рекла томе Хоџићу, не дају је, мене те је дат; она се огојила, 

шта лʼепше да не видиш од ње, кад је најзадњи пут дошла, ја сам мислʼела она неће дој ни у Тутин, 

она ће умријет (Па); што га није питала да лʼ ће отис за њега?; није имало пекара приватна да хлʼеп 

продае се, само шта однесеш то ћеш испећ (Рај); Крајиште се звало ово овамо ка Тријебинама ово 
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селʼенце мало и ја је чеко ка[д] ће избит (Тр); је лʼ вам причо што ћемо да дођемо (Уг); осеко ми 

сланине ка да ћу да га превијем на набој (Коз); није мого да оде што неће се одрећ имања (Пож); 

сутрадан дигла се, турила под јастук алʼ под душек пара, ко ће дизат да нађе (Жи); е вала је имала 

лада ове године, ко није имала лада, никат га неће ни имат (Кн); то се није глʼедало да лʼ ћеш ти 

ђетету истерат очи, но да лʼ ћеш догнат сва говеда да се обадају; он се све бојао најће некога 

баксуза па ће му мајку ученгељит (Ка); жене су зналʼе шта ће да која ради (Коз); ја нијесам био 

тијесно да лʼ ће она мене узет и да лʼ ћу се ја њој свидет (Ст); дошла нека својта једној мојој стрини 

и оно причају да ћу ја да се женим (Вру); мисео боље ће живет (Ли); он није му казо што ће да му 

иште трећу (Ке); Љубинко викаше оћу и ја, каже, да идем одавде (Бал); она вељаше можда ћу 

испанут, па није испала, остала је ту (Уг); причаше они да ће да се селʼе (Ту); пропи се, даде им бок 

једно дијете, па после друго, она грдна све трпи, ха биће боље, биће боље; не шће ни да ради у кахву, 

боји се ја ћу га оставит, ја ћу запоставит (Го); послʼен отоше људи коњима, отиди по два-три 

ћовека те е запроси, па послʼен да лʼ типут, алʼ мало касније отиди па реши ка[д] ће да је узму (Де); 

ја сам ишла на кљусе, припињала хи, а која није но ће да пане па је држи за руке, држи је за по едну 

руку (Кон); зуп сам вадила па ово хладно, реко можда ће ме болʼет још више (Ли); 

 У појединим примерима зависносложених реченица футурска радња одређује се на 

основу односа према радњи исказаној презентом:  

 Томо и Драгољуп, којега гој нађеш они ће ти опричат (Врс); кат стигнеш, видећеш једну 

цркву с лʼијеве стране (Тр); ако нешто запуца, ја ћу да ве спасим (Туз); ако буде моја шћерка, ја сам 

дошо по њу, ја ћу да све опростим, ја ћу све да опростим ово што е радила; ако ти треба, нај ћемо 

нешто (Бо); ако стигне комбај, лако ћемо (Кн); вала ова пијетао ђе запева, ту ће бит добро (Вру); он 

каже пуштићу те само кат рекнеш да хој да узмеш Хусу (Ле); ако тражи лʼеба, ја увијек донесем и 

више, даћу му (Пе); кад ми изумремо, неће доћ нико ни да види оде ђе смо билʼи (Ст).  

 Презентске форме у свим примерима заменљиве су облицима футура другог или 

футура првог. 

 М. Стевановић сматра да у случајевима када се футурска радња временски одређује 

према претходној, такође футурској радњи, овај облик има више модални него временски 

карактер, те је у таквим примерима посреди синтаксички релатив (Стевановић 1986: 672). 

С. Танасић, са чијим ставом се слажемо, је, с друге стране, мишљења да је у оваквим 

случајевима ипак тешко отиснути из првог плана однос тих будућих радњи према моменту 

говора. Стога је „прихватљиво утврдити како се обликом футура првог, у оваквој 
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синтаксичкој констелацији, дата радња примарно поставља као индикативна на плану 

саопштавања, а секундарно као релативна будућа радња с обзиром на свој однос према 

будућој радњи исказаној обликом футура првог у главној реченициˮ (Танасић и др. 2005: 

437–438).  

 Наведеном домену употребе одговарају наши примери: 

 рејћеш јој да ћу да дођем (Ме); слагаће га да ће му се јавит (Пе); кат ће се видет посвадите 

се; е бога ми ја тебе познајем и кат ћу умират, ћу те познават (См); рејћу ја Добросаву, дојће он на 

трпезу па ћу му реј (Ка); сат ће ми дој деца, све ћу ве казат (Шав); на Топчидер се штампају паре, 

однеси горе, измериће на прецизне терезије па ће ти дати толʼико пара колʼко је тешко, новија, алʼ 

од онија ће ти узети десет посто трошкова; ово што ћу ти дати три ноћи опери руке и намажи, 

сутрадан немо се умиват и неће ти више требат (Кл).  

 У функцији исказивања прошлих понављаних радњи футур први у тутинско-

новопазарско-сјеничкој зони јавља се обично када има обележити какве поступке који су се 

у прошлости понављали, и који могу бити актуелни и у садашњем времену, те су као такви 

уочени као типични (и то најчешће за одређену личност о којој је реч). Реч је, наиме, о 

квалификативном футуру, честом у савременом српском језику „приликом предочавања 

поступака типичних за личност која је тема разговораˮ, а познатом и бугарском језику. М. 

Ивић наводи примере оваквог футура у обама језицима: „той е такъв човек: сутрин ЩТЕ 

СТАНЕ, ЩТЕ ЗАКУСИ – то је такав човек: изјутра ЋЕ ДА УСТАНЕ, нешто ЋЕ ДА 

ПРЕЗАЛОГАЈИ...ˮ (М. Ивић 2008: 65)56. У овој синтаксичко-семантичкој служби у 

                                                 
 56 За указивање на радњу која се понављала, како наводи М. Ивић, у македонском постоје две 

граматичке солуције. Прва подразумева информисање о времену посебном језичком јединицом одговарајућим 

обликом глагола чини, док је лексички податак о радњи исказан обликом императива одговарајућег глагола 

(уп. тој чини: дојди, наполни ја торбата... / тој чинел: дојди, наполни ја торбата... / тој ќе чини: дојди, 

наполни ја торбата... и сл. у смислу „он има обичај да дође, да напуни торбу...ˮ итд.). Друга се своди на 

употребу футурског облика, како за садашњост (обичан футур; уп. тој ќе дојде, ќе ја наполни торбата... и 

сл.) тако и за прошлост (тзв. „прошли футурˮ; уп. тој ќе дојдеше, ќе ја наполнеше торбата и сл.). што се 

будућности тиче, њу и у македноском, као и у већини других словенских језика, при казивању фактографског 

типа сигнализује футурски облик имперфективног глагола. Облик перфективног би се аутоматски 

интерпретирао у референцијалном смислу. Како ауторка истиче, и српски и бугарски имају такође овакво 

видско ограничење (М. Ивић 2008: 65–66).  
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употреби су глаголи свршенога вида, а према М. Ивић, футуру се овде приписује и прошла 

и садашња и будућа временска вредност (М. Ивић 2008: 65). Поводом последње наведене 

тврдње, С. Танасић истиче да „треба ипак говорити о посебном фокусирању чињенице да 

ће се, с обзиром на то да постоји као перманентно својство, то што је речено испољавати на 

плану будућности. Нечија садашња особина може се изнети „предочавањем поступакаˮ које 

он чини, које би учинио, које ће учинитиˮ (Танасић и др. 2005: 436 – 437).  

 III.7.4. Примери квалификативне употребе: 

 она ће до зоре седет, она се неће сетит ово да макне; код ње ће ово сатрунут све, она неће 

приметит да је сатруло (Бал); добар је, увијек ће те он лʼијепо сретнут, попричат (Го); да се земља 

преврне, она се неће диј; све ће по кући да претуру и неће ти за бога милога то послʼе почистит 

ниједно (Пе); по сву ној ће оде џопрет са флашом у рукама та пишта (Вру); биће се и бит и свађат, 

то му така раса нека погана (Уг); она ће живет ваздан гладна, она ти неће заћ ни у њиву ни у шталу, 

боже сачува; из Избица једна гаврануша, та ти неће, дошла би ти доклʼе ти траје у регал и у витрини 

шоља, она ће ти пит кафу и тураће и на гомилу, и отиде, неће ни да и опере; жена ипак ће да се 

снађе, да умијеси, да опере и све (Ка) да ће побаучке ис, он ће изај да ме види, такав је (Леч); има 

пе[т]-шесторо деца, и ту дођу и играу се, ево им је лопта и све то, алʼи то све нема које ме неће 

стигнут да ме послуша (Ос); и она судија је ис Лукавице ту, он никад неће прој него ме поздрави 

(Мн); ка лʼично моја деца да су, свака час, неће ти шта реј, лʼијепо се пита, седну попију каву (Св). 

 III.7.5. Ређе се футур среће онда када означава радње хабитуалног карактера (а тада 

је заменљив наративним потенцијалом):  

 увече кат ћемо да идемо у оне дубироге, зграда се звала, иди ми пртином боси бог ми душа, 

тамо о ону сламу обриши ноге и завучи се и лʼегни, о боже слатко лʼи је било а сат; ако ћемо да 

сијемо пшеницу, ми би звали мобу (Ле); конопља кат ће да се киселʼи, туралʼи би је у мочило (Ду); 

тако је било, обично ако више нешто ћеш да радиш, позови мобу, оно дођи више људи и брже се 

заврши (Коз); кат год ће невеста да изиђе, она би ишла уназат, да не обрће лʼеђа (Че).  

 III.7.6. Граматике нас информишу о томе да је футур први облик који је подобан 

транспоновању у прошлост. При таквој транспозицији он се најчешће комбинује са 

презентом, мада је знатно мање фреквентан. Футуром се, наиме, често исказује нека радња 

у приповедању која ће се догодити после радње о којој се говори обликом приповедачког 

презента. Овај облик приповедачу служи да из приче у коју је увео слушаоца или читаоца 

обликом презента упути поглед у „будућностˮ, да саопшти нешто што се догодило касније 
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од догађаја о коме саопштава приповедачким презентом. За овакву функцију, како наводи 

С. Танасић, футур први је погоднији од презента или претериталног облика (Танасић и др. 

2005: 441).  

 У наративном режиму казивања, као временски транспонован, међутим, у тутинско-

новопазарско-сјеничкој зони футур први је знатно слабије заступљен од осталих облика, те 

примери овакве употребе нису бројни: 

 они се нијесу састајалʼи никако. Упознају се преко некија пријатеља, родбине, виде се 

родитељи, и онда ће ова што иште девојку да пошаље просце (На); она све спреми то рухо њено, 

поклоне за родбину, гардеробу, и прије но што ће да крене она све то среди, нарешма (Д. Дуб); мало 

пријен но што ће да се разболʼи, зове она мене да се видимо (Го); прије но што ће дој овамо, она је 

то радила, послʼенаке није (Уг); није то ништа имало, нема, поцијепано се носило, тек касније ће да 

изиђе понешто да се купи ово по продавница (Бр); доцкан ће да се појави то да се срећу момци и 

девојке, исприје то није имало (Бо). и ја га сутрадан, ја носим воду, печемо ракију са снахом мојом, 

та младић дође, они ноћас улазе у кућу, изгинуте, мој брат унио секиру, за врата, не дају ме живу 

(Св).  

 У српском језику „футур први употребљава се ради најављивања тога да ће, након 

једнога лица, сад наступити друго, како би и оно узело учешће у дијалогу. Може, такође, да 

најави долазак следеће слике која се представља облицима презента. У оваквим позицијама 

ипак су чешћи од футура првог облици аориста и свршеног презентаˮ, као у примерима: 

Једном стане се цар разговарати са синовима: – Куд се то дева род с наше јабуке? – На то 

ће рећи старији син.; ... Јесмо, мајко. – На то ће најмлађи. (Танасић и др. 2005: 441). 

 У овој служби футур први нема широку примену у нашој зони. Забележен је мањи 

број примера овога типа али са испуштеним глаголом говорења: Дере се он: „Врн се овамо, 

бре!ˮ, а она ће ти њему: „Нећу!ˮ (По); кат ће Мира изједама: „Ко? Мене не пада на паметˮ (Го).  

 Д. Барјактаревић бележи и неколико примера са исказаним глаголом говорења 

(Барјактаревић 1966: 136).  

 III.7.7. Футур први је облик подложан модалном транспоновању. Употребљен 

уместо императива, и њиме заменљив, футур први носилац је семантике заповести, забране 

или жеље, као у примерима: Донећеш ми свој рад, да га оценим; Нећеш више излазити без 

јакне; Навратићеш мало код мене (Танасић и др. 2005: 442). Како примећује Д. Саведра, 
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„некад су наређења која се износе футуром грубља него она са императивомˮ, као у 

примеру: Стаћеш кад ти кажем!, што „проистиче из тога што се убеђеност говорника 

укључује у инваријантно значење футура, а тиме се истиче и то да се жеља или сагласност 

слушаоца потпуно игноришуˮ (Саведра 2004: 166–167). 

 У служби исказивања заповести, забране или жеље футур први присутан је и у нашој 

грађи: 

 спремићеш ми то да дођем да узнем кат се будем враћо (Ле); послаћеш ми по њему обавезно 

(Ке); турићеш јој оде мало компира нека понесе (Ка); записаћеш ми овај број (По); вратићеш ми то 

пријен Ђурђевдана обавезно. Немо да си заборавила (По); ту ћете полако ис (Брђ); право ћете да 

дођете долʼе у дно Вучулокве, све путом (Не); све ћете ис овијем бијелʼим макадамом (Ра);  

 нећеш ми се више ту вртет, тврда ти је беса; нећеш га њему продат сигурно (Ту); њега да 

такнеш нећеш, ја не дам; нећеш ми ти оде вала више дој (Бал); ви богаташи па дошлʼи да проберете, 

е нећете ни трећу ни четврту ни сенку видет, ја за богасто не живим, твое богаство мене ништа не 

доноси и ти се поноси саш њим, а неј ни сенку јој видет неј (Ке); нећеш га њему продат, макар га 

бацио (Жи); 

 узећеш и мене један, тако ти бога (Тр); нећеш заборавит да ми узмеш? (Ле); јавићеш ми шта 

је било (Ос); поручићеш му да сам му оставила сир (Ка).  

 Императивно значење футур први у српском језику има и у упитним реченицама са 

прилогом „доклеˮ: Докле ћете се бунити?, где је заменљив примарном категоријом, 

императивом: Немојте се више бунити. Када је посреди футур, међутим, постоји додатна 

семантичка нијанса – да је радња вршена дуго времена и да је ово говорнику непријатно. 

Код варијанте са императивом ова се нијанса може приближно изразити помоћу прилога 

„вишеˮ (Саведра 2004: 166). Такви примери обични су и у тутинско-новопазарско-сјеничкој 

зони: доклʼе ћу ја њему да титрам, бре, више?; ево колко година тунек, доклʼе ћу да се мучим? 

(Ту); доклʼе ће он да се мајмунише? (Го).  

 Осим уместо императива, футур први може се употребљавати и у примерима типа: 

Ти ћеш то боље знати од мене, где замењује презент, уносећи додатну стилску нијансу 

убеђености; односно у примерима када говорник констатује неку већ извршену радњу неког 

другог субјекта, при чему изражава своје неодобравање те радње: Ти ћеш мене да учиш: 

слепац један (Саведра 2004: 169). Иако не располажемо већим бројем потврда овакве 

употребе, констатујемо да је и у овој служби футур први сасвим обичан на нашем терену: 
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знаће он то да ти објасни (Ка); биће да ће она знат боље него ја (Не); он ће мене да забрањује децу 

да видим, крмак (Тр).  

 Најзад, футур први може замењивати и потенцијал у упитној реченици са упитном 

заменицом или прилогом: И његово је дете? Него чије ће да буде?, где наступа са додатном 

нијансом убеђености (Саведра 2004: 169). Забележили смо примере: ја вала. Ко ће други да 

ми купи? (Бл); Ех, сама. Ко ће да ми помогне, бога ти? Нема нико (Жи). Заменљив је потенцијалом 

и у контекстима типа: не смије мајка и отац да гукне от тога сина, мора му обрес паре да ће земљу 

грис, бије хи, матретира хи (Ст); да ће умријет, она не смије њему да се пожалʼи (Ост); не смије то 

да учини да ће се земља преврнут (Бал).  

 У модалној употреби футур први користи се и за исказивање намере, става 

сигурности, претпоставке:  

 купује ону робу што ће да носи тамо кат се уда (Ле); узима све оно што ће да користи послʼен 

(Жи); 

 е вала неће се удат колʼко ја што ћу се (По); богами, бре, угњавиће га (Бал); ми ћемо сви оде 

страдат (Лу); муе ће да не поједу (Ос); оћу да цркнем; ја имам некија џемпера оће све да и изеде 

гриња, неће то нико; шта да радим, оћу ђецу да упропастим (Кл); данас му га дој неће, сигурно, д 

(Кн); ако нема карактера, да је његово, муку ћеш видет (Тр); слуша Смаилʼе, немо д[а] идемо, она 

је отишла, изгинућемо (Ђер); „Хаˮ, каже, „сат, она ће ти побејˮ; са[д] те се посвадит; Раљо, бога ти 

мак се, играју, сватови дошлʼи, четрес сватова, играју, сат ће оно куће панут па ће те удавит, но 

изађи ис куће; немо бежат, бок те убио, врати се ка кући, крф ће лʼеј; не, враћај се, крф ће лʼеј, они 

хоте девојку (Пл); она мора да ти врне то прије Ђурђевдана, ако ти остане – заврачаће ти; она га 

шине, после ће јој порас чир оној мајки што га бије (По); 

 можда ће се и помирит, ко зна (Пе). немоте му пушћат велʼику воду оће се угушит; (Из); ко 

зна да лʼ ћемо се више виђет (Ка); оће вук доћ па поклат му стоку, овце (Лу); то бог зна да лʼ ће бит 

да лʼ неће (Ос); уђите, оћете озепс (Трн); е, посе бога ми бојим се сат овај нарот да ће да настрада 

(Ки) сат моја једна унука, верујем да ће она бит учитељица; сат је завршила факултет, те она ће 

верујем ту се примит (Бр); нас двое старо, омркни, алʼ да лʼ ћеш осамнут; да лʼ ће је дочекат (Го); 

не знам да лʼ ће бит ове године по пет еура (Кон); нема Јуса, богами те га уфатит Ђерекарци; реко: 

„Не верујем да ћеш бит такаф, Гојкоˮ; (Ле); хај што ћу остат за на пијац, добога мене, да лʼ има 

два сахата?; Зови га телʼефоном, гром те убио, бога ми ће се попишманит (Ли); јок бога ми, не веља 

та столʼица, јок вала, клʼеца, оћеш панут па послʼе да се убијеш (Ми); удаће се кобогда; . (На); е 
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богами, Шефко, ко бидне судбина, нама ће отис; куку, пуна ће се напунит гњида (Пру); ја реко она 

ће ве убит са онијем колʼима (С. До).  

 Концесивни футур познају црмнички говор (Милетић 1940: 556) и говор 

Бјелопавлића (Послаћу ти га – сви ако ћемо поцркат; Е, оћу вала, сви да ћете попуцат). 

Такви примери забележени су и у нашој зони: е вала, нај ћеш га, па свијет да се преврне (Ту); 

вала ћете попит нешто па да се отрујемо сви, нек иде у врага (Ли). 

 

 III.7.8. Исказивање будућих радњи с обзиром на категорији доживљеност : 

недоживљеност, како наводи Ј. Вуковић, неутрално је, јер, „неприродно би било и 

диференцирање будућих радњи на доживљене и недоживљене, па је разумљиво што за 

будућност немамо облика у независној (реченички независној) употреби паралелних 

футуру као што у таквој служби у нашем језику поред перфекта имамо аорист и 

имперфекатˮ (Вуковић 1967: 373).  

 III.7.9. У српском језику у одређеним лексичко-синтаксичким условима футур први 

може бити замењен перфективним презентом или футуром другим (Ковачевић 2008: 196). 

Употреба презента наместо футура првог, те могућност међусобног замењивања двају 

футура у контекстима одређеног типа позната је и говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице. 

Имајући у виду класификацију коју даје М. Ковачевић у раду Конкурентност двају футура 

и перфективног презента у савременом српском језику (Ковачевић 2008), нас занима однос 

перфективног презента и футура првог, те футура првог и футура другог. 

 Однос футура првог према презенту у српском језику подразумева конкурентност 

футурских форми са облицима имперфективног презента, док перфективни презент у 

простој и независносложеној реченици уместо футура првог може бити употребљен само 

уколико се употреби модални прилог можда (Ковачевић 2008: 198–199).  

 У нашој грађи релативно су чести примери са презентом глагола несвршеног вида 

уместо футурских форми: 

 не враћам се ни жива ни мртва тунек (Ли); вала нек долази ко гој хоће, ја не устајем (Ши); 

ручак не стављам више никоме, долазио ко долазио, пролазио ко пролазио (Бал); ово ја више не 

пушћам, нека седи у шталу кат је баксус (Трн); козе не држим више за живу главу (Пож); звалʼи 

врати се, не, не, не, за живу мајку, док је он ту, ја се не враћам (Пож); синоћ зове, не могу да дођем, 
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имам посла. Немо ни долазит кад не мош (Шав); не може ти она то трпет сигурно (За); реко ми јој 

се никат одужит не можемо (Ков); ај момци здраво, виђамо се (Вру); ај па се чујемо (Ту); има три 

сандука, не морете потерат (Бал); тамо код Пожеге, не можете ви тамо ис (Бољ); код ријеке 

скрећете десно, немо д[а] идеш узбрдо но десно (За); нека судова, то могу да перем ја и сутра (Бал); 

сутра шаљем то све за Крагујевац и за Аранђеловац (Бољ); сутра се враћам ис Пазара, немо да ме 

ћекаш (Ђер); данас-сутра долази он оде (Ка); у недељу долази (Ос); на Божић крећу (Не); за два дана 

долазим у Рајетиће (Ра); најмање за двије-три године село остаје празно (Не); ви стари за коју 

годину умирете (Рач); за недељу дана идем долʼе па ћу виђет (Кн); тако исто и Рајетиће, најмање за 

десет година гаси се Рогозна, готово је (Ка); сређевалʼи купатило, средио за мене, конфорно све, и 

зимус слазим са женом долʼе; онде су наше куће, ту су ми буразери и ја, имамо и апотеку, буразерова 

апотека и продавница буразерова и кућа, све конфорно и зимус идемо долʼе (Трн); ове зиме купујемо 

више дрва (Ли); на лʼето се виђамо, боже здравље (По).  

 

 Несвршеним презентским формама у свим примерима одговарају облици футура 

првог са глаголима перфективног вида.  

 

 У зависносложеним реченицама употребљава се и свршени презент, заменљив 

формама обају футура: 

 
 Томо и Драгољуп, којега гој нађеш они ће ти опричат (Врс); кат стигнеш, видећеш једну 

цркву с лʼијеве стране (Тр); ако нешто запуца, ја ћу да ве спасим (Туз); ако буде моја шћерка, ја сам 

дошо по њу, ја ћу да све опростим, ја ћу све да опростим ово што е радила; ако ти треба, нај ћемо 

нешто (Бо); ако стигне комбај, лако ћемо (Кн); вала ова пијетао ђе запева, ту ће бит добро (Вру); он 

каже пуштићу те само кат рекнеш да хој да узмеш Хусу (Ле); ако тражи лʼеба, ја увијек донесем и 

више, даћу му (Пе); кад ми изумремо, неће доћ нико ни да види оде ђе смо билʼи (Ст).  

 У примерима са прилогом можда / моребит којима располажемо, свршени презент 

замењује футур први, али би на том месту могао бити употребљен и футур други, без 

промене значења: 

 

 не смијем ништа да гарантујем, можда се посваде, па не дођу (Ле); то кат се здоговору, не 

јавља се одма, моребит се предомислʼи, па послʼен брука (Жи); можда и ја некад зарадим неки динар 

да купим и ја себе нешто (Вру); можда купи нешто и нама ако се сети (Па); они се можда поврате 

да покупе још оно сијена што је остало (Кн). 
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 Исту функцију као и прилог можда, само доста чешће, врши и дако:  

 
 дако нас не слаже, реко је да има (Бу); дако се јави до сутра (По); па дако се здоговору (Па); 

дако биде добро, даће бог (Жи); 

 нек остане та сир ту, неће се, дако, покварит (Го); ја ћу да му кажем, неће се наљутит дако 

(Ке); нете се, дако, посвадит ако и оставим саме; боље је садек, дако јој се неће погоршат (Уг);  

дако биде и он дошао (Пе).  

 

 У свим наведеним примерима футур први, презент и футур други су синонимни.  

 

 Прилог можда од значаја је и за утврђивање односа двају футура. Наиме, како 

наводи М. Ковачевић, „општеприхваћено је мишљење у србистичкој и/или 

сербокроатистичкој литератури да футур I и футур II никада не могу бити конкурентни у 

простој (независној) реченици, јер се футур II при означавању будућности искључиво 

употребљава у одређеним типовима зависних реченицаˮ (Ковачевић 2008: 199). Међутим, 

како аутор показује, „футур II се, попут перфективног презента, може уз модални прилог 

можда употријебити у значењу футура I и самостално, тј. у простој реченициˮ, притом 

самостална употреба обухвата и облике од свршених и од глагола несвршеног вида 

(Ковачевић 2008: 199–200).  

 

 Потврда за наведену тврдњу има и у нашој грађи: 

 
 можда се буде предомислʼио па се јави (На); рече Кима можда се биду сакупљалʼе паре па 

заједно да купимо (Ту); можда биде гарантовао за њу па добије и она пасош да иду заједно (Жи). 

 

 У зависносложеним реченицама футур први је бележен уместо футура другог: 

 

 кад ћете доћ други пут, донесите ми (Ка); ти знади твое ка[д] ћеш дој за казанску (Вру); ево 

горе сат кат ћеш отић код Милована, видећеш горе ту чатмару; (Ст); бога ми ја тебе познајем и кат 

ћу умират ћу те познават; (См); ка[д] ћете ви оселʼит, он се више вратит неће (Уг); и тамо може 

кат ће да иду код Радомира (Шав).  
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 III.7.10. Анализом употребе футура првог у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони 

показује се да је овај облик најфреквентнији у својој основној служби, као и у функцији 

исказивања наведени модалних значења. Као временски транспонован релативно ретко се 

јавља, имајући у виду да је број потврда за обележавање прошлих радњи (како појединачних 

тако и понављаних) футуром у наративном режиму казивања знатно мањи од примера где 

се прошла дејства исказују облицима којима је то примарна служба (перфекат, аорист, 

имперфекат, плусквамперфекат) или временски транспонованим формама (потенцијал, 

импереатив, наративни презент).  

 Прилике у већини других штокавских говора слажу се са овде уоченим стањем. На 

највећем делу штокавског терена футур први функционише као облик који ретко подлеже 

временском транспоновању, при чему су му семантички потенцијал и домен употребе 

сужени. Тако се у говору Мрковића футур први употребљава готово искључиво у 

синтаксичком индикативу. Редак је у релативној употреби, где се среће само у једној врсти 

типизиране временске реченице, у којој је заменљив аористом (Она отворила кацу. Кеа-ће 

гле(д)ат, ео сира; Узек да ору. Кеа-ћу гле(д)ат, рало-ми-је расаођено) (Вујовић 1969: 342). 

Потврда за овакву употребу нема у осталим говорима. У Ибарском Колашину овај је облик 

најобичнији у индикативној служби за исказивање будућих радњи, али се јавља и у 

приповедању, квалификативној и модалној употреби (Божовић 2002: 114). У говору 

Бјелопавлића има потврда за футур први у приповедању, где се износи нека радња која ће 

се десити, односно – која се десила послије радње у прошлости, потом у квалификативној 

служби. У модалној употреби посебно је чест императивни футур (Ћупић 1977: 164–165). 

За трстенички говор констатује се да употреба не одступа умногоме од стандардне, с тим 

да не постоји употреба футура првог за обележавање прошлости типа: и он ће тада доћи... 

(Јовић 1968: 207). Нешто чешће се у приповедању овај облик јавља се у банатским говорима 

шумадијско-војвођанског дијалекта, где су примери са глаголима говорења нарочито 

заступљени. Како се поводом ових говора наводи, „јасно је да [...] глагол у футуру помиче 

радњу унапред, полазећи од једне већ дате ситуације, и при том без напетости или 

драматикеˮ, с тим да су „у оваквом футуру забележени само перфективни глаголиˮ (Ивић и 

др. 1997: 387).  

 Из главнине штокавских говора фреквентношћу употребе временски 

транспонованог футура издвајају се српски говори на југозападу Косова и Метохије. Наиме, 
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у целој овој области, осим у временској служби обележавања будућих радњи, бројним 

примерима потврђени су и наративни и итеративни футур, с тим да је футур итеративног 

значења фреквентнији (Младеновић 2000: 364). У горанском говору „футур за прошлост 

потврђен је обиљем примера, и то од глагола оба видаˮ (Младеновић 2001: 498). У Гори се 

овај облик најчешће употребљава „за казивање радњи које се у прошлости понављају по 

неком реду или обичајуˮ, али и за „казивање прошлих радњи које су будуће у односу на 

какав моменат у прошлостиˮ, а „у оба релативна значења футур је синониман са презентомˮ. 

Исто стање, како наводи Р. Младеновић, карактерише и све говоре на југозападу Косова и 

Метохије: чест је у сретечком говору, док се у сиринићком нешто ређе среће. Најзад, „у 

говору Призренског Подгора футур за прошлост знатно је уобичајенији него у говору 

Подриме, у коме се у овом значењу користи потенцијалˮ (Младеновић 2001: 498). Примери 

попут: Прет-саба ће илʼеземе. Шетаме. Вода ће насипеме. Па цвећина ће береме, па ће 

китиме врате, па ће береме зељенило за стока да имаје мљеко... и сл. указују на закључак 

да је овакав „продор футура за прошлост омогућен испадањем инфинитива из система, па 

је футур са презентом којим се казује име радње и честицом ће, постао погодан за казивање 

прошлих радњи које су будуће у односу на неки моменат у прошлости, и у ситуацијама када 

се радње понављајуˮ. У овом говору „футур за прошлост је, заправо, преузео функцију и 

значење презента за прошлостˮ, а „преузимање почива на презентском облику у футуру и 

релативској употреби оба глаголска облика када казују прошлостˮ (Младеновић 2001: 498–

499), што не одговара приликама у нашој зони и осталим штокавским говорима изван 

оваквог иновационог жаришта, где је наративни презент, односно потенцијал у овој служби 

стабилан у употреби. Наиме, фреквентност футура за прошлост у Гори је „у непосредној 

вези са западномакедонским говорима, у којима је његова употреба врло живаˮ (в. 

Младеновић 2000: 364 и тамо наведену литературу). С друге стране, „мали број потврда са 

транспонованим футуром у најсевернијем делу ПодрГ – у коме у овом значењу доминирају 

презент и потенцијал – наслањање је на стање у севернометохијским говорима, у којима 

футура за прошлост скоро да и немаˮ (аутор стање пореди са подацима у: Букумирић 2003: 

306, 313, 325, 329, где се налазе само четири потврде за примере овога типа). (Младеновић 

2000: 364). Најзад, у Гори је забележено мало потврда за модални футур императивног 

значења (Младеновић 2001: 499).  
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III.8. Футур II 

  

 У вези са статусом футура другог у систему српског језика доста се расправљало у 

науци. Неретко му је оспораван равноправан статус са осталим временским глаголским 

облицима, те га поједини лингвисти који су мишљења да је посреди само конструкција са 

модалним значењем у својим граматикама нису ни уврштавали у одељке у којима се даје 

опис глаголских форми. На овом месту није нам намера да дајемо детаљан преглед 

поменутих расправа, имајући у виду да су релевантна мишљења сумирана у Синтакси 

српског језика (Танасић и др. 2005: 444 и даље), те ћемо их овде само укратко изложити.  

 Узимајући у обзир различите теоријске позиције са чијег се становишта посматра 

футур други у систему глаголских облика српског језика, С. Танасић наводи да у српској 

науци до данас постоје опречна мишљења. Неусаглашени ставови тичу се тога да једни 

проучаваоци овај облик не сматрају посебном јединицом глаголског система у рангу са 

осталима, док му други тај статус на известан начин додељују. Тако на пример С. Новаковић 

и Љ. Стојановић сматрају да је у питању конструкција са модалним значењем а не посебан 

временски глаголски облик. У новијим радовима (Милошевић 1970), међутим, футур први 

посматра се као временски глаголски облик којем може бити својствено и модално значење 

(в. Танасић и др. 2005: 443 и тамо наведену литературу). Иако га наводи у одељку са осталим 

временским облицима, и М. Стевановић (Стевановић 1986) сматра да је оправданије звати 

га модалним глаголским обликом. То оправдава чињеницом да футур други кад год да је 

употребљен, и у условним и у осталим типовима реченица, „никад, или скоро никад, не 

означава реализовану већ само хипотетичну (опет дакле условну) радњу, па и тамо има 

модални карактер, зато ми и кажемо да је футур II више модус него времеˮ (Стевановић 

1986: 680). С. Танасић сматра да „чињеница да се обликом футура другога исказују радње 

које ће се вршити у будућности, које у моменту говора нису реализоване, не може бити 

довољан разлог да се овај облик сврстава у модалне глаголске обликеˮ. Аутор, стога, говори 

о футуру другом у временској употреби, раздвајајући је од и употребе у условним 

реченицама (Танасић и др. 2005: 444). 
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 Према С. Танасићу, „футур други је глаголски облик којим се исказују радње које ће 

се вршити или извршити у будућности као истовремене, антериорне или постериорне у 

односу на другу будућу радњу, која је будућа било у односу на моменат говора, било у 

односу на неку тачку одмеравања у прошлости. Најчешће се будућа радња према којој се 

оријентише радња исказана обликом футура другог исказује футуром првим, али може и 

другим глаголским облицима уколико се, при њиховом исказивању, има у виду будућа 

врменска перспектива у односу на тачку временског одмеравања (нпр. императивом, али и 

временским облицима под одређеним околностима)ˮ (Танасић и др. 2005: 444).  

 III.8.1. У нашој грађи највише је забележених примера у којима се футуром другим 

исказује радња чије се време вршења одмерава према ономе исказаном обликом футура 

првог у главној реченици, при чему се између двеју радњи успоставља однос симултаности, 

антериорности или постериорности:  

 тамо док бидеш седела он ће наис ваљада (Бал); даћу ти кад бидеш требала да полагаш испит 

(Доб); неђе опет кат бидем долазила, казаћу ти (Леч); свирнуће кад буде пролазио овудијер (Ту); кад 

буду дошлʼи заједно, видећемо (Ту); кад будеш ћела да тураш то, пазићеш да не проспеш (Ту); ко 

гој биде, вала, дошао да оде живи покајаће се (Ке); неће видет хаира ко гој биде зло учинео, тврда ти 

је беса (Ка);  

 ваљада ће се јавит кат биде стиго; кат буду пораслʼи, они ће маму да слушају (Ле); како ми 

гој буде реко, ја ћу тако да урадим (Жи); 

 неће се вратит док се не буде променио (Па).  

 Футуром другим могу се исказивати и радње будуће у односу на модалну радњу са 

будућом временском перспективом исказану императивом:  

 врати јој то кад биде долазила; јави се и ти њој кат се биде јавила (Ту); рекла сам ти још јуче, 

узми ми кат бидеш ишла на пијац (Па); ја јој кажем не слушај ништа шта буде причао за то (Го); јави 

кад бидеш полагала (Доб); нек се јави кад бидне дошо (Не); кад се буде помолʼио, махни му (Рач); 

кад бидете дошлʼи ка једноме мосту, ите полакшије, има рупа доста (Брђ).  

  III.8.2. О футуру другом у литератури најчешће се говори као о модалном облику 

зато што се он најчешће јавља у реченицама условног типа. Осврћући се на готово 

неподељено мишљење да овај облик у условним реченицама има модално значење, С. 

Танасић примећује да се и поред тога готово свуда говори о временским односима који се 
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успостављају између њиме исказане радње и радње у служби предиката управне клаузе. 

Стога је мишљења да ни у таквим реченицама футур други не мења своју функцију: он и 

даље има, као примарно, временско значење (Танасић и др. 2005: 449). Аутор наводи и став 

К. Милошевић, која истиче да „у зависним реченицама модалног карактера временски 

облици, углавном, чувају своје зависно временско значењеˮ, односно „само учествују у 

ширем изражавању неког начинског значењаˮ, а и у анализи трага за тим временским 

односима. Међутим, ауторка је само поглавље у коме разматра употребу футура другог у 

овим реченицама насловила „Модална употребаˮ (Милошевић 1970 цитирано према: 

Танасић и др. 2005: 449). Најзад, у поглављу о футуру другом С. Танасић употребу овог 

облика у условним реченицама, имајући у виду преовлађујуће мишљење у литератури, ипак 

издваја од других синтаксичко-семантичких околности његове реализације.  

 И у нашој грађи футур други најчешће је бележен у условним реченицама: 

 ако не будеш мого, врати матријал; ево ти три дана, лʼежи и посе ко биднеш добро, дођи 

(Ос); све зависи да лʼ ћеш добит, ако будеш имала среће (Ост); свратићеш, ако будеш пролазила (Че); 

на пример хоћемо, ако биде требало да га тражимо ми; ако он биде захтево да се врати код оца, 

реко је да га дају, ако он биде захтево да се врати код оца, реко је да га дају (Бл); ако се буде јавио, 

рекни му (Рач); некок ћете питат ако већ будете ишлʼи (За).  

 

 III.8.3. Материјал показује да футур други грађен од глагола бит и радног глаголског 

придева спада у ред нискофреквентних конструкција у тутинско-новопазарско-сјеничкој 

зони. Уместо њега, знатно чешће су у употреби специјалне презентске форме глагола типа 

могнем, имад(н)ем, знад(н)ем:  

 

 ако знадем, хоћу (Се); ја имам и васику и гаранцију от сестре да ме издржава пет година у 

Турску ако не могнем да се запослʼим (Нет); то е толʼико интересантно, има исписато та прича, ако 

могаднем да је нађем; ко сазнадем ја тачно ко зна све, рећ [ћ]у ти (Гу); ја ћу вас да узмем, ако не 

могнем њега да спречим да више вама не каже да се исељавате са вашег огњишта (Пе); нећу да ти 

продам, што имаднем даћу ти онако (Бал); ја ви оно што знадем, ја ћу ви исприћат и повес ве ту на 

ту воду (Рам); ајде да видим шта ти то треба ко што знадем да ти кажем (Боб); кат ћенеш да хи 

шишаш, јавни ми она пилат да узмем (Кон); ка[д] дођеш овамо те могнеш, јавни ми се па ћемо се 

чут (Жу); кат се удадеш акобогда, па ти дођеш са момком, теке жива ти је мајка, одбраниће (Жу); 

отиди нађи стотину деце у болʼницу, ако могнеш одвоит кое, ја да скинем главу (Ле); ако ви требаде 
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касније, могу ви набавит колʼко ви треба (Ми); ако рададне продавница; ако шта ваљаде, узећу и 

тебе; ако се имаде среће; кад хтедне да дође (Ту); ако нешто фаљадне мојој деци, фалʼиће тебе; он 

ће ти причат што знаде (Туз); ка[д] ћене д[а] иде, дарујемо га (Ост); видећу код Вере да ми замијени 

ове таблʼете ко шћеде, да јој се замолʼим (Го); ја сам га закљео свом божом задатку да он што прије 

могне да дође да узме децу; ако могдене, нек донесе двоје (Бл); у ово насеље можда имадне још нека 

(Бо); придо та документа за ту пензију ко имаде, то от тога рада (Се); ако ћедне причат (Цв); наспи 

један ко ћене (Гр); нарочито кат још се имаде евлат, ка[д] се оброди човек, (Д. Пољ); ако имаде 

илʼијек карактера, да му поменеш два-три пут, донијеће, ако немаде, остане. (Леч);алʼи ако нешто 

фаљадне мојој деци, фалʼиће тебе (Туз); ада богами он, морам да га терам да настави ту школу ко 

шћеде, најпреча му је школа (Брђ); слабо то мош коме да продаш, ако случајно неко затражадне, 

реко нек има (В. Лок); сипај ти тебе, он ко ћене, лако му је (Бал); море да се деси да опет имаде 

сиротиње ко кат је било некат оно (Рај); брате милʼи, алʼи ако сазнаду, убите ме (Рај); пут ова 

макадам је, алʼи видим мучу се, ко могну хоте да га граду да га асвалтирају (Ке).  

 

Најчешће се јављају од несвршених глагола, док се свршени глаголи бележе тек спорадично 

(и не могу их имати сви свршени глаголи).  

 

 III.8.4. Облици типа узрадит, узмогнут нису често бележени, а могући су само од 

имперфективних глагола: 

 

 ако узради, даћу ти га (Лу); ето кад се узиде горе, па мош други дан (Гр); ако се усприпше на 

родитеље, неће ваљат (По); ако узмогну, нек иду (Го).  

 

 III.8.5. Смањена фреквентност футура другог узрокована је и продором презентских 

форми у сферу употребе овога облика. Наиме, у синтаксичким позицијама где би се 

очекивала његова употреба доста често бележи се релативни презент, и то, у грађи којом 

располажемо, у временским и условним реченицама: 
 

 алʼ нису још завршилʼи те ски стазе, видећеш послʼе кад одеш тамо; углавном, то ти је Баре, 

кат стигнеш, видећеш једну цркву с лʼијеве стране (Тр); кад идеш према Барама, ти плако с колима 

(Кл); док не сватиш то, муку ћеш виђет (Гр); не могу сад да све ти изјасним, шта ко, ђе овако, онако, 

а можда би кад наиђеш неђе опет (Бл); послʼе ка[д] се повратиш (Бр); доклʼе она гос, који је 

мусафир, доклʼе он не крене да иде, нико не смије да напушта (Гу); ми кат је туримо, тамо сведемо, 
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знамо шта ћемо; казаћу ти сат кат изађемо (Бр); знаш шта, доклʼе траје месо, нећемо, кат ово 

поједемо, прелазимо (Гу); могу ти рећ, кад ми изумремо, неће доћ нико ни да види оде ђе смо билʼи, 

нити га занима, ни снаху, ни сина (Ст); кад неђе дођете, ето ми и колʼибе ту, па да ми дођете па 

мало да поседимо; алʼи неђе кат дођете, узмите ми број, па да ни најавите (Д. Пољ); на брдо кад 

изађете, лʼево скренете, на брдо кад изађете, има пут, стари пут што смо ми служилʼи (Кл); јавите 

ка[д] стигнете (Вру); одовут кад наиђете само уђете мало до рампе, прошетате (Туз); имам седам 

кила шећера покриће на те тачкице, нијесу стиглʼе још, да ми даш па кат стигну тачкице, ја ћу 

донијет па да осечеш оне купоне (Ђер);  

 ко ви ја дадем ред, вала тешко ћете га уфатит послʼе (Ле); оде сад ако идеш на Врсенице; 

(Кл); ти њега ко ћекаш, ти само са њим не можеш завршит разговор (Ме); ако нађеш неко зло, никат 

напријет не мош ис па бок, па бок; ако стигне комбај, пречи је комбај да врше но моји навиљци; ако 

стигне комбај, лако ћемо (Кн); ако нешто запуца, ми отосмо (Туз); ко украде нешто, или поједе ако 

се дирне неђе, излазу биљези по детету (Вру); ако ме пане о уљу, нијесам учио, сигурно ћу изгубит 

годину (Ми); она мора да ти врне то прије Ђурђевдана, ако ти остане, заврачаће ти (По); колач стави 

волу на рок, ко га баци, кол’ко ће га бацит, ко га баци дал’еко, биће берићетна година, ко га не баци, 

неће бајаги бит берићетна година (Св); ако ме не даду ја ћу остат неудата (Жи).  

 

 У истим контекстима значење футура егзактног може имати и футур I: 

 
 донијећу ти кат ћу дој јопет (Ту); е бога ми ја тебе познајем и кат ћу умират ћу те познават 

(См); ево горе сат кат ћеш отић код Милована, видећеш горе ту чатмару (Ст); ти знади твое ка[д] 

ћеш дој за казанску (Вру); шта ће он да ти прића кат он ништа не ћује шта ћеш му рећ (На); која ће 

узет да врача, бок нек је убије (По), то чувате до кат ћете дој до Тутина (По); кад ћете доћ други 

пут, донесите ми (Ка); ка[д] ћете ви оселʼит, он се више вратит неће (Уг); и тамо може кат ће да 

иду код Радомира (Шав); пођи и ти кад те они да иду (Тр); нек се причува от кола кат те пролазит 

овудије (Ту). ту је сто кућа било, от продавнице сат кат ћеш ић, одатлʼе па све оно насеље овако, сто 

кућа (Уг).  

 

 Детаљније о односу футура првог, другог и презента било је речи у одељку о футуру 

првом (в. т. III.7.9). 

 

 III.8.6. У нашој грађи нису забележене потврде временског транспоновања футура 

другог.  
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 III.8.7. Сви до сада навођени примери илуструју употребу футура другог у 

релативној служби, када је у оквиру зависносложене реченице радња њиме исказана 

временски оријентисана према некој другој радњи исказаној другим обликом. Највећи број 

лингвиста мишљења је да су такви услови и једини у којима се овај глаголски облик и може 

реализовати (М. Ивић 1958: 146; Стевановић 1986: 693; Танасић и др. 2005: 444). М. Ивић 

тако наводи да се футур други одликује „нужном везаношћу за једну конкретну ситуацију 

вршења у оквиру основне временске релације којој припадајуˮ (М. Ивић 1958: 146). С. 

Танасић такође истиче да се овај облик јавља „готово доследно у сложеној реченици, и то у 

зависној клаузи. И онда кад се остварује у формално простој реченици суштински је иста 

ситуација. Та реченица стоји у синтаксичко-семантичкој вези с неком реченицом у блиском 

окружењу или се ради о елиптичној реченици, или чему другом сличномˮ (Танасић и др. 

2005: 444). Као једини тип реченица где се футур други може употребити самостално у 

граматикама се наводе реченице типа: Да не буде куда утекао с оним новцем?, са 

карактером дубитативности изразито модалне (Стевановић 1986: 693).  

 Истраживања која је спровео М. Ковачевић, међутим, показују да су могућности 

употребе футура другог у простој реченици нешто шире, и показују неодрживост 

дотадашњег схватања да се овај глаголски облик у српском језику може употребити 

искључиво у зависносложеној реченици, односно да се као једини вид самосталне употребе 

овог облика могу сматрати реченице типа: да не буде куда утекао с оним новцима?, у којима 

футур други обележава нежељену прошлу радњу. (в. Ковачевић 2009. и тамо наведену 

литературу). М. Ковачевић, најпре, сматра да се оваквим реченицама нужно одриче 

синтаксички статус „самосталностиˮ. Како се у раду наводи, реченица: Да не буде куда 

утекао с оним новцима? заправо има значење: Бојим се да не буде куда утекао с оним 

новцима. А то, заправо, значи да су „модалне упитно-одричне да-реченице за нежељену 

прошлу радњу настале од зависносложених допунских реченица с глаголима типа verba 

timiendi у предикату основне клаузе, и то тако што су ти глаголи елиптирани будући да је 

њихово значење већ садржано у значењу да-клаузе, тако да је допунска да-клауза статусно 

преобликована у да-реченицу. Зато се наведене реченице и не могу сматрати правим 

простим, самосталним реченицама. Исправније их је, свакако, сматрати елиптираним, 

скраћеним зависносложеним реченицамаˮ. Такође, ове реченице не задовољавају ни 

критеријум да се све просте реченице, без обзира на комуникативни циљ, могу остварити и 
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у потврдној и у одричној форми (*Да буде куда утекао с оним новцима?) (Ковачевић 2009: 

69). С друге стране, први пут у србистици, аутор показује да могућност самосталне употребе 

футура другог у простој реченици у српском језику „пружа само реченица с модалним 

прилогом можда као нужним конституентом (тип: Можда и он сутра буде дошао на 

утакмицу)ˮ (Ковачевић 2009: 65). Наиме, како утврђује М. Ковачевић футур II се у 

савременом српском језику „и од перфективних и од имперфективних глагола као 

конкурентан футуру I употребљава самостално, у простој реченици (или пак клаузи 

независносложене реченице), али само ако је у тој реченици наведен и модални прилог 

мождаˮ (Ковачевић 2008: 201). Притом, у оваквим реченицама футур други од 

перфективних глагола конкурентан је перфективном презенту и футуру првом, док онда 

када се гради од имперфективних, синониман је футуру првом (Ковачевић 2009: 70). Најзад, 

„разлози остваривости овога типа просте реченице само с прилогом можда везани су за 

поријекло тог прилога (он је настао од реченице може бити да, уз коју се увијек може 

реализовати зависна допунска клауза са футуром другим у предикату), али и за његову 

семантику (овај прилог увијек, као и футур други, изражава неутралну позицију у погледу 

(не)истинитости пропозиције, тако да са футуром другим ствара модално хармоничну 

комбинацију). Из тога проистиче да се футур други увијек у значењу будуће епистемички 

модалне радње увијек може употријебити у синтаксички неспорно простим реченицама с 

модалним прилогом можда као нужним конституентом. Тако се модални прилог можда 

показује и нужним и довољним условом реализације простих реченица с футуром другим у 

предикатуˮ (Ковачевић 2009: 73).  

 Примери за наведену употребу бележени су и у нашој грађи: 

 можда се буде предомислʼио па се јави (На); рече Кима можда се биду сакупљалʼе паре па 

заједно да купимо (Ту); можда биде гарантовао за њу па добије и она пасош да иду заједно (Жи). 

  

 Уместо футура другог у наведеним контекстима без промене значења могао би бити 

употребљен и футур први и презент. 

 Знатно чешће него прилог можда, у истим синтаксичко-семантичким условима, на 

испитиваном терену употребљава се модални прилог дако и то у комбинацији са двама 
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футурским облицима и презентом. И овај прилог омогућава самосталну употребу футура 

другог у простој реченици: 

  дако биде и он дошао (Пе); дако се не биду предомислʼилʼи (Ту); дако се буду јавилʼи (Ос); 

 

а обичан је и у контекстима са друга два конкурентна облика: 

 

 дако нас не слаже, реко је да има (Бу); дако се јави до сутра (По); па дако се здоговору (Па); 

дако биде добро, даће бог (Жи); 

 нек остане та сир ту, неће се, дако, покварит (Го); ја ћу да му кажем, неће се наљутит дако 

(Ке); нете се, дако, посвадит ако и оставим саме; боље је садек, дако јој се неће погоршат (Уг);  

 

 Прилог дако, међутим, за разлику од можда, који „увијек, као и футур други, 

изражава неутралну позицију у погледу (не)истинитости пропозиције, тако да са футуром 

другим ствара модално хармоничну комбинацију)ˮ, и то при исказивању епистемички 

модалне радње (Ковачевић 2009: 73), има унеколико друкчију семантику. Њиме се 

саопштава став несигурности у извршење глаголом означене радње али увек у спрези са 

компонентом жеље, наде, делимичне уверености да ће се именована радња остварити. Тако 

реченица: Дако буде дошао значи „ја се надам да ће доћи, желим да дођеˮ.  

 III.8.8. Најзад, констатујемо да на терену тутинско-новопазарско-сјеничког говора 

процес замене футура екзактног различитим презентским или формама футура I у већ 

поодмаклој фази. Овакво стање карактерише и неке друге говоре зетско-сјеничког 

дијалекта. Тенденција ка елиминацији овог облика присутна је у говору Бјелопавлића, где 

се замењује презентским формама (Ћупић 1977: 165), у Зети га уопште нема (Ћупић 1977а: 

280), а тако је и у говору Мрковића, где се замењује футуром I, презентом или модалним 

аористом (Вујовић 1969: 344). Наиме, у овом говору футур I је „потпуно истиснуо футур 

егзактни, односно презент, из зависних реченица, нарочито временских, чија се радња врши 

у будућностиˮ, за ово потискивање вероватно су биле „најутицајније оне временске 

реченице чија се радња темпорално поклапа с радњом главне реченица: Кеа-ћемо ми сест, 

теапу(т) ћете ви сестˮ (Вујовић 1969: 344). Осим у временским (Кеа-ћете поћ у Ступицу, 

учињећете алај), овај тип футура је у мрковићком говору бележен и у допусним (Колико-

ћеш-му машит материјала, не притеца му) и односним реченицама (Ко-ће поћ, узеће срелу; 
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Који-ће право причат, он-ће у џенет поћ) (Вујовић 1969: 344). Замена футура егзактног 

облицима модалног аориста (Кеа ја дођок, теапу(т) ћеш и ти доћ) (Вујовић 1969: 344), коју 

познају и староцрногорски говори (ако слависмо) (Пешикан 1965: 202) није бележена на 

нашем терену. У староцрногорским говорима се на његовом месту налази презент свршених 

глагола, облици типа могнем од несвршених глагола, односно глаголске форме са 

префиксом уз-, а неретко и аорист (Пешикан 1965: 202). С друге стране, футур егзактни 

обичан је у Ибарском Колашину (Божовић 2002: 115), потом у говору Васојевића, где има 

и примера замене презентом свршених глагола типа знаднем, док облици с префиксом уз- 

нису бележени (Стијовић 2007: 183). У Враки је такође присутан, а јављају се и глаголи са 

уз- (Петровић 1973: 216). Повлачење облика футура II пред презентским формама 

карактерише и остале штокавске говоре. Тако се у Пиви место њега редовно употребљава 

презент са префиксом уз- од несвршених глагола или презент свршених (Вуковић 1940: 75). 

У говорима србијанског Полимља се у служби овог облика употребљава презент типа 

могнем, а ређе типа узмогнем (Николић 1991: 490). Ретко се употребљава и у банатским 

говорима (Ивић и др. 1997: 185), централној Шумадији (Реметић 1985: 324), трстеничком 

говору (Јовић 1968: 207), у призренском говору забележено је свега неколико потврда 

(Реметић 1996: 503), док у говору Горе (Младеновић 2001) и Гатња (Младеновић 2013) није 

присутан.  

 

 

III.9. Потенцијал 

 

 У глаголском систему српскога језика потенцијал функционише као облик којим се 

казује широк круг модалних значења – жеље, намере, допуштања, погодбе, уверености и сл. 

(Стевановић 1986: 710; Станојчић и Поповић 2005: 396; Танасић и др. 2005: 457). 

Исказивање радњи чија се основна семантика одликује компонентом будуће временске 

перспективе основна је функција овог модалног глаголског облика. Као, у осталом, и други 

глаголски облици, потенцијал у српском језику има ширу употребу од оне која је условљена 

његовом примарном семантиком. Наиме, у србистичкој литератури одавно је примећено да 

потенцијал у одређеним контекстуалним условима може послужити као средство 

темпоралне детерминације предикације. Тако у својој временској употреби овај облик 
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означава радње које су се „у прошлости понављале, вршиле по неком утврђеном редуˮ 

(Стевановић 1986: 717), односно „радње реализоване у прошлости [...], које су се понављале 

пре времена говорења о њимаˮ (Станојчић и Поповић 2005: 396). Потенцијал у поменутој 

служби, коме се одриче модално значење, означавао се као глаголски облик употребљен 

„темпорално у релативној квалификативној службиˮ (Стевановић 1986: 718), односно као 

облик „наративног и квалификативног карактераˮ (Станојчић и Поповић 2005: 397). У 

новијој литератури истиче се значај потенцијала за исказивање прошлих 

нереференцијалних радњи од глагола свршеног вида, мада му је иста функција временског 

означавања доступна и онда кад су посреди несвршене радње (Танасић и др. 2005: 461).  

 Регуларност употребе временски транспонованог потенцијала у српском језику не 

доводи се у питање. У овој служби потенцијал је конкурентан перфекту у његовој 

примарној служби, а потом и другим глаголским облицима који у одређеним ситуацијама 

могу исказивати прошле радње (императив, приповедачки презент). Питање које се у науци, 

међутим, често постављало јесте: Који су то семантички моменти узроковали да потенцијал 

развије ту своју службу и постане високофреквентан облик када је посреди означавање 

одређеног типа радњи које пропадају прошлости? Полазећи од чињенице да се у српском 

језику радње које су се у прошлости понављале (обично по навици или утврђеном 

редоследу) у највећем броју случајева казују управо потенцијалом, долази се до закључка 

да је реч о језичком средству специјализованом за исказивање хабитуалне семантике. Од 

важности је и то да поменуто значење, за разлику од других глаголских облика, потенцијал 

може исказивати без додатних језичких средстава; тачније, овај облик сам по себи носи 

семантику поновљивости.  

 Међутим, иако је још М. Стевановић актуелизовао питање на који начин је дошло до 

стварања семантике протеклог понављања, српска наука до данас није добила дефинитиван 

одговор. М. Ивић сматра да је могуће да је оваква употреба потенцијала условљена типом 

дискурса, тј. настала из потребе да се направи дистинкција између „фактографскогˮ и 

„евокативногˮ саопштавања. Притом, први тип постиже се перфектом, а други, који 

подразумева извесну емотивну ангажованост, будући да се ради о евоцирању успомена, 

потенцијалом (Ивић 1995: 44). Осим стилских, наведени су и разлози морфолошке природе, 

будући да се презентом могу саопштити у прошлости понављане радње означене само 

несвршеним глаголима, док потенцијал нема тих ограничења. Стилски ефекти које 
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производи потенцијал, дакле, могу се сматрати примарним моментом који регулише његов 

избор у конкретном говорном чину. Новији аутори, уважавајући и морфолошке а и 

стилистичке моменте, попут ефекта носталгичности и емотивне ангажованости, које истиче 

М. Ивић, наглашавају и значај прагматичких фактора. Наиме, истиче се да се стилски 

ефекти које потенцијал производи могу сматрати прагматичком последицом његове 

процедурално-концептуалне структуре (Ашић и Додиг 2012: 417). Ефекат носталгичности 

заправо је „последица чињенице да је интервал у коме се понављао догађај уведен 

потенцијалом строго одвојен од момента говораˮ, док су и носталгичност и емотивност 

узроковани тиме да се потенцијалом „инсистира на свакој појединачној реализацији 

догађаја. Могуће је да је то зато што они имају неку посебну вредност и важност за субјекта, 

односно наратора. Наглашавањем сваке појединачне реализације неког догађаја се, без 

сумње, оживљавају успомене, чиме се постиже емотивностˮ (Ашић и Станојевић 2008: 182). 

И. Грицкат истиче значај елемената интенционалности, перспективе и претпостављене 

сукцесије, својствених потенцијалу. Ауторка сматра да је развој потенцијала ишао од 

условљене хабитуалности, односно од прошле омогућености ка прошлој реализованости, 

као семантике коју потенцијал има у савременом српском језику (Грицкат 1998: 36–37).  

 У вези са синтаксичко-семантичким карактеристикама временски употребљеног 

потенцијала истичемо да се при временској трансформацији у наративном режиму излагања 

њиме исказује неограничено мноштво у прошлости реализованих радњи које су се вршиле 

у низу интервала. То значи да моменат говора у случају овог облика не служи као 

референтна тачка. Тако се према критеријуму референцијалност : нереференцијалност 

потенцијал одређује као облик којим се казују нереференцијално конциповане радње. 

Према критеријуму који подразумева одређивање врсте временске детерминације с обзиром 

на то која се тачка у времену узима за одређивање радње, потенцијал којим се саопштавају 

прошле радње припада синтаксичком релативу.  

 Потенцијал којим се означавају прошле нереференцијалне радње има широку 

употребу у књижевно-уметничком регистру, као стилско средство, али је веома чест и у 

разговорном језику, односно народним говорима, где има сличну функцију. 

 У даљој анализи утврђујемо синтаксичко-семантичке вредности потенцијала 

употребљеног како у својој примарној служби тако и у функцији означавања прошлих 

понављаних радњи. Издвајају се најпре типове модалних значења која се у тутинско-



687 
 

новопазарско-сјеничком говору исказују потенцијалом. У вези са употребом потенцијала за 

прошлост, циљ нам је да се дефинишу синтаксичко-семантичке карактеристике овог 

глаголског облика. Имајући у виду да су потенцијалу у овој служби конкурентни и други 

облици, настојаћемо да утврдимо факторе који у конкретним синтаксичко-семантичким, 

контекстуалним, односно прагматичким условима мотивишу његов одабир, чиме ћемо 

одредити његово место у систему глаголских облика за казивање претериталних радњи.  

 Тутинско-новопазарско-сјенички говор одликује се широком употребом 

потенцијала у свим наведеним службама. Контексти у којима је бележен на структурно-

семантичком плану потпадају под исти наративни тип дискурса. Наиме, приповедање о 

прошлим радњама које су се понављале (обичаји, ритуалне радње, сезонски радови) 

погодује употреби овог глаголског облика, што омогућава да се његова семантика сагледа 

у широком дијапазону функција.  

 III.9.1. Потенцијалом се у српском језику исказује широк дијапазон модалних 

значења (могућност, жеља, спремност за вршење радње, намера, увереност и сл.). Имајући 

у виду да граница међу овим значењима није увек јасна, често се не може са сигурношћу 

утврдити о ком модалном значењу је реч. Најчешће се као основно узима оно значење које 

је претежније изражено. Такође, као критеријум разграничења неретко се узимају 

синтаксичке јединице које прате потенцијал (прилози или сам глагол употребљен у 

потенцијалу), односно шири контекст. Суштински, међутим, највећи број ових значења 

може се подвести под појам могућности, узет у најширем значењу (в. Танасић и др. 2005: 

457–459).  

 Наведена модална значења у тутинско-новопазарско-сјеничком говору исказују се 

облицима потенцијала како у оквиру просте, тако и унутар сложене реченице.  

 III.9.2. Значење типа „жељаˮ бележено је најчешће у реченицама у којима су у 

потенцијалу употребљени глаголи типа волет и желет:  

 сад би волʼела овога да узмем; ја би баш волʼела да могу да нађем оде неђе да се удам; ја би 

волʼела алʼ не могу да нађем (Ли); волʼео би да имам шћерку; ја би се удала богами кад би могла да 

нађем (Ли); ја би сад волʼела да ми оно замирише та чорба тако но све; да ми се пољути не би волʼела 

(Ков); ада бога ми би је сад волʼела уготовит; нит би волʼео мој син да узме твоју веру, а нит би волʼео 

ја ова твоја кћерка (Жу); ја би желʼео да ти пођеш ноћас; ја би пробала то; не би никако за овијем 
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остала, баш никако (Го); снаха волʼела би да иде тамо ка Тутину, волʼела би тамо д[а] [ид]е у грат 

(Бр); ишла би сваки дан у Тутин да оће неко да је води (До); 

 Исто значење присутно је и у примерима у којима је облик радног глаголског 

придева изостављен. У том случају облици помоћног глагола обично су наглашени. 

Притом, глагол који је елидиран најчешће је експлициран у неком од исказа који претходи 

саопштењу са потенцијалом: Је лʼ би?; ада ја би, алʼ немам пара; би она, не бој се, но не смије; би 

лʼ ми до ову мачугу; бога ми је би сигурно узео; или се пак смисао препознаје на основу именице 

која функционише као допуна: и ја би цицваре.  

 III.9.3. Значење могућности исказано је потенцијалом у следећим примерима из 

грађе: 

 ја не би смео то запет кад би имо пун камион пара; смео би да се закунем сат да нисам банану 

појео; пипнут је не би смео више; пратила би сина да иде да хи тражи да хи доведе; ја не би могла 

отић, болʼу ме ноге; понијела би ја што сам украла слатко, но не могу ја да се уставим (Ле); имала 

би вазда да идемо, не би моглʼи имање да опколʼимо колʼико је (Ос); она би ти испричала; наше е 

порекло више е католʼичко уназад кад би се враћалʼи него и српско (Гу); не би те смелʼи перисат, 

слабо ти је срце; не би било лоше, само очи ми нису добро (Го); сви би моглʼи људи да ураде (Жи); 

 III.9.4. Увереност да ће се радња вршити казује се потенцијалом у примерима: 

 не би овамо дошла да се удам, шансе нема (На); ја не би смела заноћит сама кад би ми све 

поклонио; не би смела сама; да кошта педесет еура, кат је за лʼијек, ја би то купила (Го); ја би сат 

прићала на њојне оћи; знаћи остала би тотал јесир у Ћаћак бес пара; ја се не би мрднула са овога 

места одавлʼен (Ле); не би ти знао причат; ни данас се оперисо не би; видим ја, не би могла да се 

изгубим (Ле); ја још нијесам отишла то да видим, нит би се могла напомолʼит ка тој кући; мене би 

било срам саш њом да пођем; ја сад би родила да имам тако мало дијете (Жи); ја би се снемогла; не 

смијем, он би ме добио ту, на место би ме оставио (Ли); љута је, би те прегризла; воденица би се 

окренула кака је то вода; све би ти нана причала да је ту (Го); то би реко исан оће неко да и поеде 

(Жи); вала би ви она белʼи испричала; она би била мртва; он би је убио; Амир би јој прићо, Амир би 

знао (Ков);  

 III.9.5. Потенцијалом се обележава и спремност за вршење глаголом означене радње: 

 би дала тој жени (Бр); то да рекнеш, то не би; не би смела да се закунем; ја би ти је дала 

онако, не би ти је продавала; ја би те частила за муштулук (Го); ја би му је до; ја би јој направио ту 
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кућу, ту вољу би јој испунио, алʼ мало да пречека; сад би плакала (Бр); ја би ти одма то напоље 

показо; има доста година, тачно године ти не би знала казат; ми се чини цио она долап би појела 

кахве (Ков); вала ја ти не би рекла ово више да дајеш (Пе); ћеко би ве да ве вратим до Ћаћка; прије 

би с[е] обесила (Ли); сат ти би рекла ово је немогуће (Ков); и она би кћела да га поведе от породице 

и остави дијете (Ке);  

 III.9.6. Претпоставка да ће се нека радња (из)вршити садржана је у примерима: 

 ја би, чини ми се, умрла; ја се не би надала то о[д] Таде (До); би реко никат није имало воде; 

то би се осевапила са мном (Пр); црвењи се, то би реко си узо четку па га искашедивињо; он не море 

да нађе посла баш како би требало још, требало би да се познаемо од некут (Ми).  

 III.9.7. Блиско претходно наведеним јесте и значење намере, које се такође може 

исказивати потенцијалом:  

  ја сам ето ту прије написо па да би ви боље објаснио (Ле); види колʼко је сахат да лʼ је време 

аутобусу д[а] идем ја да би се пребацила (Ли); пожељно је на прву воду да пије воде, зато да би 

имала да дијете сиса; направила оној породиљи цицвару да би она појела оно најпрво; илʼи земљу 

илʼи пепо илʼи било шта ће ти бацит да би то дијете послʼе јело (Ру); за Ускрс је више имало да се 

пости, то нема силʼе да би се омрсило (До); немо га сећ оде, но га овако окренеш, да би то ишло 

нормално; девојчице строго распл’етену косу, очешл’ане, да би хим коса расла; држим ноге у ону 

воду дако би ме попушћилʼе; да хи опрска да би се она подизала (Ру).  

 У истим синтаксичко-семантичким околностима потенцијалу је конкурентан и 

презент. То, међутим, важи у случајевима када је посреди потврдни предикат. Према 

правилима која важе за стандардни српски језик, у условима када се јави одрични глагол у 

облику потенцијала, а иза помоћног глагола у потенцијалу долази речца ли, употреба 

презента је искључена. Предикат се у оваквим реченицама за своју управну клаузу везује 

без посредства везника. Брисање негације повлачи за собом обавезу да се зависна клауза за 

управну везује преко одговарајућих везника, било да је предикат остварен потенцијалом 

или презентом (в. Танасић и др. 2005: 459). Такве реченице јављају се, мада не често, и у 

тутинском говору: 

 тражим и по шуми не би лʼ коју нашла (Ост); види пита је има лʼ то да ми пошаље не би лʼ 

ми шта помогло (Го); она је испитује не би лʼ је шта искушала (Ме). 
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 Знатно су чешће реченице у којима је негирани потенцијал заменљив одричним 

презентом: 

 па раније се припрема да не би прехладила тамо, бајаги спремио се он да не би пао (Са); па 

да не би млого јела; чува се да се не би десило нешто успутно; она се чува да јој се не би шта десило; 

још мало да причам оде о тој невести да не би журилʼи (Са); пита мајка: „Ђе ти носе кокошкеˮ, а ми 

кажујемо онде ђе ни одговара, да не би ишле ко далеко (Би); да се не би рађал’е девојке (Бл). 

 У тутинско-новопазарско-сјеничком говору бележене су и реченице које у 

формалном смислу представљају исти структурни тип као претходно наведене (предикат је 

негиран а зависна клауза се са управном повезује везником). Међутим, на семантичком 

плану оне се слажу не са њима већ са реченицама у којима се иза помоћног глагола јавља 

речца ли. Овде, дакле, појава негације не сигнализира намеру да се спречи, тј. негира оно 

што се глаголом казује, него управо супротно: 

 да нађем кака кола да не би се пребацила (Ли); да јој та чај да попије да јој не би било шта 

боље; пита је ти да не би теби ишта испричала (Ту); иди код ње да те не би нешто посаветовала; он 

рече требало би му писат да не би га спасио; оставила сам децу, шта би ме помогла за то да поглʼедам 

кроз та прстен тога човека мога да не би ме вратио (Бр); нису се моме оцу држала деца мушка, па 

каже које име, то старински, нема у свијету да му нађенемо то име да не би остао (Ка); те би то 

старе жене пљувалʼе по три ноћи да не би се то макло (С. До); ставимо конопац, и овако саставимо 

и унутра турим жита, да не би све носиле на једно место (Стр); морам и те лʼекове купит да ми не би 

што помоглʼи (Жи).  

 Дакле, реченици: Да нађем кака кола да не би се пребацила, значењски би одговарала 

реченица: Да нађем кака кола не би ли се пребацила. У овим реченицама, стога, негирани 

потенцијал такође није заменљив одричним презентом.  

 III.9.8. Облик потенцијала употребљава се и у зависносложеним реченицама за 

исказивање услова од којег зависи извршење неке друге радње и то у реченицама у којима 

се исказује синтаксички тип потенцијалног услова, где се предикати и управне и зависне 

клаузе исказују потенцијалом:  

 па кад би ти ја прићала, ти би имала да пишеш роман цио (Ли); ако би се саставио Албанац 

с Косова и ови наши, то е ко кад би причалʼи ови из Београда и ми овде ис Тутина (Бо); свекрва ти 

не би дала ово изнијет ис куће кад би ти био спас (Ру); ако њега не би било, дако би ме та деца и узела 
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(Ли); Бојана, кад би ти мене рекла: „Фатима, мене је је дошло до тога да ми ти даш крви, оћу дa 

умремˮ, ја би ти дала моје крви (Ков); кад би сви чувалʼи Југославију ка ти, она до сутра не би била 

(Ђер). 

 

 III.9.9. Исто важи и за реченице којима се изражава потенцијално допусно значење:  
 

 и кат би је звала, она не би дошла; и кат би умрла, петнес дана убаздела би се ту ко видо не 

би (Жи); кат би се ти отего ту, он ти не би кћео добро да ти ућини, свако е на њега куко (Ђер); ти и 

кад би се удала у то наше село, ти то радила не би (Ли). 

 Управна и зависна клауза у оваквим реченицама повезују се везницима кад и ако. 

Потенцијални услов може се иразити и реченицама са везником да. За савремени српски 

језик, међутим, важи правило да у таквим реченицама предикат зависне клаузе мора бити у 

перфективном презенту а основне у потенцијалу. Такве реченице бележене су и у говору 

Тутина:  

 ја је не би до да ми да човек сат песто хиљада еври (Гу); то би те спасило да га купиш; да 

пожуриш, стигла би на вријеме; да изаткеш то, требало би ти доста вуне; да га упознаш, знала би 

какаф је (Ков). 

 Примећено је, међутим, да се реченице са везником да могу остварити и када су оба 

предиката у потенцијалу, што указује на тенденцију ширења везника да са потенцијалом на 

рачун везника ако и кад, како у реченицама са потенцијалним условом, тако и у иреалним 

допусним реченицама (у којима употреба везника да у савременом српском језику 

искључује могућност појаве потенцијала у зависној клаузи): 

 лучове спице за нокте да би ми забијо та човек, ја не би то урадила (Бр); да га никат тога 

мртваца видела не би, ја би спавала саш њим у гроп (Па); не би ти она то рекла да би умрла; све да 

би ово маф било овудијен, он хи не би мако (Ост); ви би ме одвелʼи да би ја пошла, но нећу (Го).  

истеро би га да би ми и брат био (Ми); и да би ми на главу седела, ја би је трпео (Ша); и да би ми сто 

еври дао, ја то не би продо (Ту).  

  III.9.10. Потенцијал се употребљава и у управним клаузама зависносложених 

реченица са значењем иреалног услова. Предикат зависне клаузе притом је или у неком 

претериталном облику или у имперфективном презенту:  
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 да сам кот куће, би ти сат показо та раоник (Дол); још то да ме било нашло, ја не би била 

жива (Ли); слуша, имам сестру алʼ је удовица, сад, да хоће, би му је повела (Жу); да има паре, требо 

би јој; да је могла, душу би му појела (Ке); а ја да сам га питала никад ме ту дао не би; она би напајала 

колʼко ти душа хоће да море та вода да се истера негђе; Слава да чује ово што пушим, она би ме маф 

учинела (Пе); да није воде не би се мого окрећат воденички камен (По); да баци невесту, не дај боже, 

то би била трагедија знаш кака (Са); да не би тога учитеља, ништа мој отац не би мого да учини (Го); 

да није било Тита, то би све било убијено; да ме је закачила та ситуација да ме уфату да ме терају да 

ме вежу, могло би свашта бит, друкше не (Ке); е сад да је није видо нико, то не би ваљало; на пет 

места да нисам ја стиго, ту би мртвија било (Ле); да веља, она му не би побегла; ја да настави, мене 

се ни гроп позно не би (Ли); у тијем годинама, да ти је лʼијеви бубрек исправан, па би пробалʼи, а 

овако не смијемо те дират кад би човек реко милʼијарде да ми да (Жи); да су се помијешалʼи раније, 

поклалʼи би се ка куси керови (Гло);  

 Исто важи и за иреалне допусне реченице:  

 све од злата да је била, и да ме је ћела, не би је поглʼедо (Цр); и да ми је обадва ока извадила, 

ја би шутео; све и да ти звезда на чело сјаји, ја те не би трпео (Ду); 

 III.9.11. У граматикама српског језика наводе се и примери сложеног потенцијала, 

односно потенцијала за прошлост (Стевановић 1986: 719), који неки аутори називају и 

потенцијал II (Радовановић 1978: 161), наглашавајући да је он из српског језика ишчезао. У 

тутинском говору забележено је свега неколико примера: ја би сигурно био умро (Ту); она само 

да је шутела, он би био можда осто жив (С. До); они би можда билʼи купилʼи да су ималʼи пара (Пе). 

 III.9.12. Анализа грађе показала је да потенцијал у временској служби има широку 

употребу у тутинско-новопазарско-сјеничком говору.  

 III.9.13. Њиме се означавају прошле нереференцијалне радње исказане глаголима 

свршеног и несвршеног вида: 

 би се убрала ђе е проникл’е коприве; убрал’и би оне врбовине, и тако би то донијел’и у кућу 

(Ко); оне воде што прска са онога кола би напунил’е у тај сут; па би о-те воде испод воденице, 

разумијеш, би ставил’и у ту воду са којом хоте да се купа та фамил’ија (Би); и то би по доста тога 

ожул’ил’и, па би овамо дворакљасто дрво осекл’и, мачугу дворакл’асту, па би између она два ракља 

то наслонил’и; и они би изашл’и према нашијем кућама на брда (Вр); то је један у Србији можда 

највећи вашар био, сабор се звао, ту би се, оно четрнаестог јула, половина Крагујевца, Рашке би 

дошло одоздо (Баг); имало је баш у Бобовик једна, и има једна вода и она би ко[т] те воде отишла и 
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на вратило се окреће (Боб); раније како би му отац и мајка реклʼи, отац и мајка су му се питалʼи, 

отиди, види девојку, кака је, шта е, от којија је, они дођи отуд да виду ђе се удаје девојка, има лʼи 

штагоћ у та дом ђе ће да живи, како је стање (Бот); а један син што ми је тамо у Прњавор, та узима, 

он би ми однио по педесет-шесет кила у кофе, ту таксиста дође, напуни у гепек, тамо тури у аутобус, 

тамо му је друг, чека га с колʼима (Ка); ми смо ти освањавалʼи, у ћоше се згучи и ту би ти осванулʼи 

понедионик вече и уторник вече, кат се враћају из града, неко продо неко не продо, ето и пуна соба 

(Лу);  

 па би оне коприве стаљал’и у један сут воде; и то би доносил’и, за Петровдан, звал’и смо хи 

л’ил’е, гул’ил’и би брезе и црешњу (Би); ишл’и би брдима са тијем л’илама (Вр); оном водом, 

прскал’е би жене, би прскал’е ону децу и ону фамил’ију која се не диже; би поносил’е сут (Би); ја 

знам Дул’епчат би излазила по онија брда горе и Пантел’ићи у Гнилу; и све би сјајела она брда от 

тија л’ила (Ду); они су је бралʼи па би оно радилʼи нешто. И духан, то би сијалʼи исто ко парадајс кат 

посије и послʼен то ред, и кат биде он оно те хоће да жути, они узму оно, оне лʼистове све беру, 

беру, беру, е узми иглу и конац, утни, и послʼен узми те овако, све ређа, низови, и овако око кућа да 

се то суши, и по цијелу зиму, није имало других цигара, то би узималʼи, па се сложи то, наслони се 

камен да се упегла, да се послʼен лакше реже и духан тај пушилʼи (Баг); то би и[з] свија села 

доводилʼи децу ту, и ове жене које су мало болʼесне; ја би ишла да видим а мајка оће да ме убије 

(Боб); у село ту шатор би правилʼи, свадбе, испратнице, испраћај за војску; носилʼи би шљиве и 

јабуке, баш по Митровици носилʼи горе сир; раније би сијалʼи то по селʼима, би врхлʼи са 

вршалʼицом, с једним араном ту би покрећалʼи вршалʼицу, мотор што покреће вршалʼицу; ада, 

раније се слабо и живело, то нарот није знао, слабо је ко и радио ђе. Ко би радио ишо би долʼе по 

Србији, Београт, да би неко радио неђе; ја чујем да је сто еура, раније би давалʼи колко кошта офца, 

толʼико пчела; сијала се конопља, ја се сећам баш моја мајка је ту конопљу сијала и оно би посен 

тамо киселʼила у неке баре, мочила, па би посен ималʼе неке трлʼице, па би посен то правила неке за 

прње, за оне врагове, правила оне конце тамо, прела би от те конопље (В. Лок); ишлʼи би на мобу да 

се жње па би једва чекалʼи да се саставимо ми млади, па кад ударимо ко овце, па милʼина било 

поглʼедат омладину кад жње, кад се ради, то је дивота било; то смо глʼедалʼи за Божић кад бидне да 

није нико дужан, то би глʼедалʼи да вратимо дугове (Из). 

 III.9.14. У даљој анализи разматрају се три одлике својствене временски 

употребљеном потенцијалу које уједно сматрамо и најважнијима, односно 

диференцијалним у односу на друге глаголске облике употребљене у истој функцији, а то 

су: семантика поновљивости, (вишекратности), одвојеност од момента говора, те ефекат 
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емоционалне ангажованости, односно доживљености који се постиже употребом овог 

глаголског облика.  

 III.9.15. Имајући у виду да потенцијал сам по себи носи семантику поновљивости, 

најчешће нису потребна додатна језичка средства која би је маркирала, што углавном није 

случај са другим глаголским облицима (перфектом или приповедачким презентом нпр.). 

Стога, највећи број примера потенцијала у временској служби у нашој грађи чине они у 

којима се хабитуалност препознаје на основу контекста. Структурни тип дискурса, притом, 

погодовао је управо употреби потенцијала, имајући у виду да су посреди били разговори о 

обичајима у вези са годишњим или животним циклусом, сезонским радовима, или су се пак 

њиме обележавале устаљене радње схваћене као навике, односно склоности лица о којима 

се приповеда. Све то одговара одређењу да се, када се употреби потенцијал, „смештању у 

одређене временске оквире подвргава не само радња, већ и обичај (правило и сл.) да (под 

извесним околностима) до ње дођеˮ (М. Ивић 1982: 259).  

 О семантици поновљивости, као једној од фундаменталних одлика потенцијала било 

је доста речи у србистичкој литератури. Наглашава се, наиме, да је то глаголски облик који 

се у овој служби јавља искључиво у временском релативу (Стевановић 1986: 718; Танасић 

и др. 2005: 461), односно да се њиме казују нереференцијалне радње (Танасић и др. 2005: 

461), које, дакле, одликује обухватна поновљивост (Грицкат 1998: 38), те да у том смислу 

алтернира са перфектом (Ашић и Станојевић 2008: 181). 

 Будући да највећи број примера чине они у којима се на синтаксичком плану уз 

потенцијал најчешће није употребљавао детерминатор који би указао на нереференцијалну 

природу поменутог облика, а који због семантичке природе потенцијала није ни нужан, 

временска детерминација потенцијалом означене радње утврђена је на основу ширег 

контекста. Притом, сматрали смо да је наративни режим казивања, односно причање о 

прошлим понављаним радњама као што су обичаји или сезонски радови, довољан доказ да 

су посреди нереференцијално конциповане радње.  

 Прошле нереференцијалне радње детерминисане контекстом:  

 он би ишо са том табљом редом и они би, ко који хоће да даруе ту младу, спушћал’и на та 

послужоник (Пру); исто и отуд млада би ставила томе бајрактару тај дар; посен ко би имо, он би 

купио от те патиске; дошо би по један човек ил’и два један дан испред сватова и донијел’и би ту кану 

и боју се звало (Св); ако би кћео да још више зида горе више земље, пл’ео се плот; та је била 
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марамица виша и на сва четири ћошка имала би по једну ружу, ко један цвијет, извезену (Вр); би се 

обешало по ограда, по конопаца на пример; Ђурђевдан је, би рекл’и доводак л’ета, доводак прол’ећа; 

брал’е се бехар са дријена, поред ријека би ишл’и ђе е прол’истала врба; они би то донијел’и и 

оставиљи ту и они би се вратил’и ка кући (Би); Кад би спрећу погл’едал’и, да не броју сватове, само 

би погл’едал’и кол’ико има пред барјак л’уди; имало би, би отуд ставил’и, би томе барјактару што 

је носио заставу би му ставил’и кошуљу неку, пешкир, нешто (Ке); кад би бил’и бл’изо куће, по два 

човека су ишла од тих сватова да кажу тој родбини тамо кол’ико иде сватова; они би отишл’и испред 

сватова и казал’и, тамо би хи срела та родбина девојке, би хи почастила соком ил’и коцком и водом, 

они би казал’и сватова је тол’ико и тол’ико (Са); они би се повратил’и те пречекал’и те сватове; би 

јој дијете дал’и у руке тој невести и она би га три пут окренула према сунцу; донијел’и би биријан, 

не би вадил’и ником у танире, него сваки би узимо испред себе оног биријана (Бо).  

 

 Када су посреди овако дефинисане прошле понављане радње, из контекста се сазнаје 

да ли је њено вршење било на снази током читавог времена означеног као прошло у односу 

на моменат говора, или пак током неког одређеног периода (уколико је тема Ђурђевдан, 

Божић, свадба и сл., дакле, посреди је радња која се у виду обичаја вршла у тако 

контекстуално дефинисаном временском оквиру).  

 С друге стране, у грађи су забележени и примери у којима се на нереференцијалност 

прошле радње указује посебним синтаксичким средствима у која убрајамо прилошке или 

именичке детерминаторе. 

  При детерминацији времена вршења радње прилошким детерминаторима бележени 

су најчешће прилози некад, тад, раније, прије, најприје, исприје и сл., који време вршења 

радње диференцирају од садашњег. Поменути маркери имплицитно су садржани и у 

контекстима са другим прилозима (изјутра, навече и сл.), којима се тренутак вршења радње 

ограничавањем на ужи временски одсек додатно прецизира:  

 изутра би био зват да идем (Ле); увијек би хим лʼијепо урадила чергице (Бр); раније времена 

би се испросила девојка, па се пресечи злато, па се пресечи вуна да тке ћилʼиме (См); моја би се 

снаха весела дигла, па би свакат проју умијесила (Стр); то се раније нико не би ни замерио; та млада 

би морала увечен ламбу да запалʼи; ал она никад не би јела мек лʼеп и врућ (Го); те жене рано би 

вражал’е то (Ко); па би то зими смрзло; л’ети не би имало ова поток; зашло би сунце кад би најпријен 

долазил’и оно из Видрењака (Св); изјутра би ишл’и ко ће да се купа ладном водом; најпријен не би 

се ни чешљал’и, не би нам дала стрина у рот никако (Коч); имало је раније па не би шћелʼи да се 
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помиру; најпријен ми би отишлʼи да наложимо шпорет (Дол); раније би дошлʼи оде ис војнок осека 

понеко; изутра би турил’и тога бехара у воду; најпријен би викал’и узми сламе па запал’и тамо да 

изгоре бухе (Вру); тапут би по педесет илʼи шесет сватова дошли у село; тапут кат би те свадбе 

билʼе, кат су ти скупови билʼи, не би далʼи заедно да су у друштво (Цр); коприву би, ми би ишлʼи 

деца најпријен, па би ишлʼи у воденицу па би узималʼи ону воду што фирика, па би ишлʼи па би 

узималʼи најпријен ту воду (Би); онда би сијалʼи кукурус; тат троица би бил’и упорет, па барјактар 

за н’има; раније би се испросилʼе; кафу би далʼи годишње као помоћ сиротињи, шећер би добилʼи; 

поноћи би ишлʼи от куће до куће и тражилʼи ко шта има (Ли); сутрадан би пребројалʼи чије је 

колʼико; зими не знам ни ш чим би се китили (Стр). 

 У зависносложеним реченицама у функцији одредбе бележене су најчешће 

временске зависне реченице: 

 кат је грат падо, који би се човек удавио илʼи обесио, би га позивалʼи да врне офце у планине 

(Вру); кад је дошло до мало стоке, отишлʼи би горе ђе та растовина; кат смо бил’и млади, пратила 

би не мајка д-емо код ријеке да уберемо прво врбу (Са); четврти разрет ка[д] сам био, и[з] школʼе 

кад би се враћо, отац би ми на њиву оро са воловима, са тијем ралом; кад је пролʼеће те ору људи, 

ми би све трчалʼи кат хоће да почне да оре, прва бразда, она открива те рашке (Са); Март кад би 

био, Благовијес, то би се пал’ило изјутра рано (До); кад је оно Прол’етњаци, то би звал’и; у рот кат 

сам била, кукуријек би брал’и; кат цвијет стигне, ми би отишл’и по л’ивада па бери (Коч); кат падне 

снијек, онда би ишлʼи по дрва у шуму, кад би погодила мало љепше место, помирил’и би се, дођи 

л’уди, помирил’и би се; коприву би туралʼи у воду кад је Ђурђевдан (Кон); кат је коприва проникла, 

би отишл’и те брал’и; кат је био ова Други светски рат, понешто би нашл’и тога жита; и тако би се 

мучил’и докл’ен то трае (Вр).  

 У именичке детерминаторе спадају: именица у слободном падежном облику, затим 

падежни облик са обавезним детерминатором и предлошко-падежна конструкција. При 

употреби именичког детерминатора, означена радња може се временски квантификовати. 

Применом оријентационог критеријума, именички детерминатор посматра се као тачка у 

времену која омогућава одређивање радње исказане потенцијалом као симултане, 

антериорне или постериорне у односу на време исказано одредбама.  

Као примери са слободним падежним обликом забележени су само они са именицом која 

означава неки дан у недељи. Радња исказана глаголским обликом симултана је са временом 

исказаним одредбом: 
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 петком би ишлʼи на џуму (Ру); уторком нам не би дала свекрва ништа да радимо; 

понедељком би понијелʼи сир на пијац (Ле). 

 У примерима са предлошко-падежном конструкцијом као детерминатором 

забележени су контексти у којима је радња исказана потенцијалом симултана, антериорна 

или постериорна у односу на време исказано одредбама.  

 Значење симултаности остварено је у конструкцијама са акузативом и предлозима 

за, на, и у, као и конструкцијом о + локатив: 

 пуна соба би било за време оно Другог свецког рата (Бо); за Петровдан гул’ил’и би брезе и 

црешњу (Би); за Петровдан би пал’ил’и ватру, оне л’ил’е, а за Ђурђевдан нијесмо; више би се 

понапијалʼи за даћу свињску но на свадбу (Вру); па би бралʼи та јаја за Ускрс; ми кад би било за 

Ђурђевдан (Пе);  

 то се певало кад би се ишло на Јереминдан (Го); то би се износило на Ђурђевдан да се 

проветри; на Петровдан би изашл’и према нашијем кућама на брда (Би); на Ђурђевдан износил’и би 

тамо штеђевину декица (Би); на Ђурђевдан би ставил’и једну плочу; кажу на Ђурђевдан тако ишлʼе 

би у тор на неко вратило (Св); на Ђурђевдан би ишл’и на сабор те би играл’и, певали; на Ђурђевдан 

би ишл’и на сабор те би играл’и, певал’и (По); на Ђурђевдан бил’е су најпријен оне штругље; па би 

пал’ил’и на те Прол’етњаке, запал’и рано сламу, да се запал’е буе (Св); они би на јесен долазили; на 

Велики петак кували би (По); 

 у четвртак невесту би доводил’и (Бо); У петак је дворела та невеста и гледал’е би је жене; она 

би у прол’еће изашла и купила би то (Ст); ту кад би у два сата радници накркљалʼи (Пе); она би у 

прол’еће изашла и купила би (Ке). 

 па би дошло о Ђурђевдану јака вода ту (Жи); о Ђурђевдану би јагње калал’и; то би била 

вел’ика вода о Ђурђевдану (Ме); о Ђурђевдану турал’и ону коприву у воду (Ми); о Божићу мој би 

отац поранио (На). 

 

 Антериорни тип временске ситуације илуструју примери са генитивом и предлозима 

пре, уочи и до:  

 од коприва би правил’и пријен Ђурђевдана зељаник (Коч); пријен сунца би то бралʼи; 

пушталʼи би пашчад уочи Ђурђевдана (Пе); пријен зоре би дошлʼи; А писалʼи би кот хоџа прије 

Ђурђевудне (Ле). 

уочи Божића би секл’и бадњаке (По); уочи недеље би се покупилʼи (Бо); уоч’и Ђурђовдана не би дала 

свекрва; код нас имало би то уочи Петровдана (Рач); па би узел’и мравињак уочи Ђурђевдана (Коч); 
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уочи Ђурђевудне би сакривалʼи и чешљове и иглʼе (Го); очи Петровдана жуљили би коре тамо од 

белораста (Би); оне би уочи Ђурђевдана ишлʼе око куће да врачају (До). 

не би се могло да до јутра да пронађу (Ду); до Божића не би се мрсило (Ост). 

 У односу на време исказано предлошко-падежним конструкцијама са предлозима по 

и после радња у предикату је постериорна у примерима:  

 по Лучиндану би долазио (Ту); посен Ђурђевдана имало би цвијећа доста (Би); јагл’ику би 

посен Ђурђевдана брал’и; посе рата оно кад би ја обуко горни и долни веш о-тога (Ко). 

 У конструкцијама са падежним обликом и обавезним детерминатором потврђено је 

једино значење симултаности:  

 ја би ту конопљу у Видрењак држала по три хефте (Бр); сутри дан руку би узела, љубила 

(На); ха зора он би дошо; мој отац би сваке године закло вола (Ту); сваке године би долазио код нас 

(Го); и то би се брало и киселило у воду, по дваес, по месец дана (Ост); сваке године би ни се знало; 

било ту клонети ту армунике ту целог дана би јечало (Ме); три године не би родило; све што би 

посијало не би родило за три године (Гло); по три недеље би држали у мочило; раном зором би 

отишлʼи на Бановац за воду (Св); ти дан би се свако дијете морало окупат; жене гол’е око четири 

сата обрћал’е би се око туђега тора (Коч); сву ној би везл’е; свако јутро што би поглʼедалʼи пред 

њину кућу је полʼиција (Жи); ми на посетке би ишли по цијелу зиму (Бо); хефту дана не би далʼи 

стари; па би и оставили по пе-шес месеци (На); па то по пе[т] шес пута би ишлʼи људи за мир (Ли).  

 У једном делу примера потврђена је и двострука временска детерминација, при чему 

једна одредба даје шири временски оквир у који се смешта целокупно мноштво радњи, а 

друга дефинише ужи интервал у који се смешта појединачна радња:  

 о слави другу ној то би пуна била соба (Стр); свакад би она алву направила за прело; оно 

изутра на Божић дошо би полазник (Го); увеће у сриједу би била кана (Па); имало би снијега и о 

Ђурђевдану оно спрва (Вру); на Благовијес то би се пал’ило изјутра рано (До); испрва би увече ишл’и 

по поседака (Па); на Ђурђевдан би рано узимал’и воду с извора (Би); уочи Ђурђевдана увече би 

отишл’и на једну воду (Ме); у петак изјутра би довел’и младу (Ру); у ч’етири би се дигл’и изјутра; 

поноћи би по едан пут отишл’и да видимо воденицу (Д. Дуб); па би чваралʼе пријен зоре поноћи; 

тако би се саставилʼе увече девојке на поседак (С. До). 

 Напоменућемо још и то да хабитуалност коју својом семантиком подразумева 

потенцијал не значи и редовност, доследност у вршењу глаголом означене радње (иако је 
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то значење најчешће посреди). Тако обележене радње могу се одликовати и 

епизодичношћу, бити вршене с времена на време, односно када се стекну услови за њихово 

вршење. На то се најчешће упућује временским одредбама: 

 сваки пут би ја отишла и ми би се договорилʼи ђе треба да ме он чека (Го); ја би ишао 

редовно, кумови смо билʼи, па би причо он мене свакат (Пе); никат рахметл’и свекрва не би 

употребила то (Ру); 

 ријетко би имало хармоника (Ме); понекад не би ни стиго (Вру); понекад на сач би било (Са); 

некат би имало нешто да попију (Жу).  

 Ову особину потенцијала примећује Т. Ашић, наводећи да она „није у нескладу са 

условљеном хабитуалношћу јер указује да се догађај није регуларно одвијао већ кад би се 

стекли неки посебни услови (који говорнику могу бити и непознати)ˮ (Ашић 2007: 145). 

 

 III.9.16. Употреба потенцијала при приповедању прошлих радњи, осим што 

подразумева њихово понављање у прошлости, најчешће подразумева и семантику 

сукцесивности. Присуство прогресивности, односно постојање редоследа у вршењу 

глаголом означене рафње очитује се у сложеним реченицама са више предиката у 

потенцијалу:  

 он би туна одмаро, причалʼи су ми стари, одмаро би коња, припео би га па би одмаро, пешке 

није мого (Ли); кад би се завршило то, девер би пребројао паре и зафал’ио се сватовима и свадбарима 

који су даровал’и младу и изјавио би кол’ико се новца покупило (Ме); отишл’и би то и у воденицу 

би мл’ел’и, и о-тога овса она, ка чачкал’ица, ми зовемо бадрл’ица, па, каже, то би мл’ел’и, и то би 

доносил’и и јел’и (Вр); то би ми тамо по шуми видел’и, па која је буква шупл’а млого, па би ту букву 

обал’ил’и секиром, пилом, па би је донијел’и на волове, па један пола метра-метар, па би још мало 

ископал’и то унутра и то би била лубица, као каца и после би ређал’и от тога цијеђа, у казан она 

цијеђ би покисел’ил’и, па ставили у то веш (Вр). 

 У наведеним примерима сложених реченица углавном су сви предикати у 

потенцијалу. Најчешће се у синтаксичко-семантичким околностима овог типа, дакле, при 

казивању прошлих нереференцијалних радњи, потенцијал управо и јавља у низовима. 

Међутим, нису ретки ни случајеви његовог комбиновања са осталим глаголским облицима 

којима се такоже могу обележавати прошле радње нереференцијалног типа (наративни 

императив, временски транспоновани презент, перфекат):  
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 ону једну краву би оставил’и, ко има двије-три козе, једну козу би оставил’и, ко има више 

оваца, двије остави, оно друго, мора то да даш (Би); кухало се богами ко е шта имо, неки вала у 

комзерву ону, ону комзерву од путера, месо би кухал’и, пасул’ с месом, у огниште (Вр); Грошали би 

се, грошкање, по пет камена па би оно радили руком, покупи па баца горе камен па покупи оно доле 

па уфати она камен, па тако е грошкање било (Вру). 

 III.9.17. Друга важна особина временски употребљеног потенцијала коју издвајамо 

јесте одвојеност глаголом означених радњи од садашњег времена, односно њихова 

ограниченост на време које је у односу на моменат говора означено као прошло. Вршење, 

или, тачније, понављање глаголом означених радњи дешавало се у прошлости, што значи 

да су, у тренутку говорења о њима, те радње из садашње перспективе дезактуализоване, те 

по својој суштини дисквалификоване као поновљиве.  

 Како се примећује на основу прикупљене грађе, одвојеност од момента говора може 

бити експлицитно или имплицитно исказана, присутна у ближем синтаксичком окружењу 

или у ширем контексту, може се препознати на прагматичком плану или на се на њу упућује 

посебним језичким средствима са прилошком службом (раније, некад, у моје време и сл.) 

или пак реченицом (Сад то није тако, Сад тога нема).  

 Да се потенцијалом означене понављане радње са становишта садашњости схвате 

као неактуелне, од примарног значаја јесте контекст у који се приповедање смешта, односно 

тип дискурса. Како показује грађа добијена истраживањем спроведеним на територији 

тутинско-новопазарско-сјеничког говора, разговори на задату тему попут причања о 

традиционалној свадби, прослави празника годишњег циклуса, некадашњем животу на 

селу, у заједници, те разговори о реалијама у вези са тим временом, тачније теме које се 

могу означити маркером некада у односу на оно што је сада, а што је настало услед промене 

начина живота, производе тип дискурса у коме ће у предикацији примарну улогу имати 

потенцијал.  

 Употреба потенцијала у претходно дефинисаним типовима дискурса сигнализира 

везивање радње за прошлост, што се најчешће препознаје из контекста. У примерима који 

следе, посреди је казивање информатора о углавном заборављеним временима, обичајима, 

предметима, што је на прагматичком плану маркер дезактуализованости: 

 баба би пресекла пупак, баба свежи она пупак, све би то баба радила. Ја послʼен тамо лʼегни, 

додуше она постељица би ми одма пала, нијесам с ниједним теглʼила муку (Вру); он би, ако би нека 
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стока похарала, илʼи ушла у ту неку лʼиваду, та бекчија би је затворио, он газда чије је говече илʼи 

овца илʼи коњ ушло у ту лʼиваду, морало би да надокнади том газди држало би се е стоке доста, 

држало се е и коза и оваца и крава, имало би људи па и по два пара волова, ријетка кућа да не би имо 

по два пара волова (Са); е, гази имало није, овај, струје имало није. Гази, каже, ова гас с петрол’ејом 

што је. Каже, то би оне мал’е газул’ице, оне мал’е, па један фитил’ мал’и из оне газул’ице, на то би 

вечерал’и; и тако би, ние имало, па тога гази ние имало, па би ми одел’ал’и от смрчеве даске бритвом, 

па би запал’и оно шибицом ону л’уску, па би, док би вечерал’и, то би држал’и да видимо то. Па би 

посл’ен наложи ватру у форуну, и сијала би соба док би посетковал’и, седел’и тунаке. Е то би (Вр); 

то знам да би туралʼи у воду ладну оно месо да се не би иштетило, нема фриждер, а осолʼи га 

обавезно (Дол). 

 Осим контекстуално, дезактуализованост радње може се означити и посебним 

језичким средствима. Најчешће се у блиском синтаксичком окружењу употребљавају 

парови прилошких одредби са односом некад / прије / у моје вријеме / у то доба : сад; или 

детерминатори раније, исприје, употребљени самостално: 

 шта би бралʼи овија чајева раније од лʼипе, богу фала шта би дошло о[д] Тутина, от 

Кочарника, ис Попа, па по овија нашија шума би бралʼи лʼипа, чајеве, а ми сат имамо лʼипе кот куће, 

то су сила лʼипе, море, алʼи још нисмо убралʼи ни један чај; има оде руја код нас овамо у ове крше, 

ја сам носио раније једној жени у Тутин, да лʼ нешто вељаше за наки притисак, и пила би та чај, само 

сат скоро јок (Бр); раније око казана би имало људи лом живи, дођи увече, дођи преко дана, разговор, 

пи, ово сат нема нико да дође (Ми); раније су моралʼи одавде ови његови да њој купе да она тамо се 

спрема (На); некад, који су имућни они би куповалʼи да би се она спремала тамо, да би ткала оне 

черге; спрва по година би прошла, а сад јок, месец дана два, пустају се вести, филмови (Ков); брал’е 

би цвеће, да понесемо цвеће да окитимо кућу, то би нашл’е те висибабе и донијела би у руку деца. 

То раније (Коч); Имало би исприје народа, то песма, шта би имало; то је ишло ови стари још прије 

нашек времена, отишлʼи би, на лʼеђа су донијелʼи по тријес кила, педесет, како који, па нађи па све 

на лʼеђа донеси овамо, да поврне душу фамилʼији (Д. дуб). 

 Такође, бележени су примери у којима се у ширем контексту најпре описују 

понављане радње које су важиле за одређено време, након чега следи исказ којим се 

експлицитно наглашава њихова одсеченост од садашњости:  

 ткалʼе би жене и шњајдер био, он би резо то одијело сукњено. А сат то нема (Ми); ада богами 

смо правилʼи и то је било стварно лʼијепо, турилʼи би помало јечма и помало клʼека и знаш који сок 

би оно направили згодно, има неки добар укус, и знаш како е то било згодно. А сат ова нарот 
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маханџија нешто (Ков); сад је сваком у свој тањир сипано, а раније није било него по једну шерпу 

са кухањем би ставили на средину и сви би из оне шерпе сркал’и (Вр); то сат не смију да раде, ми 

смо радиле све живо, не би ни, да извинете, ни причале да смо трудне, нит је знао би ни свекар ни 

свекрва докле се не би видело; травама, чаевима, травама, ето тако би се лијечили, ни код лекара ни 

жене ни људи, био здрав народ онда. Није било болешљиво ка садек (Вру); чајеви, обзовка, метвица 

ето она, ето она, имало је још, шта знам ја које, и шипурак и све би се то користило, таблете никад 

се нису ни знале да се попију. Сад се без таблета не може, ја и пијем сваки час, сат (Го); нијесмо 

ималʼи воду овде праву, него је била одавде једно тријес минута, тамо смо узималʼи воду, алʼ није 

се могло, чекалʼи, па би то лопатама чистилʼи пут док би. Сад мало је другачије (Цр) ;продавалʼи би 

људи парче земље да би снаху довелʼи кот куће, није се имало. Време е тако било (Дол); А садек, 

најпријен све у воденицу, то би и-Жупе одонут дошл’и, то шта би имало народа, па би певал’и, имало 

деце доста. Певала би деца шта оте, певала оне старинске, оне песме што се певал’е, није ове садање, 

то раније. Ја кат сам дошла одена, ја би онако ишла, а деца би дол’е вриштела, саставила би се, а 

садек не идемо, на извор ту бл’изу. Нема никака воденица по Видрењаку и не иде се, нико ти и не 

пева, нема ни деце (Коч); станови от прућа исплʼети, и покри, неко би покрио. Раније није имо цреп 

(Ке); Сад је овијем сјајно све. Не би ми се знало ни кад сам лʼегла, лʼегни по један сан одспава, то се 

већ самнуло (Ли); то био добри човек, то би стари причал’и, а то сад нама не море да се деси, нит 

има добрија нити постои (Ру). 

 Имајући у виду да се радња означена потенцијалом не простире и на моменат говора, 

ако се казују устаљене радње (на пример обичаји) које се и даље врше, потенцијал се по 

правилу замењује презентом, како би се указало на њену свевременост. Тако ће на пример, 

информатори рећи: За Бајрам спремамо колаче, За Божић идемо у бадњаке. Када су, међутим, 

посреди напуштени обичаји, саговорници бирају потенцијал: За Божић би се уводио во у кућу; 

невеста би се на коња водила. Ређи су случајеви када се актуелне радње уобличавају 

потенцијалом. Забележено је свега неколико примера у којима се посебним језичким 

средствима указује на то да се оне врше и у садашњем времену:  

 јела би се правила ко и свакат, ко и сат, биријани, татлʼије оне слатке оно, месо и тако, исто, 

исто, храна је исто, млʼијека кисела оно от стоке, ето то (Ђер); имало би тија прича, то би плашилʼи 

децу, и сат рекнем ја унучадима мојијем има калаконџара (Коч); па се то трл’и, узмеш, истрл’иш 

оно дугачко, савијал’и би, то би се звало повесмо, и сад се тако зове; то би туралʼе раније планинке, 

и сат турају (Ђер).  
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 Претходно анализирани примери недвосмислено указују на то да је ограниченост 

радње на прошлост, осим семантике хабитуалности, још једна од важних одлика 

потенцијала. Ову одлику приметили су и аутори новијих радова о потенцијалу у области 

србистике (а има и радова заснованих на компаративном приступу). T. Aшић и В. 

Станојевић, на пример, наводе да се потенцијал употребљава за обележавање процеса који 

се понављао у прошлости и да у том смислу алтернира са перфектом. Основна разлика 

према перфекту јесте управо у ономе о чему је у нашој анализи било речи. Наиме, како 

аутори наводе, „догађаји представљени потенцијалом за прошлост не могу бити актуелни у 

моменту говора, што не важи за перфекатˮ (Ашић и Станојевић 2008: 182). Односно, 

потенцијал не може обележити „понављање у интервалу који није нужно завршен пре 

момента говора, односно који је у деиктичкој вези са њимˮ, на шта указује пример: Тог лета 

три пута ме је / *би ме одвео на брдо (Ашић и Додиг 2014: 293).  

 III.9.18. У вези са претходно анализираном одликом јесте и семантичка компонента 

емотивне ангажованости (евокативности, носталгичности), коју, у односу на друге 

глаголске облике, у себи садржи временски транспоновани потенцијал. Ову повезаност 

истичемо имајући у виду да се слажемо са констатацијом да је код потенцијала 

„носталгичност последица чињенице да је интервал у коме се понављао догађај уведен 

потенцијалом строго одвојен од момента говораˮ (Ашић и Станојевић 2008: 181). Натојећи 

да дефинише диференцијалне синтаксичко-семантичке одлике потенцијала у систему 

глаголских облика за казивање прошлих радњи, ову одлику прва помиње Милка Ивић, 

уводећи однос фактографско (својствено перфекту) : емотивно/евокативно казивање 

(потенцијал), о чему је било речи у уводу нашег рада (М. Ивић 1995: 44). Надовезујући се 

на ставове М. Ивић, аутори новијих радова емоционалност као семантичку компоненту 

(осим поменутом одвојеношћу од садашњег тренутка) образлажу чињеницом да се 

употребом потенцијала „улази, уживљава у догађајеˮ, тако што се реферише на сваку 

појединачну реализацију, што на стилском плану производи ефекат носталгичности (Ашић 

и Додиг 2012: 416), о чему је такође било речи у уводу.  

 Разлог високе фреквентности потенцијала у грађи прикупљеној на терену Тутина, 

Новог Пазара и Сјенице може се образложити управо наведеном чињенцом. Теме за 

разговор са информаторима најчешће су подразумевале подсећање на давно заборављена 

времена, обичаје, људе и предмете, што само по себи подразумева поновно (пр)оживљавање 
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различитих ситуација, те, сходно томе, емотивну ангажованост. Евокативност казивања 

подразумева носталгичан тон приповедања, а ту потенцијал наступа као најпогодније 

средство обликовања исказа. Доживљеност, односно доживљаваност радњи подразумева 

се, будући да је реч о догађајима који су у непосредној вези са субјектом, односно наратором 

(било да их је наратор лично доживео или је сазнао о њима из приче). Управо због тога се 

често употребљавају изрази типа: Сећам се..., Памтим и данас... и сл, чиме се наглашава да 

наратор није неутрални преносилац информација, што даље доприноси експресивности 

исказа:  

 ја знам, отац би причо да је пашче удавило неком дијете (Бо); кад би ми прошљи кроз 

Лукавицу, сећам се, блато, би ни осталʼи опанци, носилʼи опанке онда, нијесмо ималʼи ципилʼе него 

опанке, блато би било, а она је била као гнила она земља (Са); ево ја сам лʼично ишо пешке за Пећ, 

за Исток, за Митровицу, пешке би ишлʼи, и ко би имо кога свога, у реду, ко не би, у ханове би 

ноћијевалʼи (Ђер); како се то живело, баш би ми причала, ја сам запантио, није имало ни оно, па би 

конопљу са пепелом пралʼи, није имало прашка, причала би ни мајка, и то би све то киселʼилʼи ту 

конопљу (Вр); ја сам запантио у Тутин, дошло би кад би пијоц имао и Срби и муслʼимани (Д. Дуб); 

сећам се вазде кад би она турила качамак од хељде, тога се вазда сећам колʼко ми остало слатко, од 

хељде оно црно (Вру); и оно баш пантим оно би носилʼе оне бијелʼе оне ка фистан оно, баш мајка је 

моја носила; па, сећам се ја добро ка сам оно мало порасто, мало оно, да кажем, десет година, дванес 

година, мој отац би отишо, те би, у шуму би отишо, па би пожњо тога папрађа, па би у једну везу, 

па донеси, па на крај тамо, у ћошак, па би ту тури тако, и једну пон’аву тури по оном папрађу, и 

другу пон’аву би се покрил’и (Би).  

 III.9.19. Најзад, наводимо примере који илуструју употребу потенцијала у 

квалификативној служби: 

 које је то био виђен, млат, крупан, ада верујеш лʼи, он би узо по двоје џакчади у руке брашна, 

по дваес пет кила, изнеси хи горе на спрат, он хи не осећа (Боб); умрије му мајка на прекочац, он би 

тамо, осташе му свиње и кокошке, он би то наранио и дошо овамо да види нас, и тамо се врати, 

седни, помајно се поразговара, јако је фини био, вредан. Свакога би зовнуо: „Шта чините?ˮ; грдни 

Баћо би ишо горе стално код Славе (Ос); он је био столар по занату, ту би се занимо мало, правио 

прозоре, врата, имо неке машине столарске (В. Лок); оне би се две закачилʼе понекад, мало би се 

посвађалʼе, ја се сећам, и она: „Сат ће ми дој деца, све ћу ве казатˮ, деца, она би звала синове. И што 

би се они помолʼилʼи од бунара одоздо, она ћутите, ево су деца. Она би сакрила ако је нека нешто 

учињела (Шав); по месец дана сам ја плʼела плʼетенице, имала сам косу дугу, лʼепу, и поквасим, 
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плʼети плʼетеничице, то шути пре[д] сабор месец дана не би то дирала, а очи, тури спучу, мараму 

зави, само колʼко видим на очи да идем, тако би ишла, не само ја него све, да не поцрнимо да би 

билʼе лʼепе за сабор (Гр); његов отац је био хођа, и он би ноћио, алʼи кад они поћну да играју по 

тавану, и он побегни у пола ноћи, но касније ућио, ућио, ућио, док је било, алʼ он отишо и они дођу 

опет те скаћу по тавану; ми смо ималʼи ис Црне Горе једну, удала је била шћерку у Поповиће, и она 

би дошла код нас, алʼи немаде ком да каже (Уг).  

 

 III.9.20. Спроведена анализа показала је да је у говору Тутина, Новог Пазара и 

Сјенице потенцијал широко заступљен у обема својим службама – модалној, и временској. 

При употреби овог облика као модуса, саопштавају се значења могућности, жеље, намере и 

сл., са будућом временском перспективом. Даље, показало се да потенцијал у временској 

служби заузима значајно место у систему глаголских облика за казивање прошлих 

ситуација. Избор потенцијала у говорном чину је, међутим, регулисан неколиким 

синтаксичко-семантичким факторима. Имајући у виду да су му у испитиваном говору 

конкурентни перфекат, временски транспоновани презент и наративни императив, 

обликовање предикације потенцијалом захтева испуњење неколико синтаксичко-

семантичких, односно прагматичких околности. Наиме, уколико је посреди намера 

говорника да означи радње које су се понављале у прошлости, и чије је вршење у садашњем 

моменту дезактуализовано, што подразумева да се на наративном плану у исказ уводи 

компонента емотивности и носталгичности, примарно средство за њихово саопштавање у 

говорном акту постаје потенцијал. Притом, маркери који упућују на постојање наведених 

семантичких компоненти на конкретној грађи препознају се или на основу контекста, или 

се пак на синтаксичком плану маркирају посебним језичким средствима.  

 III.9.21. Висока френвентност потенцијала у релативној употреби на подручју 

тутинско-новопазарско-сјеничког говора овај ареал издваја од осталих зетско-сјеничких 

говора. Тако у студији о Ибарском Колашину у одељку посвећеном синтакси нема поглавља 

о потенцијалу, што је вероватно условљено тиме да овој облик не ступа у временску службу 

обележавања прошлих радњи. У одељку о морфологији наводе се само примери модалне 

употребе и сложеног потенцијала у сложеним конструкцијама типа: Ми би били утекљи, да 

смо знаљи, односно: Било пити на чесму, па сад не би штуцо, али без улажења у анализу 

(Божовић 2002: 93). У Мрковићима је такође употреба потенцијала за прошлост врло уско 
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је ограничена, те се овај облик употребљава само у иреалном кондиционалу (Вујовић 1969: 

347). У Бјелопавлићу се потенцијал употребљава само у модалном значењу за исказивање 

жеље, намере, претпоставке, уверености, сигурности, услова и сл. За разлику од императива 

који је у временској служби у овом говору фреквентан, потенцијал се у функцији 

исказивања прошлих радњи не употребљава (Ћупић 1977: 171–173). Слично стање 

карактерише и говор Трстеника, где су функције потенцијала сведене на основне, типичне 

вредности – обележавање модалности. Нема га у темпоралној, нити у функцији 

итеративности ни у квалификативној употреби. Аутор наводи да ни Глиша Елезовић ни 

Милош Ивковић не бележе употребу приповедачког потенцијала, те да се на основу тога да 

закључити да је таква ситуација у целом дијалекту (Јовић 1968: 209). У временској служби 

потенцијал није бележен ни у банатским говорима (Ивић и др. 1991: 390). Горански говор 

не познаје употребу потенцијала за прошлост, а тако је и у околним говорима, осим у говору 

Подриме и делу насеља Призренског Подгора (Младеновић 2001: 501).  

 Све наведено доводи до закључка да је изразито висока фреквентност наративног 

потенцијала у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони изненађујућа како у поређенњу са 

стањем у осталим говорима тако и с обзиром на чињеницу да је у овом говору исто колико 

и потенцијал у овој служби чест и наративни императив, а среће се, мада нешто ређе, и 

конструкција би + императив. Поред тога, наши резултати донекле се разликују од 

закључака Д. Барјактаревића, чија истраживања, вршена на терену Тутина, Новог Пазара и 

Сјенице, показују да се овај облик употребљава модално и у темпоралној служби у виду 

пермисивног потенцијала: Зваћу те да би погинуо; Не могу ти то учињет да би ми око 

извадијо, какав је потврђен и у нашој грађи. Аутор наводи да је пермисивни потенцијал у 

овом говору „врло жива категорија док се у другим говорима, према оном што је 

регистровано, не би могло рећи да представља ширу категоријуˮ (Барјактаревић 1966: 138). 

Наративни потенцијал у хабитуалној служби се не наводи, што се разилази са стањем које 

је нашим истраживањем регистровано на истом терену.  
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III.10. Императив 

 

 У српском језику императив се дефинише као глаголски облик којим се, када је 

употребљен у основној служби, „исказује подстицај некоме на вршење какве радње. У 

нормалним условима комуникације императив у предикату захтева обавезно учешће два 

учесника који значе живо. Један је тај који износи подстицај, а други је тај коме се упућује 

подстицајˮ. Притом, „подстицај може бити упућен било на вршење радње било на њен 

прекид, односно забрану вршењаˮ. Уобичајено је у нашим граматикама да се говори како 

се императивом исказују заповести, жеље и молбе. Међутим, како наводи С. Танасић, 

„могуће је саставити нешто већи списак модалних значења која се исказују овим глаголским 

обликом. У конституисању тих значења поред самог глаголског облика значајну улогу 

имају и семантика глагола од кога се гради императив, као и контекст у којем се реализује 

реченица са тим обликомˮ (Танасић и др. 2005: 453).  

  

 III.10.1. У тутинско-новопазарско-сјеничкој зони императив је бележен у функцији 

обележавања више типова модалности, а најчешће у служби изрицања 

  

 а) заповести 

 

 тури га на кревет (Баг); тури одавде воду за супу; седи одмори; седи, сави се, да турим чај 

да попијеш; не мош на праг да седиш, на столицу па седни, озебла си; сипај ти тебе, он ко ћене, лако 

му је; тури двоје ситнија; оно оскоруша понеси; седни ти горе, ја ћу оде, на то има више простора; 

ово ти баци да покријемо то, ову крпу (Бал); па надените му друго име, јок табља; зови ми Мурата 

да дође, треба ми (Боб); отац ми каже: „Не, не дирајˮ (Из); е, прочита ти ово пријетеље, ако ви се 

свиђа на ово, отвори прозор и пуца, испросилʼи сте девојку, не свиђа ви се на ово, опанци и ка кући, 

опанке и ка кући; ова поручи, каже: (Ју); да једну кесу да јој извадимо компира да јој туримо у кола; 

врни, дијете, паре, ја ћу ти дат паре ко си потрошила; опери те шоље; ајде деда, затвори говеда, а ти 

бако кува каву; ево ти кофа, сам вади, одвоји; каже: „Крпи како знаш, стара женаˮ (Ка); прво скувај 

илʼи купус илʼи пасуљ илʼи чорбу, па послʼе пите; стани, Марине чарапе сам узо (Лу); узми му то 

оружје и уведи га; да ми та пиштољ што имаш; кад је така ћорда, уведи га; да капу; хај обрни (Нет); 

мичи тог ђавола; те овијем женама ја вељу притврдите како знате (Ос); дај кокошку да испећем 

(Рај); салʼ лʼијек ми тури (Се); стави ми та други џак на лʼеђа; дођите да узмете брашно; направте 
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кухињу; ја ћу причат, а ви пишите колʼко треба један ручак да кошта хајде Ризо, замијеси лʼеп ми 

ћемо ујутру да радимо; хајде Ризо, замешуј тамо са Мељом (Трн); нађите некога другога; махни 

према трави; скуха му чорбу; зовни ту снашу; кажујте ко је узимо паре ис куфера (Цв); седни лʼепо; 

стави им кафу; да ти те чаше па ће Зорица сипат; попи, шта нећеш? (Шав); макни, дер, ово, снао, 

тамо; (Бу); и то запиши; е напиши то, е то ти је истина (Врс); намести вође; стани, бок те виђео, да 

ти помогнем; иди Гино, тражиће те, иди, иди, ти не даш ни да се прича ништа; губи се (Гр); бежи, то 

је мајмун, шејтан, бежи да не глʼедам; згомила и наложи и запалʼи (Др); хајде дај пут, шта би 

требало да се прича; значи, Рингу неко даје дојаву: „Ринго пуцајˮ (Д. Пољ); пиши ти то; станте, 

девојке, шта сте похиталʼе?; остави то (Тр); ћути, ниђе немо да рекнеш то; завршите то, нека ти 

Авдулаха; пушти ти Авдулаха (Туз); Мајо, пита је зна лʼ оног професора Београђанина; Мајо, 

донеси ти њози ракију да пије ракију; идите тамо на Пештер алʼ да примите ислам (Че); очисти га 

мало ради сликања; одма позовите на договор (Шар); мак се са сенке; не зна она шта је јарам, 

покажи јој ти; туне баци; стан де, има чаша, ђевојко; затвори воденицу, што је празник, и дођи; не 

пиља, док си ти жива и деци да причаш, немо да продаш (Шт); узми апарат за ухо; (Бо); пљуни, 

пљуни, пљуни онамо!; дајте ми онога што сам ја глʼедала (Бр); да по едан сок; ада да им бар по едан 

сок (Вру); лʼежи ту, немо да се дижеш; покажи ону зелʼену, Зерина; седи, Илда, не мажи туда; ја 

оћу ова сир да ти ставим, поједи ово (Го); они су реклʼи: „Пређи у Гурдијељеˮ (Гу); посиједате оде; 

враћају људе: „Нећу сад да се помирим, но стани мало каснијеˮ (Де); каже: „Елʼезе, пода овоме то 

шећера, па преко нас добија тачкице, илʼ ћемо ти ми то донијет да осечеш илʼи даћемо њемуˮ; каже: 

„Ти ми јавиˮ; изјутра: „Хајте фатате коње д емоˮ; хај ти узми кљусе, најћемо ми паре до тамо (Ђер); 

мене отац каже: „Немо данас више да радите, идите на вашерˮ: (Ер); „Обрн сеˮ, каже, „на ову другу 

странˮ; пода је нек иде; вала изађи отлʼен, оћу да женим дијете, изађи (Жи); не веља да га држиш, 

закољи ми га да га поједем; децо, отут код омора поведите волове и тамо, он ће да ноћи код мене; 

написо ономе зету: „Нека ноћи ко[д] тебе, ти иди са воловима, он нека узме тога ђогата и нек дође 

за вама нек се наспава и нахраниˮ; уведите ви њу у собу да се ми видимо; макни ти ту шамију; 

остави конопљу; загрлʼи га; да те ми ту пушку; немо да прићате, да те ми пушку, нећу ви узет, 

немате бригу; хај ти узми волове; стави сок, да нас не разнесу црнијем гласом; изађи дочека ово 

двое; пушћи казаћу ти сутра; бежи изио те враг, бежи да те не виду људи, шта си наднијела нат 

шпорет; вас две се спремите да изађете; Ћамо, дођи; ама, макни се ти од мене, па глʼедај ђе хој; 

седите оде док ви она ово намешћи; ја журим, ви седите; међувремено каже: „За тебе види а ја за 

Лʼејлу плаћам картуˮ (Ле); 
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 б) допуштања или подстицаја:  

 

 ајде уђите онамо на сунце да седнемо (Баг); тобошар, био је тобошар и ако има нешто ново 

из владе озгор, нешто се наређује, он би у Позар на центар на Шедрван се зво, бапа, бапа, бапа, са 

онијем гоћом: „Народе, ћујте, народеˮ, некако некијем ријећима, заборавио сам како беше, „ћујте, 

народе, покупите сеˮ, они се покупи и он хим испрића (Бот); дођи, сад знаш ђе је горе. Дођи код 

мене, да те дочекам мало (Ка); још тапут, пријетељи билʼи: „Да те дамо?ˮ „Дајте.ˮ (Баб); откини, 

шта ће ми. Откини, Зоро, сал ко ти се свиђа (Бал); само седите ви (Бот); ако ти треба, једно ћу ти 

поклонит, ево пробери (Из); слободно је потражите, не требало ви, она ради долʼе ђе ова фабрика 

била (Коз); има у зграду, има у велику собу, узмите ђе оћете (Бал); парадајса понеси повише пошто 

волиш д[а] [ј]едеш; узмите шангарепе, першуна; ево ти прода и (Бал); сат нема пшенице, прошетај 

до на Рибариће долʼе, ко нађеш једну посијату, у шта хоћеш (Ју); други пут кат дођете, најави се и 

онда ћу да спремим ручак и да ве чекам (Ка); помислʼи још мало (Коз); викала ми је: „Дођи, дођиˮ, 

алʼ ја стварно немам времена (Леч); поглʼеа шта су нам урадилʼи от путева, и нико то неће главу да 

окрене (Леч); не могу, ја смршала, поглʼедни кака сам, не могу (Лу); седите за астал, и клупе, све 

имаш; ни о слави нико се не озува, ајде седните, послужите се, бре (Не); „ајˮ, реко, „уђи сад оде у 

хлатˮ (Нет); Мића јој виче та муж: „Иди на море, иди опорави се малоˮ (Ос); и ја сам о[д] тога 

времена више ништа, звалʼи врати се, не, не, не, за живу мајку, док је он ту, ја се не враћам (Пож); 

е тако ти, девојкана, шта те интересуе, ти пита (Рај); слободно рекните, нешто сте дошлʼи некијем 

послом (Трн); ајте, уђите слободно; то је брус, да ти покажем, ако ој, и слʼикај, ето ти, слободно; 

понеси воде повише да попијеш; попричај ти нешто па ћу ти ја попричат за једну другу ствар (Цв); 

хај сете попите кафу, бре; ми тек припремамо, само ви седите; узми, дијете, сок (Шав); стани кафу 

да попијемо, наручио сам (Бољ); дођи овамо, сека оће да те види; сете на кауч (Бољ); наспи један 

ко ћене; пита, шта још да ти причам; ајде, снао, прича нешто ти. Ајде како си се ти удала; желʼим 

ви све најбоље, па наврати јопет (Гр); то, сине, доктор биди; почни ти њојзи от које године 

отприлʼике; намести се ти ђе волʼиш; алʼи неђе кат дођете, узмите ми број, па да ни најавите; хоће 

грађани џабе варенике, лʼелʼе мене мајко, јете; добро ка[д] си ти завршила, сељака баци у бару, нек 

иде (Др); ми то нисмо, ми то нисмо у нашим крајевима то није. Почни ми нешто друго (Д. Пољ); е 

хајт улʼегните у собу (Дуј); хајде уђите, бујрум, хајде уђите. А одаклʼе сте ви? Хајде уђите, бре 

(За); цркву мораш да правиш па ради шта оћеш (Кн); хајде Рахиме, сед овамо; Реко: „Ја, Медо, ја 

морам да идем на посо, ти ради шта ојˮ; ти глʼеда у мене, ја ћу глʼедат у тебе (Тр); ја не могу да 

едем, дорућкујте ви (Туз); слʼикај. Ево је његова кућа (Уг); оде сине отвори (Це); ада родило се 

мушко дијете, дођи (Че); ево помените ви то у Пештер; узми овога слаткога, избира које хој (Шар); 

узми послужите се, да ве не хабимо ми; немо да ве смећамо, узмите послужите се (Бо); он каже: 
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„Да, синовац, изнеси један литар у име моеˮ; а вељу му неки: „Ти знади твое ка[д] ћеш дој за 

казанску.ˮ; се[ди]те бре да ноћимо; ти, снахо, попомогни понешто, ја сам заборавио, ја сам остаро, 

ја не прескачем ништа (Вру); ето ти хамбар, ето ти кантар, узима колʼко хој (Гл); наслон се, пружи 

тако ноге; пробај ти сир па са[д] ћу ја донијет баклаву и обланду, ћути алаха ти; седи, мајкицо, немо, 

ене шта си умазала рукаве (Го); питате ме шта гој хој, ја ћу ви исприћат; има вала вашира на свако 

место, салʼ пушћите телʼевизор ево вашира горе по Пештеру стално, свака субота и недеља је 

вашири (Де); каже: „Муларешите, ја сам довео ову твоју сестру, па сат удри и мене и њу, еве је одеˮ, 

и он се прећути и прими је, тако се помирилʼи; „Валаˮ, реко, „обрћи ме колʼко гој хојˮ (Жи); е бок 

ти дао, јако, пиши (Ке); зове: „Бујрум сутра дођите на кафуˮ; ка[д] дођеш овамо те могнеш, јавни 

ми се па ћемо се чут; причам ти, пошто ве интересује прошлос, то пиши, то ти је тако; пријетељу, 

другу немамо, бујрум ко ви се свиђа, чекате ево ви је, ко ви се не свиђа, нема (Жу); свекрва ми је 

рекла овако: „Ти слуша мене шта ћу ти ја реј. Ако ти неко рекне што си то урадила, ти рекни рекла 

ми јеˮ, звалʼи смо је Љиља, „рекни рекла ми је Љиља, слободно рекниˮ; каже: „Није дошо још, са[д] 

ће дој, улʼегните овамо у дежурну да ви није зимаˮ; узми је ко[д] тебе и код маме тамо, па недељу 

дана, седните; тако е то, алах је створио све. Отиди нађи стотину деце у болʼницу, ако могнеш 

одвоит кое, које је које, ја да скинем главу; „Седниˮ, шофер каже; каже: „Седите оде иза мене да ве 

не заборавимˮ; каже: „Славице, дођи овамо, ако си икат ишта шћела да снимаш, снимај бабуˮ; лʼегни 

богами, ја не смијем да обадвоје изгоримо (Пл). 

  

 б) жеље или молбе 

 
 да још једама да те пољубим (Ос); девојко, бога ти однеси ово (Др); хај да ти ја дам добар 

пешкир а ти хај тамо рекни неће она; аааа, не дајте, помогните ми да напуним ову кацу (Бр); молили 

га: „Води не, деда, да видимо пећину, води не, деда, да прођемо крос пећинуˮ, па су носилʼи фењер 

да прођу; па би оно реклʼи: „Хај ми дади сестру, купићу ти шта знашˮ; отац реко Јуки: „Иди узима 

ми ћерку у Годово да обаља вожњу, све ти ја плаћамˮ (Го); она мене виче: „Фатима, донеси ми мало 

твоега расола и твојија крушака да поједемˮ; она све мене: „Тури ми кахву, хоћу твоју да попијемˮ 

(Ков); кат ћенеш да хи шишаш, јавни ми она пилат да узмем (Коч); Раљо, бога ти мак се, играју, 

сватови (Пл); купи ми, бога ти, ако имаш пара (Не) грдна, она кревет што си лʼежала подигни кауч, 

не могу болʼе ме руке од муже; укуца ми твој број, фиксни илʼ мобилни, могу да те чујем неђе; грдна, 

иди у кошару поглʼеда она телат, познадни телат, умријећу па те ти комшије отерат, нећеш знат да 

ти и нема (Ка); 
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 в) упутства, савета, односно поуке: 

 

 ређе га мало забрчи, боље је (По); ти ћеш бит на службу ко бог да, чува се од народа, колʼко 

мош, то колʼко мош, оно колʼко те не кошћа посла, помогни нарот, помогни свој нарот, па и ко не 

мош да помогнеш, лʼијепо саш њим, посаветуј га, бок ће те чуват (Ју); ако бидне ту, седи мало, и 

нешто ћеш и од нега чут (Леч); оно има овако један пут с десне стран, тијем путом немо да идете но 

право идите све, једну кућу разминете на лʼедину, лʼивада је онде, е посен онде станите, пита, 

мора да неко биде онде, пита ђе Јаблан, он ће ви казат (Баг); кад бидете ка једноме мосту, ите 

полакшије, има рупа доста (Брђ); никад не затребало ви, алʼ кад би случајно отишлʼе, само тражите 

Биорац Гордану и кажите се; само ти реци овој Влади, Станкин девер (Коз); лопужње па Зминац, 

па послʼе продужите горе па полʼиција горе (Не); ево нек она прима пензију, а изјавите жалбу 

преко тог суда да ви се врате паре; „Не да имˮ, каже, „не да им ту продавницу, нису они сами 

правили, а ваша је земљаˮ; тамо ђе та Вучја Локва то идите до краја оно села; видећете кад прођете 

тамо, канцеларија долʼе, као монтажно, ламперија. Запиши и неко ће ти казат; и озгор свратите да 

пијемо кахву (Нет); салʼ питате онденаке оне гараже што су; само тражите стара жена; назат се 

враћате, код Рашкове кафане свратите; само кот Драшка онде уставите кола, питате кога било. 

Свратите код Рагипове мајке, вратите се назат и кроз гробље пролазите (Ос); други пут кат одеш 

кажи од Боја на Косову, други пут кад одеш за васику и добићеш (Пож); да се вратите одек покрај 

полʼиције па овијем путем насутим, добар је пут, па питате ту (Ра); па бога ти немој, свашта купуј 

шта море да се купи. Свашта купи, немо намиреват (Со); и саветуј баба и маму, рекни: „Ризо тако и 

тако урадио, и ви тако урадите, купи једну љуљашку и баталʼи више ту тркуˮ; рекни ти Виду и 

мами, поготово мами: „Мичи стокуˮ, и рекни: „Ка Ризо љуљашку купи и хопа сеˮ (Трн); најбоље 

кажи како се најпре мучило, не како се орало (Бољ); идите повише те ограде, ја мисим да је ту; 

отидите кот Тома, ако не бидне Томо, Драгољуп, и он зна причат (Врс); немо, срце празником 

ништа, нека, прекрсти се, одмара; само се богу замолʼи, бок ће да помогне све (Гр); ајде ништа се 

не озувате; нека, не доноси, фала (Дуј); реко ми је: „Сине, чува лʼеп, још ви не знате шта је лʼепˮ 

(Ки); то најбоље сврати горе код куће и са бабом попричаш; па ајде, немо да сте ђеца, веруј ти у 

себе и у бога, немо да украдеш и да слажеш, а ради сваки дан није ти срамота; помогни ако имаш 

кога те ти се неко загна, помогни, е то ти је вера; еи, ти све здраво била, ти све мене питај; каже: 

„Сине, ја не могу тебе ништа да радим, твој је стомак тврт ко камен, но иди кући па масирај се 

ракијом и ракијану облогу стави на стомак и лʼегни у топлу собу кад лʼегнеш да спаваш (Кн); и 

овамо се чувајте, овамо полако; глʼеда неђе, уда се, види лʼијепо нађи; прво нађи карактер, ако има 

карактер, кад је човек карактеран, то је млого добро (Тр); она је глʼедала, каже: „Слуша куме, док ти 

ја ништа не рекнем, ништа се не бој тиˮ (Туз); он је осуђен што је убио сина, и немо да га судиш, 
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ослободи га; она би дошла код нас, алʼи немаде ком да каже: „Кумо, мојој мајки, школуј децу, школуј 

децуˮ (Уг); строго не повијај ништа, држимо у наруће, боримо се, и нешто кењкаво, код лʼекара (Це); 

хаџимакуље су, да извинеш, овалʼике, упљескаш мало овако, ишараш, тури у тепсију, поклопи, 

гурни у шпорет. Послʼе кат се испече, тури она шербет, да би то било мало слађе, полʼијеш по оној 

тепсији, туриш мало тамо да стане. То узми шећера па размутиш, размутиш шербе и баклаву па 

послʼен сипаш по онијем чашама. Нагориш шећер, шећер нагориш и послʼе туриш воду. Нагориш 

шећер и наместиш оне ко медењаке, знаш како су лʼијепи; ви обавите Дугу Пољану па продужите 

у Дражевиће, е ако завршите у Дражевиће, продужите преко брда па у Камешницу (Шар); она једна 

те садака спашава, то је истина, садаку даш неком, било ком, пружи нешто, дади нешто мало, неће 

ти бит ништа; одо ја ту и ту, а ти ову стоку поведи ми ка родитељима долʼе а ја сам побегла ту и ту, 

кажи (Бр); Саво, докле је на Уљи глава, не бојте се, а чим Уље нестане, бежите за Србију; ја би ти 

препоручио макни ти ова цибанлук, скрајни се доље једну годину дана (Вру); отиди горе посен 

навише, страначки (Го); заврши прво школу, а послʼе немо да чекаш да бираш; глʼеда човека који 

ће брижит тебе, да не брижиш ти њему. А опет и ти чува му обрас (Жу); само знади да има бога и 

знади да ти је бок до памет и да дођеш до живота свога како треба (Ле).  

 

 III.10.2. Негирани императив од глагола имперфективног вида сасвим је обичан у 

испитиваној зони: 

 

 неће да се одлʼеди, не бој се (Баг); не прави колаче сат; не дирај, ништа не дирај (Пож); не 

дирај (Ју); строго не повијај ништа (Це); дијете, не прича (Шав); то ти је било ништа га не дира; ада 

то е посо не пита (Рај); не да им; не да им ту продавницу (Не); не дира ништа (Ле); не дира ме (Жи); 

не одустаји никад (Ке); шта незгодно, не дира, трице оволʼке (Тр); ништа се не бој ти (Туз); не биди 

ус причу (Бо); седи, Илда, не мажи туда (Го); хич немај бригу (Ке); неће да се одлʼеди, не бој се; не 

прави колаче сат; не пртља, здравља ти (Бал); не прича то тако; не банда (Бал); не секирај се ништа; 

не слушај ти њега; не узимај то (По). 

 

 Негирани облици модалног императива од глагола перфективног вида ретко су 

бележени, и то углавном у устаљеним конструкцијама:  

 не учини зло никат (Ру); никат зло не учини (По); оно не дај ти боже да човек једе лʼеба од 

онога (Рај); на село како су живелʼи не дај ти боже (Бу); мене је то не дај боже; то не дај боже, трудна 
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жена не смије ништа да такне украђено; има тија злʼија душа, не дај боже (Гл); сат трпи цијо вијек 

глотна човека илʼи глотну жену, не дај боже (Трн); о Ружо, Ружо, не да времену (Лу)57. 

 Функцију одрчног императива, превасходно од свршених глагола, преузима 

конструкција немо(ј) + инфинитив / да + презент: 

 
 немо ме теретит (Це); ти ништа немо рећ Везири; немо причат; немо ме грлʼит (Го); немо 

је ни дират (Жу); немо, снахо, прат, данас торник (Ле); немо се, Лʼепшо, секират (Леч); немо ми 

причат (Се); немо намиреват (Со); немо ни долазит кад не мош; немо затварат (Шав); немо 

хаветат по селу и (Жи); немо спремат сад то (Ке); немо се удават (Ков); немој се преварит (Ков); 

немој учинет зло (Мел);  

немо случајно између да закачиш (Тр); Андрија, немо куче да фаташ (Бу); немо млого да чекаш 

(Гр); немо да украдеш и да слажеш (Кн); ћути, ниђе немо да рекнеш то (Туз); немо да га судиш; 

(Це); немо да те е срам да чуваш краве; немо да се окрећеш (Че); немо да продаш (Шт); немо тако 

да вичеш (Вру); немо да причаш (Го); немо да заузимаш та јурт (Ер); немо ту девојку да узимаш 

(Ке); послʼе немо да чекаш да бираш (Жу); немо да га окрећеш ни лʼево ни десно; ја ти, остаљам 

аманет, немо снаху да ротиш; петком, уторником, суботом немо да переш (Ле); немо да врћеш сат 

тепсију (Бал); немој да се удубљујеш, ти судија (Не); немо да идеш, не мош тамо (Нет); немо ни да 

коси; немо да си лут (Трн); немо да си повређена; немо да заборавиш маму (Цв); немо да се дижеш 

(Гу); немо ко да ти чује ту глупу ријеч (Го). 

 

 Конструкција да + презент се, мада знатно ређе, такође употребљава у служби 

негираног императива: да ми не дираш фамиљију; (Бо); да не мачињеш ово (Го); да је не пустиш, 

вала (По); да не даш (Ту). 

 

 III.10.3.  Стање слично ономе у нашој зони карактерише српски језик у целини. 

Наиме, бавећи се појавом повлачења негираног императива свршених глагола из 

савременог српског језика, Милка Ивић у раду Словенски императив уз негацију (М. Ивић 

                                                 
57 Оваквог ограничења нема када је употребљен у наративној служби, те негирани императив од 

свршених глагола није необичан: некат купи свашта деци, некад и не купи, како се имало кат. (По); некат се 

она вода и не одлʼеди, ми иди на ријеку да перемо. (Не); полʼијега онако обучени, некат се и не сазу, полʼијега 

онако. (Коч); то би они дан што потроши, потроши, што не потроши, у канту свињску (Из); ако га не попласти, 

оно пропани све (Кн); некад и не стигни да тражи (Пл).  
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1958а) даје одговор на два суштинска питања: 1) откуда то да имперфективни вид потискује 

перфективни у случајевима када се не јавља уз императивни облик, и: 2) шта значи појава 

перифрастичних конструкција место конструкције императива са не, и то углавном у оним 

језицима где је перфективни вид потпуно потиснут из оквира прохибитивне конструкције 

(М. Ивић 1958а: 24). На основу увида у стање у старословенском и савременим словенским 

језицима показало се да је потискивање перфективне категорије релативно млада иновација, 

те да ниједан од јужнословенских језика није доследно сачувао најстарију општесловенску 

и старословенску ситуацију (М. Ивић 1958а: 25). За разлику од ранијих истраживача који 

су, бавећи се изналажењем узрока овој појави, запостављали семантичко-синтаксичке 

критерије, М. Ивић у свом раду уважава поменуте моменте. У анализи се полази од тога да 

су у словенским језицима видска и временска категорија тесно повезане. Имперфективна 

категорија је „у стању да обележи и ситуацију када је вршење радње у току (презент) као и 

сва друга временска одмеравања кад вршење радње у ствари не постоји у датом говорном 

тренутку (тзв. временски релатив) док је употреба перфективне категорије ограничена 

искључиво на обележавање непрезентске ситуацијеˮ. Повезивање видске и временске 

категорије упућује на закључак да се свака забрана може, у ствари, „односити или на радњу 

чије је вршење у току или на радњу која тек има да се оствариˮ. Даље, „у свим словенским 

језицима за забрањивање радње која је у току употребљава се искључиво имперфективни 

вид. Ово је управо у складу са утврђеним односима вида и времена, тј. са свешћу о 

презентској ситуацији, о радњи која се управо догађа у говорном тренутку (када се нпр. 

употребом глаголских облика: не пиши, не лупај, не сметај прекидају акције писати, 

лупати, сметати, које у том тренутку неко врши)ˮ. Овакве прохибитивне ситуације 

ауторка назива „императивним категоријама прекида радњаˮ (М. Ивић 1958а: 33–34). 

Сходно томе, „паралелизам у употреби имперфективног и перфективног вида може настати 

само у случајевима кад не постоји вршење радње у тренутку изрицања забранеˮ (М. Ивић 

1958а: 34). Осим наведене, као категорију типа забране М. Ивић издваја и „начелну 

забрануˮ, када се забрањује свако остварење радње које се забраном помиње, и оно које 

постоји у говорном тренутку и оно које би се могло јавити у будућности (не лажи). Ако је 

у овом случају веза са садашњошћу наглашена, обавезан је имперфективни вид, док се, ако 

то није случај, може употребити и свршени облик (отуда типични примери начелне забране 

попут познатих изрека из Библије: не убиј, не укради). Трећа издвојена категорија 
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именована је као „заустављање намереˮ, и у употреби је онда када се жели спречити да до 

остварња радње уопште дође (не дирај, пече!). У оваквим случајевима моменат извршења 

радње је ирелевантан, што само по себи даје предност имперфективној категорији, „која, 

одређујући оостваривање радње без специфицирања било које од могућих фаза акције, има 

много неутралнији, неодређенији карактер у поређењу са перфективном категоријомˮ (М. 

Ивић 1958а: 33–35). Наведене чињенице упућују на основне синтаксичко-семантичке 

услове који су у словенским језицима погодовали морфолошком везивању императива за 

имперфективни глаголски вид и потискивање перфективних видских форми из наведених 

модалних служби (детаљније о овом питању види: М. Ивић 1958а: 23–41).  

 

 III.10.4. Осим синтетичких форми у 2. л. јд. и 1. л. мн., као и у служби изрицања 

императивног значења у осталим лицима у овом говору у употреби су и конструкције да + 

презент, конструкције са (х)ај(д)(е), нека и сл., о чему је било речи у одељку о морфологији 

(в. т. II.2.5.24.)  
 

 III.10.5. Неретко се у грађи срећу и удвојене форме императива: 

 

 иди узми оно тамо; иди види говеда (С. До); иди уфати ону краву (Бал); иди опорави се мало 

(Ос); иди донеси пиво (Трн); иди види је лʼ то истина (Бо); види нађи то (Тр); изиђи види тамо што се 

спрема за вечеру (Цр); узми тури ораха; зађи купи рукама (Де); приђи поглʼеда му она прс; изађи 

дочека ово двое (Ле); седи одмори (Бал); отиди тражи посла (Ју).  

 

 Појаву удвајања форми императива, које се у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони 

срећу у 2. л. једнине и множине, познају и говори призренско-тимочке зоне. Наиме, посреди 

је балканистичка конструкција која се у говору Гатња и горанском говору бележи у 

реченицама са глаголом иди, који има значење издавања наредбе: Иди набери класје, две-

кила пченица; иди се најади кољко сакаш. (Младеновић 2001: 501); други императив има 

допунски карактер, на шта упућује његова синонимност са конструкцијом да + презент, 

(Младеновић 2013: 350). Дакле, у овим говорима „императив у допунској служби јавља се 

у двема реченицама које чине једну синтаксичку целину. У првој, управној, употребљен је 

императив глагола „ићиˮ у значењу гл. „желетиˮ, у другој – зависној – императив глагола 

којим се казује садржај жеље: Зубер, иди лʼебецот ми го продади; иди пољај во Катастарˮ 
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(Младеновић 2001: 500). Прилике у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони потврђују 

наведено тумачење, с тим да се, као што приложена грађа показује, на првом месту у 

императивном пару могу наћи и други глаголи. Сви они, међутим, могли би се заменити 

глаголом ићи, што указује на поклапање њихових синтаксичко-семантичких функција.  

 

 III.10.6. Иако је примарно глаголски облик којим се казује шири спектар модалних 

значења попут заповести, захтева, молбе и сл. за извршење глаголом означених радњи, 

стања или збивања, императив при временском транспоновању постаје део система 

претериталних временских облика (Стевановић 1986: 708; Станојчић и Поповић 2005: 395; 

Танасић и др. 2005: 456). Четворочлани систем претерита српскога језика (перфекат, аорист, 

имперфекат и плусквамперфекат) усложњен је, дакле, постојањем других како временских 

(презент, футур I), а тако и облика са примарно модалном службом (императив и 

потенцијал), који у одређеним синтаксичким, односно комуникативним околностима могу 

казивати прошле радње.  

 Основно питање које се у вези са временски употребљеним императивом у српској 

науци постављало тиче се језичких околности које су узроковале развијање могућности 

темпоралне детерминације предикације овим глаголским обликом. Тако је још Александар 

Белић утврдио да је историјски развој императива у темпоралној служби ишао од 

првобитног оптатива у 3. л. јд. преко унификације облика у свим лицима једнине и 

множине, до развитка кондиционалног и концесивног значења (Белић 1985: 164–165). 

Полазећи од одређења Александра Белића, савремене граматике императив на синхроном 

плану одређују као облик којиме се при временском транспоновању обележавају прошле 

појединачне или понављане радње, и који се као такав најчешће користи у приповедању, те 

отуда и назив „приповедачкиˮ и „историјскиˮ императив (Стевановић 1986: 708; Станојчић 

и Поповић 2005: 395). Синтаксичко-семантичке особености императива у временској 

служби упућују на то да се у домену употребе његове функције често преклапају са 

службама осталих облика којима се могу означавати прошле радње (перфекат, аорист, 

наративни презент, временски транспоновани потенцијал). Притом, када је посреди 

обележавање прошлих понављаних радњи које се одликују вишекратношћу, императив 

показује највише сличности са наративним потенцијалом и презентом. Када означава 

појединачну прошлу радњу, синтаксичко-семантички, односно стилски ефекти императива 
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најсличнији су онима које у истим језичким околностима производи аорист. Најзад, у 

граматикама се поводом приповедачког императива најчешће констатује и то да је 

експанзијом наративног потенцијала домен његове употребе у стандардном српском језику 

знатно сужен, изузев књижевно-уметничког регистра, где има вредност стилског средства. 

У народним говорима позиција императива у систему знатно је стабилнија, с тим да већу 

фреквентност и шири сектар синтаксичко-семантичких функција има у јужним и 

југозападним деловима српске етнојезичке територије58. 

 Према дефиницији, временски транспоновани императив јесте облик којим се казују 

прошле појединачне или понављане радње. Стога се утврђују најпре језичке, тачније 

синтаксичко-семантичке, стилистичке и прагматичке околности које омогућавају развијање 

хабитуалне претериталне семантике, а потом издвајају и подтипови таквог временског 

значења. Даље, будући да су императиву у овој служби конкурентни и други облици, 

дефинишу се фактори који у конкретним синтаксичко-семантичким, контекстуалним, 

односно прагматичким условима мотивишу његов одабир, чиме се одређује место овог 

облика у систему глаголских форми за казивање претериталних радњи. Најзад, императив 

се у конкретном говорном чину обично јавља здружено како са изофункционалним тако и 

са глаголским облицима друкчијих синтаксичко-семантичких и стилиских карактеристика. 

Стога, биће анализирани и примери који илуструју језичке околности које условљавају 

(не)могућност комбиновања облика које повезује најмање једна заједничка семантичка 

компонента – обележавање радњи које припадају прошлости. 

 Тутинско-новопазарско-сјенички говор припада делу српске етнојезичке територије 

где императив у временској служби има стабилно место у систему, широк дијапазон 

функција и високу фреквентност у употреби. Све су то чиниоци који омогућавају детаљну 

анализу синтаксичко-семантичких особина овог облика. Дијалекатски текстови из којих су 

ексцерпирани примери структурно припадају типу дискурса који погодује употреби 

наративног императива. Теме за разговор са информаторима односиле су се на временску 

                                                 
 58 Т. Маретић, нпр. пише: „Хисторички императив је веома обичан у говору јужних крајева, али је то 

дијалектизам. Изван тих крајева не говори се и не пише... у зависним реченицама (н пр. кад ја тамо дођи...), а 

није ни мало обичан са негацијомˮ (Маретић 1963: 537). М. Пешикан наводи да је приповедачки императив 

најобичнији „у црногорским и суседним јерцеговачким говорима. Такође се радо употребљава у говорима 

јужне Србијеˮ (Пешикан 1956: 164).  
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сферу која припада прошлости, при чему је било речи о радњама хабитуалног карактера 

(обичаји, ритуалне радње, сезонски радови), а потом и о појединачним радњама. Тако 

обликована саопштења погодовала су употреби овог глаголског облика, што омогућава да 

се његова семантика сагледа у широком дијапазону функција.  

 III.10.7. У тутинско-новопазарско-сјеничком говору императив у временској служби 

употребљава се за означавање како појединачних тако и радњи које се одликују 

вишекратношћу, а које по времену вршења припадају прошлости: 

 

 у то село ђе ми је била сестра неки мангупи дођи, па изведи му волове ис тора, па прикачи за 

оно, исто ка саонице, па прикачи она кућер, па отера ка одавлʼе долʼе што зовемо до Баевице, а 

један осто да чува ону стоку, оће вук доћ па поклат му стоку, овце. И она се човек разбуди изјутра, 

изиђи пред она кућер: „Куку, ђе сам ја ово?ˮ (Лу); ова уишо, ова му напиши изјаву, до му тадашњу 

лʼићну карту (Нет); Дваес километара отиди пешке у чаршију и врати се. Купи шише за ламбу, 

нема светла, оно му пани те му се сломи. (Со); седио за плас и оно ка[д] стигла та сила и плас и њега 

поткачи и долʼе до у Карајукиће га однеси пласта. И Џефко зађи овако довде, у воду довде и не смео 

даље (Бу); и мене отац: „Ја ћу, сине, отис да то твоје исе очистимˮ, и са мном отиди; дећко био дваес 

осам година, пустио стоку тамо и она бик изашо ис колʼибе и он био седео, шта је радио не знам, 

није га преметио, и он, далʼеко било вас, приђи удари га роговима оде, удари га, пребаци га преко 

себе, и био га, и нико видо није, нико није ни ћуо, све у комате га ућинео (Туз); а једна оће да игра 

поред мене, ја видим, а ја још више уфурсатио, па се посагни оно (Вру); није било фајда, он моро да 

га убије, једнијем метком га посред прси погоди и он пани (Де); ријетко се е то дешавало, чуо сам 

један у Попиће па једнога братучеда је имао и не море да се ожени, не море, не море, а ова био 

заврага и виђен, отиди те превари наку девојку за њим да је узме. Кад је доведи овамо, дади је овоме 

братучеду (Ке); 

 лʼежало се на сламарице: напуни сламе и лʼежи, окрени хи страном па сва се деца пореди, 

покри хи по једном прњом и добро је; тамо су радилʼи креч: направи долʼе рупу, па сазида камења 

около свут, они знају који хим је то камен за то, и горе га посен ка сијено га заврши и по средини 

стави ова малʼи шодер, и долʼе послʼе налага у ту рупу и то се испече креч. То ти је било. Продају 

креч. Стави га у воду, оно се растопи креч и кречи, није имало полʼиколора. И кречи (Боб); куће се 

нијесу градилʼе от тврдок материјала ко сат што се раду: осећи јаховине, греда, тури мало темеља 

камења, тури оне греде по ономе камењу, мало дирека овако, окуј оне лʼетве, лʼетве окуј, нахака 

блато између камења, чатма, оно олʼијепи и уселʼи се, то није имало други спрат, илʼи шта знам ја, 

него уиђи; па ову вуну од оваца, највише вуну, оно издрнда ону вуну и на ону, овако, кудеља и туна 
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имало, и ону вуну на ону кудељу и само вучи ону вуну и преди, оно вретено овамо, и то преди и 

исплʼети џемпер, исплʼети капут, чарапе. (Брђ); ене како, бога ми никако: насложи онога веша, 

насложи, насложи, па проври воде, па пепела, па тури, па послʼе неку стару тепсију па натовари 

(Со); купи ти добре хаљине, димије, на свадбу, подвежи се, није имало гологлаво нико но подвежи 

шамију и отиди на свадбу, и тако се удај, отиди у гости код рода, и све. Умијеси колаче одовут, 

пите, па посен кат се врни од рода, опет колаче врни у дом. Ето тако ти је то остало (С. Ћуп); 

дешавало би се отерај стоку, по дваес посто хим угини успут. Вукова имало, нападни хи, то прсни 

она чопор поноћи, они узми да поспу, мора одмор да направи, најмање ја мисим да је једну сто и 

педесет километара удаљено. Па би се дешавало па им удари, не могу, ноћ, по шуми, ђе они поспи, 

удари хим вукови, прсни та стока (Гу); живело се онако, удавало се онако, неко побегни, неко се 

испроси, неко преди, неко тки, неко плʼети, тако (Де). 

 

 Као што се из наведених примера очитује, императив је у служби означавања 

прошлих понављаних радњи сасвим обичан од глагола оба вида, док се у ситуацијама када 

су посреди појединачне радње готово редовно јавља императив свршених глагола.  

 III.10.8. Познато је да ограничење употребе уз негацију карактерише модални 

императив, те су негиране форме овог облика твореног од свршених глагола сасвим ретке. 

Када је реч о императиву временског типа, ово ограничење важи за глаголе оба вида, па се 

примери са негираним императивом у предикату нешто ређе јављају59: 

 

 некат купи свашта деци, некад и не купи, како се имало кат (По); некат се она вода и не 

одлʼеди, ми иди на ријеку да перемо. (Не); Полʼијега онако обучени, некат се и не сазу, полʼијега 

онако (Коч); не биди ус причу, ова јој човек на врата (Бо).  
 

 Да се у испитиваном говору императив уз негацију најчешће избегава, показују 

примери сложених реченица који следе. У њима су негирани предикати најчешће у презенту 

или потенцијалу, иако у ближем синтаксичком окружењу обично превладавају императивне 

форме:  

                                                 
 59 М. Пешикан сматра да је разлог чешће употребе потврдних облика то „што се приповедачки 

императив не употребљава за радње које су се догодиле било кад у прошлости, већ за радње које имају 

одређено „временско местоˮ у оквиру низа догађаја о коме се приповедаˮ (Пешикан 1956: 156), што ће се 

потврдити и у нашој каснијој анализи.  
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 помузи, сакри у ону штругљу, кат не види друга, унеси брзо у кућу (Шав); послʼе проси, ко 

дају, дају, ко не дају, шути и хајт (Со); код нас муслʼимана ево како је било: испроси му девојку, и 

доведи је, не познају се (Врс); па се то поломи по шуми па не умијемо да наместимо, па немамо 

сврдло, немамо алат, муке билʼе (Шт); имало је да се опере, радније жене покисели веш у ону кацу, 

врућу воду и оно попари, није дао да се развија та вашка. А које је било лʼијено, то се развијало, није 

прало, није чистило и имало вашке (Шт); послʼе кат поче коса, па оно не море све да се ограби, па 

једне оне запреге старенске, узми оно купи, па узми усучи па однеси у воденицу, у воденицу било у 

Шаре, па оденеси па умељи па послʼе њима један товар умељи па дади, немају да поору (Др); тамо 

почучка деца па трчи, и оно иде маца око тебе, па спушти оно што носиш, а она не смију да се обрћу 

да гледају. (Вру); Уви, па шта е уви, да се нешто не види, па е свежи (Дол); ја би отишла у Пазар, па 

закажи, зови у Београд они, па из Београда зови, хајт у кабину један, у два, уђи, па они доби из 

Београда Немачку, не могу да се чујем са човеком него би чекала по пет шес сахата (Ков); ето тако 

је раније било, па пусто жито се жњи па све по месечини не моремо у дан врућина прет жито (Цр); 

жито преврћу, оно што је утрињено, долʼе клас, па га послʼе преврну, скрос наоколо преврћи док 

дођи до стожера, па уведи опе коње доклʼе гот не утрињу сламу и не избаци ис класа жито, кад 

избаци ис класа жито све, то се види, и она слама дође ситна, они га утрињи ногама, он је поткован 

са гвожђадима оздољ (Трн); умијеси од наше пшенице, па узми па испечи пот сач, мајко мила па кака 

је та пита од те пшенице наше, не би оно се бијелʼело, него оно мрко (Це). 

 

 Наведено се може сматрати првом диференцијалном цртом између императива с 

једне и потенцијала и презента с друге стране. Иначе, у истим синтаксичким околностима, 

уколико би се негација изоставила, избор између конкурентних облика био би потпуно 

слободан. 

 III.10.9. У говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице императив у временској служби 

најчешће се употребљава да се њиме обележи мноштво радњи које су се у прошлости 

понављале по извесном, најчешће утврђеном редоследу. Иста обележја поседује и 

приповедачки потенцијал. Осим семантике протеклог понављања, за потенцијал се у 

литератури као трећа најважнија особина наводи и могућност стилског уобличења исказа. 

Ефекат носталгичности, односно евокативности, настао услед емотивног ангажовања 

говорника при обликовању саопштења, исказ уобличен у потенцијалу диференцира од 

фактографског казивања у перфекту (М. Ивић 1983: 44). Грађа којом располажемо показује 

да исти тип стилогености поседује и императив. Стога, три особине које ћемо сматрати 
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најважнијима када је у питању временски употребљен императив овога типа, и које ће се у 

раду анализирати, јесу: а) семантика вишекратности; б) одвојеност од момента говора; те в) 

емотивна ангажованост.  

 III.10.10. Императив поседује могућност самосталног обележавања 

нереференцијално конципованих радњи. Ова особина заједничка му је са потенцијалом, те 

се оба облика квалификују као језичка средства са специјализованом функцијом 

обележавања семантике протеклог понављања. Стога, у нашој грађи јавља се велики број 

примера у којима овај облик без додатних језичких средстава глаголом означену радњу 

предочава као вишекратну, у прошлости понављану. У таквим случајевима 

нереференцијалне радње се као такве препознају и на основу ширег контекста, у који су 

смештена императивом обликована саопштења. Императивне форме, удружене са 

наративним режимом казивања који подразумева причање о прошлим радњама које се 

карактеришу цикличношћу (обичаји, ритуалне радње, сезонски послови и сл.) довољан су 

показатељ да су посреди радње хабитуалне семантике60. 

 Стога, у грађи су се нашли бројни примери контекстуално детерминисаних прошлих 

понављаних радњи означених императивом:  

 
 билʼежи траве, пробукуј децу, лʼи хим страву. Узму биљегу от детета, имају једне траве 

посебно, и три те траве свежи црвенијем концом и послʼен хи почупа и тури у воду и купа дијете 

(Боб); преломе тамо бадњачицу, на огњиште, па се окрећемо около, па послʼе спусти оне бадњаке 

па пијучи около; они му тури столʼицу, он оће да седне, они му измакни, он буп; А како је она са 

снашом живела, оне се све зовни на брдо па поседа, па разговара (Коз); они би ишлʼи па глʼедалʼи 

како је шта ком родило и по томе му удари (Нет); ћуо сам слућајева има два брата, па има један 

лʼепши један не мож да се ожени, слапши, они поведи овога лʼепшега па се види са девојком, па је 

испроси, кат девојка дођи, кад није она момак (Пож); имало је, дешавало би се те би се ноћијевало, 

кот тија пријетеља ђе девојка ту, по њихном браству, распореди онамо пет људи, онамо десет људи, 

                                                 
 60 Навешћемо само један пример као илустрацију тврдње у вези с тиме да императив радњу нужно 

квалификује као прошлу понављану: Ја дијете а она зрела девојка, ја отиди: „Ево, ја сам ви довела стоку, а та девојка је отишла 

у Балотиће.ˮ (Бр). Говорник овде мисли на понављање догађаја истога типа, те је стога употребљена императивна 

форма. Уколико би се наместо ње употребио перфекат, семантика вишекратности не би била прозирна, док 

би се употребом аориста она потпуно изгубила. До промене значења не би дошло једино ако би се на овом 

месту употребио облик потенцијала.  
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колʼико ко има места (Рај); богоми укради, кријући од рода са момком прича, испроси те, дади те 

родитељи, ето тако било; који намешћај, ништа вала, простри душеке и сламарице па лʼежи, вериге, 

сач, црепуља се мијеси, лонац, тури вариво па га заби у огњиште па куха па једи; простри душеке 

деци, па лʼежи све на пот. Који намешћај, касно, касно креденци, имала сам један федерни кревет, 

друго ништа, све простри овако, безбелʼи ми је соба била прострта, ћерге, изатки ћилʼиме па 

простри собе; ми од вуне стазице ткане, плʼелʼи чарапе, џемпере, полувер. Оно на ноге овако, ималʼи 

подношке, нити, брдила, па то оснуј, нави на вратило, удри брдилʼима, чуњак има, протни чуњак 

кроз оно па тки прње, тки ћерге; имају оне подношке, ти овако навалʼи, отвори се нити, ти протни 

чуњак и тки (С. Ћуп); лʼесковину, ка ова прс, косир и сечи и греј се с тим; од дрвета направљено и 

ту се наспе, слично каци и вода се наспе у њега, натовари на коња на самаре и ћера, зове се буцат 

(Бољ); пусто, игра, игра, игра, па изађи, оно дим из тебе бије, ко да си ватру наложила, колʼко то; 

јади, мучилʼи се нис крш за воду, пођи моја јетрва, а та ми ђевер радио на рудник, а бога ми нијесу 

ималʼи, а она умијеси неко колаче па тури мало бијелога ово друго јечмено, па тури два зрна шећера, 

па зави у њедра па мене (Гр); мука била црна, радило се, дијете дигни на главу, отиди у Гиљеву; 

радило се, воде се није имало, ишло се на ријеке, прало се ђе су билʼе ријеке, запаревало се у лубице, 

није имало но пепео, па сложи веш па запари, није ка сат све готово; Живело се патно, халови. 

Црнило се, дигни дијете на главу, у бешик, на главу (Дуј); отиди у Пазар те купи товар кукуруза, 

донеси, умељи па мијеси; Испод Латове куће долʼе однеси, па опери она веш пераљком те га изби, па 

га донеси те га разгрни, а он салʼ шкрипи от пепела колʼко то нешто ко масан долази та веш (Це); 

није ни имо креветац па да га ја турим у креветац, но пови га у једну колʼијевку, ево је на шталу та 

колʼијевка, она има овако лучац горе да не пане детету на уста, да му не пане она пелʼена што га 

покријеш, па га увежи, саплʼети повој, па га увежи, шипка отут и отут на ону колʼијевку, па га 

увежи, зави га добро, нити мрда грдниче рукама ни ногама (Го). 
 

 Наведени примери показују да, када је посреди императив, употреба посебног 

детерминатора у функцији обележавања нереференцијалне конципираности није нужна. 

Контекстуално окружење и семантичка природа овог облика недвосмислено упућују на 

присуство вишекратности у (из)вршењу означених прошлих радњи.  

 С друге стране, у грађи су забележени и примери где се на нереференцијалност 

прошле радње указује посебним синтаксичким средствима, у која убрајамо прилошке или 

именичке детерминаторе. 

  При одређењу карактера и момента вршења радње прилошким детерминаторима 

бележени су најчешће прилози некад, тад, раније, прије, најприје, исприје и сл., који време 



723 
 

вршења радње у оквиру ког се она понављала диференцирају од садашњег смештајући га у 

шири временски оквир. Додатно прецизирање, односно смештање тренутка вршења радње 

у ужи временски одсечак присутно је у контекстима са прилозима изјутра, навече, зими, 

лети и сл., с тим да су у њима маркери првог типа (некад, раније, прије) увек имплицитно 

присутни: 

 раније како би му отац и мајка реклʼи, отац и мајка су му се питалʼи, отиди, види девојку, 

кака је, шта е, от којија је, они дођи отуд да виду ђе се удаје девојка, има лʼи штагоћ у та дом ђе ће 

да живи, како је стање, шта је, па богами неко и покуди па се развалʼи то, свашта је било (Лу); то је 

било раније по триес ћетрес нас би се згомилало, па на посетке, па скуха компира па осолʼи, па то је 

био мухабет (Туз); најпријен ишлʼи смо тамо у Гиљеву ту се имало помало буковине и ту би се 

згомилалʼи нас, село је било, имало омладине педесет омладинаца, скупи се, на пример, ова долњи 

део по десет-петнаес омладинаца отиди те сечи горе, исто тако и горе се састани, понеси ракију, и 

горе веселʼилʼи би се, пили, и тако то (Бу); онда се земља куповала, па нема пара, отиди у Брњицу, 

Брњичани код нас, па то се тако кретало, а сад јок (Др); најприје није имало телʼефона, он неђе нађи 

за стоком, разговара и разговара, она му се рекни, е послʼе промијени обелʼеже, тога и тога датума 

да изађеш, и она изађи, отидни, нити знаш куд је ни ђе је; закажи те бабине, погомила се ту у двије 

софре три, дара донеси, то најприје се носило дар, носио се дар, детету дар, неко парама, неко 

оделцетом, како ко има, неко умијеси питу, неко умијеси дудове, и ми овамо исто тако спреми, ко је 

блʼижње овако, комшилук, неко умијеси то, неко то, слатко умијеси, биријан (Де); најпријен није 

имало хаљине, сат су испалʼе хаљине, најпријен су све билʼе катови. Обући, па те дотера, па те 

нашминка, па отиди на вашир, па се уфати па игра, вала доклʼен те ноге забољу (Де); тапута смо 

тералʼи, сине, зими дрва на соне. Снијег пани, направи соне, простри волове и по снијегу фуја се и 

тера (Туз); увече кат ћемо да идемо у оне дубироге, зграда се звала, иди ми пртином боси бог ми 

душа, тамо о ону сламу обриши ноге и завучи се и лʼегни (Лу); а ова се дигни па ноћу па му то обанда 

све, а раж опада, жито опада (Из); ако смо звати на свадбу оно ујутру пожњемо, дигни се рано па 

жњи, жњи, па помузи стоку па истера, па трчи по планини, па трчи на свадбу опет, па све стигни 

и није ни мучно, не знам како то тако беше (Со); оде у село није имо ни кревет ни букоф ни дрвен, 

па оне обичне крпе тура у оне душеке, док моја стара не изволʼе ону вуну да тура, па све лʼеђа 

изјутра ка[д] се дигни, поглʼеда се на оглʼедало, од оне налоге (Гл); она би усирила сир, порани 

изјутра, усири сир па мене она тубошак тури у тањир, ја да једем (Вру); она је све ложила, изјутра 

се дигни, пухни снијег, испод хатула се звало то, стреха овако уфујава снијек на огниште. Па у то 

огниште, она узми метлу па избриши оно, па наложи ватру, а ја сам, фала богу у шпорет. Извечер 
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унеси дрва (Це); ту зими снијег дотлʼе, и натовари на обремачу и да однесеш кући да купаш децу 

(Коз);  

 У зависносложеним реченицама у функцији детерминатора честе су и зависне 

реченице временског типа: 

 ка[д] дену крстине, имало је људи отиди по ноћи па му и помлати (Из); на ријеку још кад 

има, секиру понеси па разби лʼет (Со); кад биде све готово, поденемо у стогове, и[з] стогова одма на 

гувно, направимо гувно и оно снопље поредимо по гувну, па уведи коње (Бр); онда би, кат падне 

снијек, онда би ишлʼи по дрва у шуму, на соне, на санке оне, соне се звалʼе, би доносилʼи сваки 

други дан илʼи, за недељу дана би донеси помало дрва и та дрва би искрати хи онако сирова, квасна, 

па хи онда сложи око сулʼендара да се упару исушу мало (Гу); оно пре[д] сабах, ка[д] се дан и ној 

дијелʼи, дигни се па окупа децу (Де). 

 У именичке детерминаторе спадају: именица у слободном падежном облику, затим 

падежни облик са обавезним детерминатором и предлошко-падежна конструкција. При 

употреби именичког детерминатора, означена радња може се временски квантификовати. 

Применом оријентационог критеријума, именички детерминатор посматра се као тачка у 

времену која омогућава одређивање радње исказане императивом као симултане, 

антериорне или постериорне у односу на време исказано одредбама.  

 Као примери са слободним падежним обликом забележени су само они са именицом 

која означава неки дан у недељи. Радња исказана глаголским обликом симултана је са 

временом исказаним одредбом: била сам велʼика, па послʼе ка[д] дођи лʼето, јесен, јао, игранка 

биди недељом, кланет свира, цио дан бије коло (Лу); петком сви отиди на џуму (Дол).  

 Радња исказана императивом може бити симултана, антериорна или постериорна у 

односу на време исказано предлошко-падежном конструкцијом као детерминатором. 

 Симултаност се исказује акузативом и предлозима за, на, и у, као и конструкцијом о 

+ локатив: 

 за Спасовдан крстове стављалʼи на кућу, од лʼескове гране стави крс и донеси у њиву у 

лʼиваду у врт. (Шав); то на Ђурђевдан би, узми једну флашу, па донеси на воденицу па стави по 

једну коприву у ту флашу, па би то давалʼи изутра крави оми виме (Шав); лопте се играло од говеђе, 

чупа говеди што се лʼињају, у пролʼеће, па ваља у блато, и то би се игралʼи уместо ове лопте гумене 

(Врс); мој отац је имо пара свакат, он би држо по сто оваца, по триес дваес говеди, по два пара 

волова, па оне велʼке прода у јесен а оне малʼе остави, а и држо по десет крава, па телат прода, сир 
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прода (Гл); па неки сиромаси који су билʼи козе су држалʼи, нема земље, сијена нема, него би ишлʼи 

па би у јесен храстове ове гране осечи па прави лʼисник. (Гу); е о Божићу кад би било, ја цио дан, 

одјави овце на подину тамо да полагам сијено овцама, ништа нећу да једем но ја волʼим она 

купушњак; то час је велʼика била, о Божићу се радујемо и ми да попијемо кафу, и пшеницу пржилʼи, 

раш испржи на име кафе, па оно смо јадилʼи кафу и пилʼи (Лу).  

 Конструкцијама са падежним обликом и обавезним детерминатором исказује се 

такође значење симултаности:  

 па озгор набаца прво пепела па посен жара, па је утиха једно пола сахата (Ков); у Дугу 

Пољану радила. Па сам радила и тамо и овамо, све у фабрику друга смена да би оде била до пола 

два, па у пола два упалʼи ауто па трчи тамо (Д. Пољ); сваке године би ни се знало, натовари ми 

преде из Митрове па отиди на мобу, по цијелу ној преди конопљу пусту, дођи понеки момци па 

обрћи оне преде па седни поред нас. Преди по сву ној (Вру); и долʼе отиди и пери, пери, пери, 

пераљку, па на камен, па лупа, ту врело тоћило, па лупа лупа, па помало покљука, па исплаћи па 

растури по шуми, ухар ми да ми се мало сухне, лакше да се носи, па по цио дан остани (Ле); е оде, 

то би конопљу се посадило па све рукама узми и чупа и однеси, ископа јаругу, мочило се звало, па 

се то киселʼи по три хефте, двије, па послʼе узми трлʼице, трлʼице, овако поби два коца па прокопа, 

па удара те ова (Др); 

 Генитивом и предлозима пре (прије(н)), (у)очи и до, односно пред + акузатив, 

исказује се антериорни тип временске ситуације:  

 па увече кити кућу, кити шталу, кити пчелʼе, све што имаш кити, ко се квочка испилʼила, 

оно прије Ђурђевдана (Лу); па посен дођи те оно по два-три дана је свадба била, дођи уочи петка те 

је узми (Ков); очи Петровдана жуљили би коре тамо од белораста деца, има мушкараца, нас имало 

повише, за стоком ишло, и жуљили би то и сушили, па ка[д] дођи очи Петровдана, осечи ракљасто 

дрво, дугачко ко оно вила, и сад покупи те корубе и све наслага у то и горе свежи жицом, и запали, 

и песма и вриска, изађи тамо ђе чувамо стоку. (Вру); Хајде, ја пласти, они једи, они сити, ја гладна, 

до акшама (Ле); ишлʼи смо д[а] узмемо воду да се оно окупамо пре[т] сабах и коприва, от дријена 

бехар она сломи, от врбе мало, па тури деци метлу и конопац под ноге. (Де); Оно пред зору устани 

и наложи шпорет (Ке).  

 Императивом исказане радње или ситуације постериорне су у односу на време 

исказано конструкцијама са предлозима по и после: по свадби отиди она да посети њојне, отиду 
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заједно (По); лонце су тералʼи одавлʼе из Јошанице, оне лонце од земље, тералʼи за Косово за жито, грдно, 

послʼе рата, по један илʼи два лонца жита, и тамо раздијелʼи по селʼима (Лу). 

 У примерима са двоструком временском детерминацијом једном одредбом дат је 

шири временски оквир у који се смешта целокупно мноштво радњи, док друга омеђује ужи 

интервал у који се смешта појединачна радња:  

 Е изјутра пријен сунца о[д] те воде сву децу поквасиш, демек да напредују, да расту, и рано 

хи дижи и купа хи напоље с тијем копривама, под младу крушку, јабуку, ружа ко ђе има, највише 

ружа да буде румено (Боб); У четвртак доведи невесту увечер, обучи јој, ка ово сат што везу оно 

онако, звало се тапут фереџа (Дол).  

 III.10.11. Иако се императивом недвосмислено указује на поновљивост протекле 

радње, овај облик сам по себи не носи информацију о карактеру таквог понављања. Наиме, 

таква радња, иако се одликује репетитивношћу, не мора нужно да поседује и семантичку 

компоненту редовности вршења. Обавештење о томе да ли се радње одликују регуларношћу 

у понављању (стално су се понављале када су се у прошлости стицали услови за то) или пак 

епизодичношћу (вршене су тек понекад) носе временске одредбе употребљене у ближем 

или даљем синтаксичком окружењу: 

 нешто сам волʼела ту децу са халалом да хи подњивим, да хим не видим шер, волʼела увијек 

шта ми ко прича, ја за себе задржи (Бр); моја би се снаха весела дигла, па би свакат проју умијесила, 

па ни удроби проју у млијеко и јели би, пет нас кућа било тад, ко[д] свија пет кућа ми обигра, 

послужи не (Вру); чувалʼи смо стоку онамо и сађи озгор и наведи се на ту ријеку и напи се воде 

сваки дан, чиста била (Ју); ми на посетке би ишли по цијелу зиму, покупи се са свија страна, заказан 

је ноћас поседак ето претпоставка код мене ето и ис Тутина, ис Жупе, Кочарника, покупи се 

омладина, цијелу ној игранка (Вру); 

 е богами како упозналʼи, он дођи нека[д] тамо, ја некат овамо и тако ти то (Брђ); некат, кат 

дође ка ово ви сад, немамо кашика но све из једне кашике, ја зафати, па дадни тебе, кружило (Шт). 

 III.10.12. Императивом се најчешће казује навиком или правилом утврђен процес 

или поступак по коме се нека радња обављала, те се радње обележене овим глаголским 

обликом најчешће одликују сукцесивношћу и временском прогресијом. У императивним 

низовима (са којима се неретко преплићу и други облици) најчешће су присутне радње које 

се одликују прогресивношћу, следе једна за другом или произилазе једна из друге. То 

показују примери типа: 
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 кат биде он оно духан те хоће да жути, они узму оно, оне лʼистове све бери, бери, бери, е 

узми иглу и конац, утни, и послʼен узми те овако, све ређа, низови, и овако око кућа да се то суши 

(Баг); ишло се с коњима. По тридес по четрес по педесет сватова све с коњима, невесту на коња 

стави, дувак би се ставио невести, ми смо то звалʼи дувак, црвени, па читаву је покри црвенијем 

(Це); па отидни да мељемо у Ђерекаре с коњима, натовари па у Ђерекаре, цио дан, па обаљи оним 

коњом снијек, па дигни, па растовари па јопет товари, па све мука на муку е била (Бо); ставимо оне 

конопце и послʼен они једно сложи оно и доклʼен све тера, тера, доклʼен дени, па послʼен поново 

размотава све доклʼен га, све у крук. Тако би изврхлʼи, па макни ону сламу, подени, макни у оне 

џакове и горе унеси у оне старе куће, дижи горе (Ер). 

 III.10.13. На основу свих наведених типова примера закључујемо да временски 

транспоновани императив радњу означава као: а) прошлу и б) у протеклом времену 

понављану. Носилац семантике хабитуалности радње јесте сам императив, а испољавање 

ове особине потпомогнуто је или контекстом или посебним одредбама. Типом дискурса, 

притом, вишекратност је исказана имплицитно (подразумева се јер су теме у вези о 

устаљеним радњама које се врше по обичају или навици), док посебна језичка средства 

имају функцију да исту информацију додатно спецификују, експлицитно је изражавајући. 

Од значаја за утврђивање значењских особина императива јесте чињеница да се семантика 

прошлости и семантика поновљивости у домену употребе увек јављају здружено. Ми, 

међутим, сматрамо да у случају императива семантика поновљивости има примарну улогу, 

а да је значење прошлости само пратећи моменат који се појављује више захваљујући самом 

контексту, тачније ближем синтаксичком окружењу него ли самом императиву. Дакле, 

мишљења смо да је улога овог типа императива у обликовању саопштења у првом реду да 

именује радњу и означи је и понављану, тачније поновљиву, а тек онда као прошлу.  

 На ову претпоставку упућује нас неколико закључака до којих смо дошли на основу 

расположиве грађе: 1. Императив не може самостално обележити радњу као прошлу; 2. При 

временској транспозицији ограничавање понављане радње искључиво на моменат 

прошлости није нужно; 3. Императив може бити у потпуности ослобођен темпоралности 

сводећи се на функцију простог именовања радње. Наведене претпоставке у даљој анализи 

покушаћемо да потврдимо примерима.  

 III.10.14. Поводом прве тврдње, подсећамо да је поменуто да употреба императива у 

типу дискурса који је дефинисан одабраном темом (о цикличним радњама) на плану 

рецепције недвосмислено упућује на семантику поновљивости. Да би се она исказала, како 
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је показано, нису потребна друга средства, иако се могу јавити. Тип дискурса који погодује 

употреби императива, даље, обезбеђује такве контекстуалне услове који су у конкретном 

говорном чину имплицитно или експлицитно означени маркером некада у односу на време 

у коме тече приповедање информатора, а које доживљавамо као сада. Значај 

контекстуалних чинилаца очитује се, дакле, у томе да императив долази најчешће у 

саопштењима о обичајима који су заборављени, радњама у вези са пословима који се више 

не обављају, те је дистанцираност од садашњег тренутка сасвим јасна. Стога, сматрамо да 

је је одвојеност од момента говора сигнализирана пре контекстом него ли самим 

императивним формама. Утврђено је и показано да контекст врши важну функцију и 

приликом исказивања хабитуалности. Међутим, основна разлика јесте у томе што за 

исказивање прошлости императив увек захтева још неко језичко средство и то у ближем 

синтаксичком окружењу. Грађа којом располажемо, наиме, показује да готово и не могу 

постојати примери вишеструкосложених реченица у којима би сви предикати били у 

императиву. Тачније, примећено је да се императив у саопштење нужно уводи неким 

другим претериталним обликом чија је примарна функција да радње које се даље нижу 

смести у прошлост, а тек након њега могу доћи предикати у императиву, који даље само 

прецизирају информацију означавајући је, додатно, и као хабитуалну.  

 Наводимо примере који показују да се тачка на временској оси у коју се смешта 

радња маркира или перфектом, или наративним презентом односно потенцијалом (а 

савакако и њиховом комбинацијом). Ове форме употребљавају наизменично са 

императивним, с тим да је иницијална позиција готово редовно резервисана за синтаксичку 

јединицу која је носилац претериталне семантике: 

 
 ја сам децу подигла у шуму, дијете, напрти га овако на лʼеђа и свежи овамо пртњачу, и 

понеси иглʼе овако, и понеси ђетету, удроби у једно чанче овако, купио ми отац, то се звало самун, 

осуши та лʼеп добро, осуши, проври воду, тури шећер, на четири оно изломи, покри марамицом и 

тамо га нарани, то дијете, у шуму (Ка); све је та Љубиша крстио поноћи, доведи попа, крсти, човек 

отиди, и није шћео да и остави некрштене (Лу); седело се, разговарало се, у касније време послʼен 

би се доносило и пиће, нешто попи, помезети и тако то; за жито се ишло пешке одавде у Пећ, тури 

мало солʼи, мало жита, донеси оде; Копалʼи су оде људи цио дан божији за два кила кукурузна 

брашна и то буђаво оно брашно, кукурус она па се убуђо, цио дан копа, тера матику (Рај); игралʼи 

смо највише оне гуђе, направи неко дрво нађи па се лопта, тера у неку рупу, па те гуђе би се игралʼи 
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(Рај); ми смо ти освањавалʼи, у ћоше се згучи и ту би ти осванулʼи; мамило тe, узни те, сватови 

испроси те, обучи се невеста, кот куће свадбе билʼе, музике, зовни породицу од сриједе до петка све 

свадбе; некат и коњи, долазилʼи су коњи, на коња натовари те и доведи те. Некат невесту кат 

испроси, није имало кола но фијакери и кола, покри чергом озго; то би ти далʼи да пољубиш и такни 

горе и пољуби прак долʼе и послʼе улазиш унутра; све кот куће, ја сам хи родила кот куће, ето имала 

је болʼница алʼ кот куће. Дигни се, уза зит се држи и помузи краву, и ципцио дан жњи, однеси га те 

га остави под јабуку у бешик и жњи; Играло се филʼџана, преврни, некат вучи се за прс, повучи, па 

се вучи ко је јачи, омладина (С. Ћуп); у школу кад би било најприје она жута Момировица, она је 

азгина била кад је играла, накокора косу овако, па, ка[д] смо игралʼи у школу, удари ногом па хоће 

патос да сломи док ту смо игралʼи; наше мајке су пеклʼе лʼеп у црепуље, у кутњи крај тамо наложи 

ватру и у оне црепуље су пеклʼе лʼеп, није имало шпорета него тако се пеко лʼеп; носило се опанци 

от пријесне коже, од говеди, закољи вола па од оне коже, од оне коже направи опанке (Трн); с 

коњима се врхло, мој муж радио на рудник и ја ћерку намири, окупа је и све и однеси је горе на 

станове, стави је кот свекрве а узми коње те доведи, па онда се попни на кошевину па обали па 

растури по том гувну па уфати коње па ћера, ћера, па устави па уздижи све овако у крук. Док он 

дођи с рудника, кад он дођи с рудника, збриши и тако смо ту годину врхлʼи, он користио одмор, 

косилʼи лʼиваде, жито, ондар више му нису далʼи, и тако смо моралʼи радит (Кн); покупи се гостију, 

о малој слави, нама је Петковдан и Петковица, покупи се гостију по пуна соба, кад биди славу да 

дижемо, ниђе ни једнога, све побегло по башти и док славу ми завршимо (Лу).  

 

 Наведену тврдњу поткрепљују и примери у којима се исти глагол на блиском 

одстојању употребљава у двема глаголским формама. Једна од њих је глаголски облик у 

временској служби са функцијом маркирања радње као претериталне а друга је императив: 

 

 мука црна се виђала, сат је сваки рахатлук, штругља се на главу носила, на главу носи, нема 

воде, но идеш далʼеко доносиш воду, није ка сат извор (Дуј); тат се мијесило у пекару, има направу 

се оне пекаре, тамо направи пекаре, загри ону пекару, по педесет шесет лʼебова убаци одједаман у 

ону пекару; Везо ме за ногу па бадањ, и оволʼики сам био, свежи ме за ногу па низ бадањ ме спушти, 

парче лʼима избушено, така, така, да пикујем изнутра, па оно пикуј (Шт); оде се уводио и во, и дан 

данас, ко има. Довде га уведи и врати га и ако прескочи десном ногом (Бу); ка се ишло на воденице, 

отишло се и раније, дал’еко, док отиди, докл’ен дођи оно уфати тмуша (Коч); и зашло би сунце кад 

би најпријен долазил’и оно из Видрењака, зађи сунце, а сад на извор ту бл’иже, отиди одма и врати 

се (Коч); па би свратилʼи оде на коња, далʼеко им долʼе до Сенице, они сврати оде, и стоку ћералʼи 

и онако се намиревалʼи; Би жена, с извињењом, скинула, угаси ламбу па скини се да лʼегне (Тр).  
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 Репетиција делимично синонимних јединица у контекстима овога типа, односно 

понављање истог глагола у двама различитим облицима, указује на непоклапање њихових 

семантичких садржаја. На основу наведених примера уочава се заправо да перфекат и 

потенцијал имају функцију смештања радње у прошлост, док императив ову информацију 

само даље спецификује. На синтаксичком плану овде долази до преласка од шире ка ужој 

семантици, прецизније, од значења 'прошла радња' ка значењу 'прошла понављана радња'. 

Из овога можемо закључити још и то да императив у временској служби поседује виши 

степен специјализованости за изражавање семантике вишекратности него потенцијал, 

имајући у виду да наративни потенцијал има способност и самосталног обележавања 

прошлости.  

 III.10.15. Друга тврдња односила се на то да при временској транспозицији 

ограничавање понављане радње искључиво на моменат прошлости није нужно61. Као и 

претходна, и ова претпоставка иде у прилог запажању да је семантика поновљивости 

фундаментална особина наративног императива.  

 У српској науци недвосмислено је утврђено да једна од основних особина 

потенцијала у временској служби јесте строга одвојеност глаголом означених радњи од 

садашњег времена, односно њихова ограниченост на време које је у односу на моменат 

говора означено као прошло. Вршење, или, тачније, понављање глаголом означених радњи 

дешавало се у прошлости, што значи да су, у тренутку говорења о њима, те радње из 

садашње перспективе дезактуализоване, те по својој суштини дисквалификоване као 

поновљиве. Тако, T. Aшић и В. Станојевић, на пример, наводе да се потенцијал употребљава 

за обележавање процеса који се понављао у прошлости и да у том смислу алтернира са 

перфектом. Основна разлика према перфекту јесте то што „догађаји представљени 

потенцијалом за прошлост не могу бити актуелни у моменту говора, што не важи за 

перфекатˮ (Ашић и Станојевић 2008: 182). Односно, потенцијал не може обележити 

                                                 
 61 Могућност временски употребљеног императива да трајањем обухвати садашњи моменат у 

граматикама се углавном не наводи. Ову особину у извесном смислу помиње Јован Вуковић (в. Вуковић 1967: 

147–150).  
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„понављање у интервалу који није нужно завршен пре момента говора, односно који је у 

деиктичкој вези са њимˮ (Ашић и Додиг 2014: 293).62 

 Иако радње које се обележавају наративним императивом такође у највећем броју 

случајева припадају прошлости, то није увек нужна појава. Наиме, релативно су чести 

примери у којима радње означене императивом важе управо за садашње време: 

 има то се у бојаџиницу долʼе носи, има у Пазар бојаџиница, опреди пређу и однеси то у коју 

хој, завежи боју и посен узмемо (Баг); нестабилно вријеме. Данас га покоси, ако га не покупиш, 

ујутру одма киша (Брђ); спремају се, све се то спрема, ћилʼими, јанови, дарови, бошчалуци, потерај 

од свекра па до човека, од најстаријег до најмлађег. (Леч); глʼедам сат, вуну бацају, пострижи на 

камион и баци (Со); ево само ми постимо оно, знаш, па лʼијепо спреми оно за суфур, јуфтар, па једва 

чекаш да једеш (Ки); нема више, нема ни доктора нема, све мора да даш, на свако место; отиди до 

курира, ако му не даш, не да ти уић у канцеларију (Кн); от хељде је и пита, од хељде поједи колʼко 

ти драго, не мучи те организам, а од бијелог ко да туриш камење (Це); нас двое старо, омркни, алʼ 

да лʼ ћеш осамнут, хене (Го); нервоза, сама ту, шути, шути, шути, испани у поље, мало испанем ту 

више куће у хлат седнем, неко прође, преговорим, што ступи акшам, затвори се оде, шути, не могу 

ни да спавам, ка самотиња (Жи); наљоскај се, и то пију и с милʼицијом па и милʼиција пљачка; школу 

ова ђеца весела завршу, мучи, ради, посла нема, дрогира се, иде, нема, ту су све јопе родитељи криви 

(Кн); ја не знам, јопет вичем да сам добро, за срце пијем, за притисак пијем, а некад не могу да ми 

измеру, пане, дади ми мало воде слане, осолʼи ми мало воду илʼи тако слано мало да би то (Го); они 

дају девојке младе, не дају хим да седу млого, чим, они хи дади младе (Жи); ја стави у једно буре 

купус у друго буре оне јеребазве крушке, ужути хи, опери хи па по једну и једну постаља у оно буре 

и то се зими једе (Ков); ископала вода, ово падни кише па послʼе камиони пролазе; Каже то што 

стигни на пијац, нема пет минута, стигни муштерије (В. Лок); то општиња дозволʼила да заузму 

самовољно ово без икаке дозволʼе, само онако су, шта ово државно је, узми и користи. (Боб); Дођу 

на бабине, шта ко има донеси. Неко ти донеси понеко ћасе, оне мала она ћасат (Жи)63.  

                                                 
 62 Ова особина показала се релевантном у ранијој анализи потенцијала на примерима из наше грађе. 

 63 Велики је број примера у којима се временски употребљени императив употребљава да означи 

хабитуалне радње које су од стране говорног лица уочене као понављане / поновљиве. Такве радње припадају 

прошлости, али их приповедач презентује као свевремене, актуелне из перспективе своје садашњости, 

предочавајући их не као актуелни догађај већ као доживљај. Овакве ситуације упућују на могућност да се 

императивом обележе радње које својим трајањем могу обухватити садашњост, тачније радње које се из 

перспективе говорникове садашњости приказују као актуелне. Имајући у виду комплексност питања које се 
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 У примерима наведеног типа и даље је задржано значење вишекратности, али сада 

не као протекле понављаности, већ у садашњем времену примећене поновљивости појаве 

која се перципира и приказује као извесно правило, законитост, обичај, утврђени след 

радњи и сл. Да је дошло до промене у временској перспективи, показује и синтаксичко 

окружење, у коме сада, уместо времена у претериталној служби, доминирају презентске 

форме, које радњу смештају на линију садашњости, односно које су носиоци 

темпоралности. Међутим, иако премештен у сферу садашњости, императив ипак не може 

казати радњу чије вршење тече у тренутку говорења току попут презента (Ја пишем). Али, 

њиме се свакако могу означавати радње које су из перспективе говорникове садашњости 

свевремене, у садашњем тренутку актуелне, он их као такве уочава, примећује, посматра, 

на исти начин као што је то случај са онима које су у моменту говора неактуелне. То што 

не може попут презента исказати радњу као активност у току њеног вршења иде у прилог 

већ изнетој претпоставци о томе да императив има примарну функцију именовања радње, а 

не означавања њеног вршења као акције (ту функцију имају временски претеритални 

облици раније наведени, односно овде поменути презент).  

 У том смислу, као илустративне наводимо примере у којима се на блиском одстојању 

у контексту предочава опозиција некад : сад. И у једној и у другој сфери доминирају 

императивне форме, што показује да императив у означавању понављања радњи подједнако 

функционише и на плану прошлости и на садашњем плану, док ознаку конкретног времена 

и овде носе други глаголски облици:  

 аман и ове жене нису сад задовољне од људи, но дођи, она га чека ка мечка с решетом. А ми 

веселнице нисмо ималʼе кат, но трчи смири децу, пови га и трчи за разбој (Це); ципцијелу зиму 

овако црвени се, не зебе бре, ни ноге ни руке. А јок сад натонта се и обучи се и обучи се и јопе зебе, 

све затровано (Жи); види се ил се не види, мало трања у руке и ајд, тако смо ми бежалʼи. А сат ауто 

до прет врата, тури бајрак, ауто једно, двое, трое, ако жељи више девојка, те е наручила више аута, 

нек има, није наручила, смањи (Бо); пралʼи у лубицу, па ону воду кључану трехни у ту лубицу у та 

веш, а оно она вода пролази долʼе. А сат нити га пере ручно, само што га изнесе ка ја од седамдесет 

година ка она од двадес, изнеси, покупи (Це); па послʼенке доведи ту девојку кот оца па седи двадес 

                                                 
односи на то да ли је обележавања хабитуалности као актуелне из перспективе момента говора уопште могуће, 

ова проблематика биће предмет наших будућих истраживања.  
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дана, даруј цијелу фамилʼију ту и амиџе, неко гања и даиџе, неко јој салʼ амиџе, ту фамилʼију брата, 

понешто дара. Понеси по један ћорави, по једну блузу, шамију, шта друго да се понесе тапут, није 

имало. А данас јок, данас понеси панталоне и згоде и полувере (Цв)64.  
 

 Да је императив при исказивању понављаних радњи ослобођен темпоралности 

показују и ситуације у којима се имепративни низови без промене смисла могу премештати 

из прошлог момента у садашње време. Тако у примеру: некат су свекрве млого лоше биле за снахе. 

Све јој угоди, намири по кући, помузи стоку, усири, и јопет јој није добро (По); радње означене 

императивом перципирају се као прошле. Међутим, уколико би се одредба некад заменила 

са сад а перфекат презентом, радње означене императивом означавале би оно што важи у 

овом времену: сад су свекрве млого лоше за снахе. Све јој угоди, намири по кући, помузи стоку, 

усири, и јопет јој није добро (По); Исто то не би било могуће са потенцијалом, који би, 

премештањем у сферу садашњости, добио модални карактер, тачније њиме би се исказивала 

жеља, намера или неко од других модалних значења: *Сад су свекрве млого лоше за снахе. Све 

би јој угодила, намирила по кући, помузла стоку, усирила, и јопет јој није (= не би било) добро.  
 

 Још једна разлика према потенцијалу, а која потврђује претпоставку о одсуству 

темпоралности, јесте немогућност употребе императива у питањима. Потенцијал у упитним 

реченицама сасвим је обичан, па су чести примери типа: Како би се оно раније невесте 

спремале за свадбу? Како би оно спрва терали зими кукуруз за Митровицу? Шта би радили о Божићу 

кад дође полазник? и сл. У оваквим контекстима императив не може послужити као средство 

темпоралне детерминације предикације, имајући у виду да није могуће остварити замену 

типа: *Како се оно раније невесте спремај за свадбу? По колико гостију долази о слави? Како оно 

спрва терај зими кукуруз за Митровицу? итд. Ово се надовезује на раније наведену тврдњу о 

томе да примери реченица у којима би сви предикати били у императиву готово и не постоје 

у грађи.  

 

 Примери који следе илуструју употребу императива (иначе врло честу) у текстовима 

процедуралног типа. У њима информатори објашњавају поступак по коме се вршила нека 
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радња било да је реч о изради одређених предмета, или обављању послова у кући, на њиви, 

припремању јела и сл.: 

 то је имало мочило се звало а то је било ка овде сад око ове, одврни ријеку, ријека ка[д] точи, 

и сат ископа мало да се напуни, ископа на пример ту, илʼи ископа илʼи ђе су они коловрати се звало 

ђе иде ријека на оне окуке тамо и тамо па у оно једно узми, загради, па забоди коље, па набаца ту 

конопљу и камења и вода је скрос прекри, ниђе нема да се види, само се виду кољи, а конопља се 

ниђе не види, па се послʼе извади навр двадес дана, па је осуши, па док се оциједи, па је донеси на 

хрбат код куће, све на лʼеђа, па је услони овако ус стреху, да је не кваси киша, те седи те се добро 

осуши. Послʼенке узми те га огребена, стави на гребене, два гребена гвожђена са зупцима овако 

оволʼики колʼко цијело то, а исто од жице па само зашиљено, па стави на ону конопљу на оно, па 

уби, па уби, па огребена, као чешљало се, удри један у други гребен, па послʼенке узми те ишчеља 

илʼи извади влас, ако хоће влас за основу. Па оно посенке тури на вретено па преди, заседни у собу 

па преди, преди, па оснуј, па изатки, са извињењом, дољни веш и кошуљу горе. Па га пери у лубицу. 

Лубица то ти је једна каца а нема дно, нема дно, па узми ту лубицу па доље тури сламе илʼи сијена, 

па наби оно долʼе, наби, наби, па послʼен се она веш сложи, па добро узми па овако наби, наби, овако 

около. Тури та један пешкир, он би највише прљав био, тури та један пешкир от конопље на врх па 

послʼен она пепео па понеси воду те проври у котлʼиче, на шпорете илʼи тури на огњиште па проври, 

па ону воду кључану трехни у ту лубицу у та веш, а оно она вода пролази долʼе (Це); извадиш по 

едно лопате двије пепела, више пепела ис шпорета, типут је било из огњишта, па туриш на она веш, 

па послʼен ону воду, она вода ври кљућа, она цијећ од онога пепела иде долʼе, слʼива се, и да се 

опере та веш. Оно послʼе што је озгор извади те га трехни да ти не отиде та пепео цио крос цио веш, 

но оно покупиш те бациш, па оно покупиш па натовари на главу, па имало је два километра сахи у 

једну шуму ђе сам носила то те прала (Ле); све је то било мука, конопља се је та некад звала, па те 

јаде киселʼи. Убери, па црнојка и бељојка, па иди то чупаш, одвајаш, па завезујеш то, па послʼен 

ископаш мочило у воду, ископа мушкарци, па завежемо то, све завежемо лʼепо на три места, па то 

покиселʼи и киселʼи се месец дана у ту воду па то извади те, зовемо ручице, па и лʼепо осуши, па и 

осуши. Па ималʼи трлʼицу која се трлʼила, направе се овамо двије сое, а тамо се направи да се трлʼи, 

па трлʼи, трлʼи, трлʼи, оно, опане та поздер се зво, а остане само ко свила оно, лʼепо. Па послʼе оно, 

узмеш гребени, гребени знаш шта су, па седнемо, то би села ова моја мајка, па чешља оно, чешља, 

па оно скида, па послʼе лʼепо стане оно повесмо чисто ко злато. Она оно завеже, има један крај, па 

завеже на други крај и то тако. А некад јок, но плʼете оно, све у косицу савија, савија, исто ко оно 

петровци што се савијају, ја то савијам ђеци за Петровдан. То тако па извеша, е јади, јади, па послʼе 

те јаде да предеш на кудељу (Гр); ткала сам по сто ручица, то поси па оно порасти па чупа једна 
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бељојка прва сташи, па зареди, почупа бељојку, па она бељојка понеси је у мочило па седи три 

хефте, оно сташи она друга, црнојка се звала са семеном, ону згрни да се суши, а ону црнојку чупа 

па посечи семена и увежи је ми на ручице, по три руке па то посен понеси у воду док оно седи у 

воду, ми овамо отрлʼи, тури па га суши, па га посен тучи, па ви, па углади (Ке); 

 момурус смо комешалʼи ручно свакат. То је код нас машина није имало. Мумурус пожњи, 

повежи у снопове, послʼен комиша, баца у салаш шишарке, таловину су јела говеда, сламу су јела 

говеда (Трн); и разумеш ти, ишчепрља то имања некако, поси га, повлачи га, е дођи време да се коси, 

да се жње, жнело се, није имало ни косе да косимо жита, него се жнело, срп, па овом руком жито 

фатај а овом сечи жито. Е тако се живело. Па послʼе сећи пруће по шумама, ово отање пруће, па 

оно жито наслагано овако све једно на друго наслагано, тура рукама, па послʼен зађи па купи 

рукама, па она прут тури по земљи, па напуни оно па једном руком отут, једном отут те оно 

притегни, ето тако се мучио нарот. Па тера, гради на земљу, рашћисти мало траву, обриши ону 

земљу па тури по земљи оно жито, па уфати по двое коња по трое, колʼко је ко имо, па тера, тера 

оно те га коњи уби, па послʼен ону сламу треси, претреси је по два три пута да пане жито, е кат 

пане жито, ону сламу мицалʼи би, па метлʼе брезове па удри колʼико е имало народа, удри отут, она 

брише, она отут, па на средину гувна, гувно се звало, ту је био један колац ђе су везалʼи коње па 

окрећалʼи, стожер. Па послʼен узми лопату дрвену, па један баца увис да се одвои жито от онога 

шлама, један баца, илʼ мушкарац илʼ жена, баци на главу нешто да му не иде у косу, у главу, те оно 

чисти, пљева се звала, одвои жито на едну стран на едну стран пљеву, унеси у кућу, на таване, овамо 

кошеви билʼи горе, оплʼети от прућа па мало улʼијепи баљегама, са извињењом, па тера у воденицу 

(Де); 

 јесте, мачугом оно, е тада смо ти ми билʼи, то је било игра строљање, па клʼисање. Стави 

камен мало, овако ка песница на један камен, а другим камењом би, па га отера далʼеко, па он 

донеси јопе па они гађи па погоди, тако намучу онога што је (Врс); оно је било добро, сат нема то. 

И тако смо ми. Форалʼи би се, направимо лопту од крпа па гађамо се, фудбал нисмо ималʼи него 

направи то па се гађа, кога убијеш најприје она послʼе гађа и тералʼи смо гуџу, направи па сви около 

тера унутра, тако ти игара (Коз); 

 Јесмо, однеси штругљу на воду те опери па онда црвено плʼетиво око штругље, то је било 

дрвено, па ондар закити штругљу цвијећем, фрбама и тако и нађи ђе је мравињак мрава и тури у ту 

воду и тури у тор и угна овце. Па то тако су стављалʼе мајка и вође свекрва, тако сам послʼе 

наставила и ја (Кн). 

 При исказивању прошлих понављаних радњи у текстовима овога типа императив 

такође има само функцију именовања радње као акције, као чина. Да су радње прошле и 
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овде се сазнаје само на основу контекста, изванјезичке стварности (на пример. конопља се 

више не сеје, веш се не пере на такав начин и сл.), односно других глаголских облика 

(презент, перфекат, потенцијал), којима се одређује време. Употребљен у овој функцији, 

императив се не разликује од употребе у модалној служби, када именује радње које су 

саставни део неког поступка, односно које су као такве, уобичајене, утврђене, те се могу 

понављати на исти начин више пута са истим резултатима65.  

 Илустративни су у том смислу примери у коме информатори објашњавају поступке 

по којима врши спремање неког јела, а који су актуелни из перспективе садашњости: 

 баклаву сат неко е прави кот куће, а сат има овија кора да се купи у Пазар. Ја правим. 

Оклагију па растањи, па шта, па посен узми тури ораха, тури унутра шта треба, да хи рендујемо 

орахе, тури шта треба то, кекс. Па то лʼијепо заћиниш, неко је мијеси ка питу, а неко јок но ка 

колпиту, па послʼе салʼ сећеш по мало овако и ређаш у тепсију свуј наоколо. Он дуго се пеће, не 

смије да јој даднеш ватру одма, но тиху ватру. Пот тиху ватру се пеће већ готово три сахата, пошто 

не море да свуд да је уфати одма ватра, ние истиштена ка што треба, неће она сладак шербет ни да 

уиђе у њу. Овако јок но на тиху ватру, наложи, неко на струју, па угоди му руку, на струју укљући 

оно, па је пећи (Де); она се прави вала халва, туриш мало масла и зејтина, алʼ не туриш да се укрћи, 

ништа то, но туриш одма брашно, пећеш је на шпорет, мијешаш кашиком да негђе не изгори алʼ 

нешто, све је мијешаш кашиком, е посен узмеш кат се испеће те порумени, проба, на кашику извади, 

да лʼ је поруменела, да не остане плава, она порумени. Ко има неко тура ора, уситни па мало 

помијеша у ону халву, е посе онамо шербет скухаш, е посен кат је кухана, испечена халва, изрућиш, 

па изрућиш мало шербета, па ко ћеш још, још јој дода, а мијешаш је још на шпорет, још јој додаји. 

Посен мало се хладни, кашиком, узми танире, с кашиком па свуд редом овако напуни танире и 

туримо тако, спаримо ми једемо, и јопет ставимо кад неко дође тако за Бајрам (Де); ко хој масни 

сир, помузи и проциједи ону врнику и тури мају, усири, то је масни, а ко хој тврди сир, свари ону 

врнику, па е остави док се уфати добар кајмак, па јој скини кајмак, па послʼен тури још помало оне 

неварене кат помузеш па усири, каже полумасни (Ру). 

 На исти начин, на пример, обликовано је и саопштење о поступку који у тренутку 

говора није актуелан: 

 

                                                 
 65 Можда се и овде може пронаћи подстицај за пребацивање императива из модалне у временску 

функцију.  
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 најпријен се то правило ручно слатко. Хаџимакуље, да извинеш, овалʼике, упљескаш мало 

овако, ишараш, тури у тепсију, поклопи, гурни у шпорет. Послʼе кат се испече, тури она шербет, да 

би то било мало слађе, полʼијеш по оној тепсији, туриш мало тамо да стане. То узми шећера па 

размутиш, размутиш шербе и баклаву па послʼен сипаш по онијем чашама. Нагориш шећер, шећер 

нагориш и послʼе туриш воду. Нагориш шећер и наместиш оне ко медењаке, знаш како су лʼијепи 

(Шар). 
 

Или, из примера који следи, чињеницу да се поступак по коме се игра нека игра објашњава 

као део прошлости сазнајемо само на основу тога што се низ именованих радњи уводи 

обликом потенцијала, односно затвара перфектом:  

 
 еј шта би се игралʼи, игралʼи се свашта оно ка ћобани, направи овако, забоди овако једно 

дрво и један клʼис, и садек овако она клʼис шини, и она отуд баца бајаги да погоди ово, ако погоди, 

бајаги ја идем. Па игра се, свежи оћи, свежи оћи, шта знам ја, и ондар направи један крук овако и 

сат њи пе-шестину овако у та крук, и ја свежи оћи и тражим, ако те уфатим, ти послʼе вежеш оћи, 

ако она уфати онога, он веже оћи, то се жмурке звало. (Туз); Грошали би се, грошкање, по пет 

камена, покупи па баца горе камен па покупи оно доле па уфати она камен, па тако е грошкање било 

(Вру);  

ако би се исте радње увеле презентом (То се жумурке зове..; Грошање је...), временска 

перспектива била би промењена.  

 

 Дакле, на основу спроведене анализе закључујемо да је семантика поновљивости 

фундаментална када је у питању временска употреба императива за означавање збира 

понављаних радњи. Императив, дакле, именује радње означавајући их као вишекратне, док 

на време вршења упућује превасходно контекст, односно глаголски облици попут 

потенцијала, перфекта, наративног презента. Овде ћемо додати још и то да се, када су у 

питању прошле радње, на њихову дезактуализованост из садашње перспективе често 

упућује и посебним језичким средствима употребљеним у блиском синтаксичком 

окружењу. У тој функцији наступају парови прилошких одредби са односом некад / прије / 

у моје вријеме / у то доба : сад; или детерминатори раније, исприје, употребљени 

самостално:  
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 раније није имало ни замрзиваћа, а ниси имала шта да саћуваш, повише породице, месо нема 

ђе да га ставиш кад нема струје, на таван, а сат правимо оне пушнице па би реко, сушаре ове, па би 

реко ка на сунце да се суши. Некако закопаш у земљу, па пробијеш ону форуну, па само на она жар 

се она суши, а исприје јок богами но на таван на дим, осуши се, па е скини (Де); па се игралʼи онија 

филʼџана, па узми једна група се одвој овамо, једна тамо у собе, и ја узмем ону тепсију, турало се ту 

по једно десет шољи, девет, и овако скини ова прстен и сат ја отиди тамо сакри она прстен, сат 

тражу она прстен, џирика она прстен по тепсији, тражу, и то ти је било тапута, играло се свашта, сат 

ово јок, ово ти је криза сат (Туз); то смо за себе ту држалʼи стоку, ималʼи свиња лом раније, па умељи 

оно за краве, за волове. Раније смо ималʼи волове, сад јок (Коз); колʼко има ко дарује ону невесту, 

неко донесе тепсију, неко донеси питу, неко дудове, шта ко има, тапут није имало ка сат (Ке); тад 

армонике нијесу билʼе, и сватови, коњи, па би они који дођи за девојку, они спреми најбољега коња 

(Бот); ималʼе дрвене карлʼице да купаш дијете, што су разлʼивалʼи млʼијеко, тад није имало плʼекано 

корито, у карлʼицу, однеси пред кућу па га окупа (Ка).  

 Такође, бележени су примери у којима се у ширем контексту најпре описују 

понављане радње које су важиле за одређено време, након чега следи исказ којим се 

експлицитно наглашава њихова одсеченост од садашњости:  

 пијемо, веселʼимо се, и на ручак, најприје то оно повесмо свежи му за лʼеђа и дар у ону кесу 

у торбу нешто стави му и оно повесмо виси низ лʼеђа, а стави му у торбу и сланине, меса, шта 

имаш о[д] дара. А сад повесмо ни нема, нити ко сије конопљу (Лу); то било, дијете, давно и прошло. 

Како се сијало, тако смо живелʼи, то се сијало и брало и ова једна тура, па друга, па стави у воду у 

мочило, то послʼе месец дана да се киселʼи па да га осушиш, па да га отрлʼиш па сто јада, то има 

цијела историја (Ка); е то до дванес би прелʼи, а послʼе игранка, песма, доклʼе се самни. А сат то 

ништа нема (Лу); па оно плʼети черапа, сат ово млади не умију ни да плʼету (Со); оно невести дођи 

дарови, ја хи дади свекру, немам ђе да и потрошим. Сат ти треба у свако веме (Со); воде није имало, 

донеси по једну кофу воде, неко попи, неко се оми, оно воде нема. А сат јок, сат је рахатлук, 

купатило, воду у собу, и врућа и хладна; шта ја знам, алʼи све то ништа, све то ситница, но се није 

имало, по једно и по двоје па носи, носи, носи, лупа. Сад јок (Ки); то је било мало ко нијесу хајалʼи 

зетови да нађе неку зачколʼицу да би то пријатељство развалʼилʼи, па уфати, зет отишо, они га 

свежи ланчевима па пушћуј га низа страну па се сми. Е сат то више нема; имам сестру, Пожега знаш 

ђе е, према Пожеги у Ситниче, па би ја пешке одавде, па преко Паралова, преко Варева, по[д] 

Доховиће сађи па оплʼети пешке, отиди ноћи, дођи, ништа ме коштало није, ни банка, ни динар. 

Сат кола сви имају, неће нико кот никога, неће комшија кот комшије (Ју); 
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 Маркерима истога типа може се указати и на актуелност радње из перспективе 

садашњости: 

 улʼегне, узме оне чепанице, што је оно искраћено и оно прислоњено уза зид и узме и гржа у 

шпорет: „Оволʼико здравља, оволʼико берићета, оволʼико оваца, оволʼико козаˮ, гржа, гржа, и тури 

оне цепке у шпорет и по једно припремило, онда било оне троношке столʼице, препреми му, он да 

седне, она му измакни ону столʼицу он се преврни. Ето то ти све је тако било. Огрни га чергом, сакри 

му једну ципелу, ципелу десну па сакри горе на таван, да роди боље жито, берићет. И сат то радимо 

бога ми (Коч).  

 О могућности преласка императива из прошле у садашњу, или тачније свевремену 

временску переспективу, о којој је до сада било речи, сведоче и подаци из других говора. У 

опису банатских говора налазимо следећу констатацију: „Сродан са наративним 

императвом је онај у описима појединих ситуација, у причањима о прошлости или у 

констатацијама које нису временски везане: Имам у поноћ слобоно: Јеј, спавај, нема ту с 

тобом нико ништа Ит. (Ивић и др. 1997: 389). У говорима на југозападу Косова и Метохије 

бележени су примери императива који обележава „ситуације зачете у прошлости актуелне 

и у садашњостиˮ (Младеновић 2000: 369). Александар Богдановић, такође, наводи да у 

Алексиначком поморављу „императив, безличан или свеличан, преко случајева типа: целу 

недељу трчи тамо, трчи овамо ГК, само седни-стани, никад да се оправиш (на посао) ЦБ [...], који 

су, такође, у облику 2 јд, и у клишираним фразама, напушта и приповедачко, релативно 

значење и претеже се на свевременостˮ (Богдановић 1987: 252).  

 Занимљиво је, овом приликом, указати и на стање које карактерише македонски 

језик. Поредећи начине образовања хабитуалних радњи у српском и македонском језику, 

Милка Ивић износи закључке Б. Конеског, који наводи да се у македонском језику 

хабитуална радња која се казује императивом у временски оквир поставља употребом 

одговарајућег облика глагола чини: Тој чини – дојди, најади се, наполни ја торбата леб и пак 

кинисај в овци и сл. – за садашњост; и: Тие чинеа – качи се на магаре и јавај цел ден, Тој чинел – 

најади се, облечи се, измазни се и ајде в град и сл. – за прошлост (Конески 1967: 419; цит. према: 

М. Ивић 1982: 259). Овде изнети податак од значаја је за нашу тврдњу о томе да императив 

није фиксиран за једно одређено време, већ се, ако се језичко окружење промени, рецимо, 

изменом глаголске форме која га уводи, може премештати из прошлости у садашњост и 

обратно. Поводом улоге глагола чини у оваквим контекстима, Б. Конески наводи: „Со тоа 
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се одговара на неколку потреби: се подвлекува самата уобичаеност на дејството, се укажува 

на лицето, и што е уште поважно – на времето и на определеноста на дејствотоˮ (Конески 

1967: 419; цит. према: М. Ивић 1982: 259). Дакле, и у македнонском језику језичка јединица 

која је носилац информације о времену вршења није сам иператив већ ту службу преузима 

неки други облик (глагол чини у овом сличају). Императив у служби обележавања 

хабитуалности која је на снази у садашњем времену показује експанзивност у македонском 

језику. Када је посреди исказивање хабитуалних садашњих радњи глаголима свршенога 

вида, у српском језику обично се употребљава презент, док су ту функцију у македонском 

преузели императив и футур66: „Сп. српскохрватски: Он обично дође, једе, напуни торбу 

хлебом, па се опет врати код оваца. Ваквата употреба на сегашно време од свршени глаголи 

кај нас е заменета било со времињата сложени со ќе било со императивот: Тој ќе дојде, ќе 

јаде, ќе ја наполни торбата, или: Тој чини дојди, јади, наполни ја торбата и сл.ˮ (Конески 1967: 

420; цит. према: М. Ивић 1982: 260).  

 

  III.10.17. Када се императивом обележавају радње које су се у прошлости вршиле по 

навици одређеног лица, тада овај облик има квалификативни карактер као у примерима: 

 

 све је он ово створио и радио, ис треће смене дођи, косило се ручно, није имало ка сат, дођи 

ис треће смене, попи шећер и вoду, кафу, ракију, поткуј косу и на лʼиваду, коси до у тмушу. Дођи, 

два сата оспава, дигни се, вечера, па на рудник, па тако опет (Кн); а мало је волʼио да пије, кад оде у 

сриједу, долази у четвртак, ноћијево би у кафану, па нагна ка Раждагињи, он натера те коње, па 

камење баци па им сломи џамове, прозоре зване џамове. Опасан био (Цр); она би узела велику па с 

вр остала почни па све у кап пила, тако је била она вриједна; Како би оно свезао она безбатни сач, 

свежи између ногу, и некако чим он овако рашири ноге, она сач овако одмери и сат пита овако на 

пример тебе ил тебе: „Шта ћеш ми донијет на свадбу?ˮ Они нете да рекну што лијепо, него грде. И 

он зафали, рашири оне ноге, и она сач овако одмери и виче: „Фалаˮ (Вру); она грдна умијеси то 

лʼеба и скуа им кукуруза и нас почасти онде, ми чобанчат једва чекамо да одемо да ни нешто да; 

Кад он служио горе у једно село тамо ка планини двије године, па овамо кад је дошо, ми на подне 

понесемо чобанчад да једемо, и једемо, понесемо сира, понесемо сланине, ка чобани, а Ранко понеси 

                                                 
 66 Да је ова функција императива новија, говори то што аутор наводи да је овај облик заменио презент 

у поменутој служби (Конески 1967: 420; цит. према: М. Ивић 1982: 260). 
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повелʼики комат; А снаша би је све зовнула, па изнеси онде и децама и њози (Коз); он мало попи, у 

опанке спава (Нет); Дацићи тамо фирму имају и они су све њине повуклʼи тамо, све, тако су они 

сложни, они се заваду и све то, алʼи кад биди стани-пани, они су сложни (Це); тражилʼи би га 

полʼиција да га уфати по Тутину, он се обретни у Пазар (Бр); пренемагају се жене онденаке, а ја 

понесем по један чокањчић ракије, и што биди овамо код лʼекара и овамо да се обучеш, ја сркни оно. 

(Ка); Цио дан сам са најпрвим дететом ткала, кат се разболʼи, ја се дигни, из разбоја, кад ме прођи 

бол, ја дођи за разбој (Це); е послʼе да мијесиш мораш. Ђе да мијесим у рет кат нијесам никат ни 

просијала брашно, а не замијесила, а на осамнес роба треба да мијесим. Па си, си, си оно у кућу па 

си, а то зађи ми за нокте, па гри руке, гри, што дофати оно брашно студено, оно опет (Ле). 
 

 III.10.18. Осим што радњу одређује у прошлости понављану императив поседује, ко 

што смо на почетку поменули, и могућност стилског уобличења исказа. Уколико се дискурс 

информатора посматра као текст који захтева извесне стилизацијске поступке, онда се и на 

том нивоу могу пронаћи моменти који мотивишу избор одређене синтаксичке јединице у 

конкретном говорном акту. О стилогености дијалекатског текста може се говорити 

превасходно због тога што функција језичких средстава у њему употребљених није строго 

комуникативна. Лице које говори описује прошле или садашње радње обликујући 

саопштење као приповедање, као причу – његова намера је да такве догађаје представи што 

сликовитије, а уживљавањем у њих омогућава се интензивнија рецепција од стране 

слушаоца. Стога, уколико не постоје синтаксичка или друга ограничења, говорник ће увек 

када је то могуће варирати свој израз, користећи слободу избора и максимум језичког 

потенцијала који му је на располагању. Обликујући приповедање, говорник бира императив 

у ситуацијама када жели евоцирати сећања, емотивно обојити исказ67, указати на то да су 

радње о којима је реч (најчешће) доживљене или су као такве схваћене. Причање које 

омогућава прелаз из времена које је сада у оно које је прошло по правилу и захтева израз са 

израженом компонентом носталгичности. То је језичко окружење које погодује употреби 

како приповедачког императива, тако и наративног потенцијала, који је носилац истих 

стилских ефеката.  

                                                 
 67 Императив се употребљава онда када говорно лице жели оживети, сликовито представити неку 

прошлу ситуацију, а то „захтева од приповедача више уношења, више извесне врсте уметничког уживљавања 

у причање. Отуда у таквом причању има доста емотивних елеменатаˮ (Пешикан 1956: 153).  
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 Радње означене императивом нису нужно и доживљене (мада најчешће јесу), то могу 

бити и оне о којима говорник зна посредно, према сведочанствима неког другог лица, али 

их током причања (пр)оживљава. Некада се се тај податак у самом саопштењу и посебно 

наглашава:  

 па би ми причала, оне црепуље, те црепуље па кат су јој билʼе нове, то је златно, натрпа 

дрва, натрпа, натрпа, па у оне црепуље велʼике овако дође, загријеш ону црепуљу, туриш је на 

ватру, па се она добро угрије, па је туриш на земљу, па је набијеш долʼе, па туриш она лʼеп на њу, 

па озгор набаца прво пепела па посен жара, па је утиха једно пола сахата па извади она лʼеп, на лʼеп 

пепео, на лʼеп жар (Ков);  

 ја пантим кад је било па е сиротиња брала оне коприве чупала, чупалʼи оне оздолʼ лозе, нема 

горе побрато па чупа оне лозе, раскопава те једи, то пантим (Врс); ја пантим, није имало стакла на 

прозоре, но кожа па обри бритвом, бријаћом ту вуну добро и то би било на прозорима, провиди се 

слабо, прозори малʼи, тако је то било глупо вријеме, прозори малʼи да не би ушо неко да украде и 

тако, да је био већи прозор, мало би боље било, но направи оволʼико још кожом заштупи, мукотрпно 

је било, све то ја пантим (Уг). 
 

 Приповедање у императиву динамичније је него оно у потенцијалу или перфекту, а 

овај облик је и са становишта језичке економије синтаксичка јединица погоднија од 

претходне две. Тако на стилском плану употреба императива уноси динамичност, радње се 

нижу једна за другом што доводи до бржег смењивања слика, чиме се остварује живост у 

приповедању68:  

 

 јело се лʼеп јечмен, овсен, свашта се јело, онија коприва надроби, мијеша с брашном, свари, 

једи; Посен ожени тога брата, одвоисмо се, ради, хрка, мучи се, коси, пласти, компир, врт, овамо, 

онамо (Ке); ту конопљу опсијеца, па трлʼи, па гребенај, па преди па тки, па бијелʼи платно па ши 

кошуље па и гаће и кошуље, све от платна. (Цр); Како куји порасти и оно пристигни илʼи нешто 

заврши, илʼи могни неђе да оде, он отидни, узми децу и жену и отидни, док стабилʼизуј се добро 

                                                 
 68 За банатске говоре се такође наводи да „употреба императива чини живљим описе појединих 

послова: Данас врши па ноћас реди Бк, Џак метеш на леђа, па иж џака хитај Бкˮ (Ивић и др. 1997: 389). М. 

Пешикан наводи да се „овим обликом казује динамично схваћена трајна радња, трајна радња као једна етапа 

у неком организованијем приповедањуˮ (Пешикан 1956: 153).  
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(Ков); па би се послʼен просило, највише дођи на прошњу, па кат је испроси, уговори кад да дођу да 

је узму, па тамо јој направи кану, накани је па сутрадан је посен поведи (Ле). 
 

 С друге стране, будући да се увек јавља у комбинацији са осталим облицима, 

смењивање различитих форми омогућава прелаз од мирнијег темпа приповедања ка бржем, 

што подразумева дезаутоматизацију динамике наративног тока. Као илустрацију, наводимо 

неколико примера: 
 

 разбајавалʼи би му жене, која зна, то су ималʼе те старије што знају, разбаје детету да не 

плаче, дијете има грчеве, со око главе и баци у воду (Боб); ето тако, правило се то, кат побегни, рот 

помири ти се, свадба се намешћи, у сриједу невеста, крна, па послʼен у четвртак људи, у петак двори, 

жене долазу. Купу се девојке, певају, невеста се обукује у хаљине, у димије, све то промењуј, сутра 

дођу сватови поведу је, тамо послʼе свадба, људи, жене, џумбуси се, пева се, игра се, све то тако (С. 

Ћуп); они би на јесен по два три дана, они би учетворилʼи, јер није имало путева, то су сеоски путеви, 

па ка[д] то биди к јесени, суво време, па би они дошлʼи у Јарут и спремилʼи би дрва са воловима 

(Гу); живелʼи су и Срби и муслʼимани, алʼ како која година била, ко дође на влас, он неке законе 

постави, било је присилног исељавања, међусобно се убијалʼи, бежалʼи за Македонију, за ове 

крајеве, промијени место, склони се (Баг); није било струје, касно струја, на ламбу се, запалʼи ламбу, 

сви се покупи, ко плʼете, ко преде, стави је ту и работа на ламбу, покупи се увечер, поседак, жена 

доста, то је било песма, весеље, ка на прело (Боб).  

 

 III.10.19. О томе да се императив у реченици редовно комбинује са осталим 

глаголским облицима већ више пута је било речи. Показало се да ту комбинацију 

условљавају синтаксичко-семантички фактори, а затим и моменти стилске природе, као да 

се императивне форме најчешће јављају здружено са облицима наративног презента, 

потенцијала и префекта. Овде додајемо још и то да су у истим контекстима бележене и друге 

глаголске форме (аорист и имперфекат у служби обележавања појединачне прошле радње, 

на пример). Тако је у примерима: 

 
 само су се узималʼи Угао, Долʼиће, Бороштица и Лескова, ту је та, и Баћица, то је та говор 

албански био, алʼ послʼенке, полако, полако, они узимај наше, ми њине и језик се изгуби (Уг); умрије 

му мајка на прекочац, он би тамо, осташе му свиње и кокошке, он би то наранио и дошо овамо да 

види нас, и тамо се врати, седни помајно се поразговара, јако је фини био, вредан (Ос); послʼе ја 
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почнем и месо куповат у Позар, купуј ја месо, купуј па посен купим офцу неђе јефтиније па ми се 

уфати месо јефтиније него долʼе у Пазар (Трн); изагоше ови вашири, изагоше, изађе, код нас то је 

било да се забради оно, подбради се да се не види лʼице (Туз); ђе год да сам отишао у болʼницу, ђе 

год предади књижицу, ниђе нијесу могљи оно Шкријељ да ми погоду презиме: „Шкрељ, Шкрљˮ, 

кажу, не могаху (Бо); има једно дрво руј се зове и ја би осеко тога руја, па осечи оно на помало па 

намешћи ка хамајлʼијице оно, отеши онога руја, све те у очи удара колʼко је руј, носио једној жени 

у Тутин, да лʼ нешто вељаше за наки притисак, појма немам за шта она то, те би ја осечи по пун 

један цегер рујовине те јој понеси (Бр).  

 

 Уколико комбиновање облика није ограничено разлозима синтаксичко-семантичке 

природе, избор јединаица је потпуно слободан. По правилу, говорно лице увек бира да 

оствари дату могућност комбиновања, прецизније нијансира и варира израз. Стога, нашу 

грађу углавном чине примери богате и разноврсне употребе различитих глаголских облика 

на блиском одстојању. Наравно, некада се у ширим текстуалним јединицама може јавити 

само један глаголски облик69, али такве појаве су ретке.  

 

 III.10.20. На крају, поменућемо још и то да се код неких аутора као одлика 

наративног императива помиње и означавање дужег трајања глаголске радње њиме 

означене. Примери из наше грађе, међутим, потврђују став М. Стевановића, који сматра да 

то није особина коју овај облик иманентно поседује, трајање радње означене императивом 

није ништа дуже од оног означеног било којим другим обликом (Стевановић 1986: 709). 

Такав утисак стиче се пре свега због саме семантике глагола и њихових морфолошких 

                                                 
 69 Ретки су примери попут овог у коме је текст процедуралног типа обликован тако да су сви 

предикати у презенту: Ја увече, пораним изјутра рано, пре, све спава, и узмем пластичну кофу једну и завежем један 

крај бело, један крај црвено плʼетиво, вуница, шта било, завежем око те кофе, уберем цвеће ђе нађем, уберем коприва, 

уберем фрбе, све то, па искитим, па немамо ође дренове, и то бацим у ону воду, одем у шталу, наберем коприва и свакој 

крави, испрскам, испрскам је по челу, по лʼеђима, узмем за виме коприве да испецам вимена кравама свијем редом. Држим 

ја све оно, сад имамо девет, па јесте, то је за стоку. Узмем коприве, па ђеца док спавају, па не смијем да ми оно плачу, па 

такнем по главици, по косици полако илʼи овако на тијело, не смијем јелʼ плакалʼи би. Тако свија испецам, мене исто, 

турим овако у недра, турим на главу, пот крпу, све тако, да е здраво то коприва. (Гр). Овде би се, без обзира да ли се 

радње смештају у прошлост или важе и у садашњем времену, очекивала комбинација презента и императива, 

како је у највећем броју случајева. 
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одлика. Потреба да се дуже трајање радње ипак на неки начин означи очитује се у честим 

примерима умножених форми истих глагола70. Такви примери у нашој грађи су бројни: 

 
  па ималʼи трлʼицу која се трлʼила, направе се овамо двије сое, а тамо се направи да се трлʼи, 

па трлʼи, трлʼи, трлʼи, оно, опане та поздер се зво, а остане само ко свила оно, лʼепо. Па послʼе оно, 

узмеш гребени, гребени знаш шта су, па седнемо, то би села ова моја мајка, па чешља оно, чешља, 

па оно скида, па послʼе лʼепо стане оно повесмо чисто ко злато (Гр); шта ја знам, алʼи све то ништа, 

све то ситница, но се није имало, по једно и по двоје па носи, носи, носи, лупа (Ки); па си, си, си оно 

у кућу па си, а то зађи ми за нокте, па гри руке, гри, што дофати оно брашно студено, оно опет (Ле); 

Беспара, тако се звало па се на једно дрво натакне па оно избриши, избриши, избриши (Туз); ада отут 

ништа, узми по један лʼеп, па ујаши, с опрошћењом, на кљусе, па поједи оно сухо, тера, тера, тера, 

дођи овамо око пола ноћи, изјутра (Де). 

 

 Редуплицирањем облика не указује се само на дужину трајања већ и на интензитет 

радње која је посреди: 

 
 наушља се ми, војска се наушља, па нема шта, скини ону кошуљу па тражи оно ђе су мравињаци, баци 

на она мравињак да мрави покупу оне вашке (Ки); Од вртаће до вртаће ђе нађеш коприва набери, набери, 

набери, напуни она ђак (Бо). 

 

 III.10.21. Да би се утврдио ареал распрострањености императива у временској 

служби, коришћени су подаци из одељака о синтакси у дијалекатским описима српских 

говора. Аутори студија углавном истичу податак о фреквентности императива, наводећи 

најчешће примере који илуструју употребу императива како за обележавање прошлих 

појединачних тако и понављаних радњи, без детаљније анализе семантичких подтипова. 

Слика стања на ширем штокавском ареалу сведочи о томе да жива употреба наративног 

императива карактерише превасходно јужне и југоисточне делове територије (призренско-

тимочка зона, херцеговачко-крајишки и зетско-сјенички дијалеката), док је у осталим 

говорима овај облик присутан, али са ослабљеном фреквенцијом. Такође, у појединим 

                                                 
 70 Механизам удвајања облика зарад истицања дужег трајања познају и говор Пиве (Вуковић 1940: 

97), староцрногорски говори (Пешикан 1965: 198), говори на југозападу Косова и Метохије (Младеновић 2000: 

367).  
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говорима, па и у онима где је у причању врло чест, императив на употребном плану показује 

извесна ограничења (употреба само за доживљене радње, присуство облика само од глагола 

једнога вида и сл.), што може указивати на присутво тенденције ка смањењу броја финкција, 

а шире гледано и на зачетак процеса његовог повлачења. 

 Добром очуваношћу императива у наративној служби тутинско-новопазарско-

сјенички ареал уклапа се у опште стање које карактерише говоре зетско-сјеничког 

дијалекта. У староцрногорским говорима фреквентна су оба типа наративног императива. 

М. Пешикан, међутим, наводи податак да се наративни императив користи искључиво за 

доживљене радње (Пешикан 1965: 198), што не одговара стању у нашем ареалу, где таквог 

ограничења нема. За говор Бјелопавлића Д. Ћупић наводи: „Приповједачки императив је у 

овом говору врло жива категорија и замјењује често облике приповједачког презента, 

перфекта или аористаˮ (Ћупић 1977: 172). Врло ретка употреба императива несвршених 

глагола (Ћупић 1977: 172) не одговара приликама у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони. 

У говору Горњих Васојевића наративни императив је „врло жива категоријаˮ (Стијовић 

2007: 173). У говору Мрковића овај облик је чест, али знатно мање него у црмничком говору 

(Вујовић 1969: 345) Исто стање карактерише и говоре херцеговачко-крајишког дијалекта. 

Фреквентан је у говору Пиве (Вуковић 1940: 97), а тако и у говору србијанског Полимља 

(Николић 1991: 484). Поводом употребе овог облика у говору Полимља, М. Николић наводи 

да су „читаве кратке приче или делови прича казивани упораво тим обликомˮ (Николић 

1991: 484). Примери се даље не анализирају, имајући у виду да се податак наводи у одељку 

о морфологији, а у грађи налазимо само потврде императива за обележавање прошлих 

понављаних радњи. Аутор наводи и то да „оваквих и сличних примера има и у говорима 

осталих западносанџачких села. Тиме се ови говори, још једном, уклапају међу остале 

јекавске говоре југоисточне гранеˮ (Николић 1991: 484–485), што се наслања на тврдњу П. 

Ивића о томе да је у разним говорима источнохерцеговачког дијалекта запажена веома 

широка употреба приповедачког императива (Ивић 2001: 137). Нешто мању фреквентност 

наративни императив има у говорима косовско-ресавског дијалекта. Д. Јовић наводи 

примере за оба типа, констатујући да „трстенички говор има релативно честу употребу овог 

облика за обележавање прошлостиˮ (Јовић 1968: 208). У централној Шумадији „није редак 

приповедачки императив, погодно средство за сликовито и експресивно излагање нечег 

доживљеногˮ (Реметић 1985: 327). У опису банатских говора дати су само примери 
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императива за понављане прошле радње. Како је наведено, овај облик није редак у живом 

причању, али „изгледа само онда када је реч о доживљеној прошлости.ˮ (Ивић и др. 1997: 

388), што опет сведочи о сужавању домена његове употребе у појединим говорима. И у 

означавању појединачних радњи као и за дејства која се понављају по навици, и то од 

глагола оба вида (мада чешће од перфективних), императив је обиљем примера потврђен у 

говору шарпланинске жупе Гора (Младеновић 2001: 499–500), с тим да се у горанском 

говору овај облик повлачи пред футуром за прошлост (Младеновић 2000: 367). Наративни 

императив у јужнометохијским говорима фреквентнији је него у шарпланинским 

(Младеновић 2000: 367). Оба типа императива врло су обична и у Алексиначком поморављу 

(Богдановић 1987: 252). Насупрот говорима у којима наративни императив и даље опстаје, 

у галипољском говору овај облик потпуно је изгубио могућност употребе у ситуацијама 

обележавања прошлости, те га у систему уопште нема (Ивић 1957: 385).  

 

 III.10.22. Осим за исказивање хабитуалности, временски транспоновани императив 

у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони употребљава се и за обележавање појединачних 

прошлих радњи. 

 Од значаја за анализу императива у овој служби јесте то да се користи готово 

редовно од глагола свршенога вида, те да радњу приказује као целину, предочавајући је у 

њеној заокружености, као процес (из)вршен у једном тренутку у прошлости. Поред тога, 

радње означене овим обликом могу спадати у домен доживљаја говорног лица, али 

компонента доживљености није обавезна. Такође, императив се у приповедању ретко 

употребљава да самостално темпорално одреди именовану акцију, углавном се бележи у 

ширим наративним дискурсима, када обележава радњу посматрану као једну етапу унутар 

приповедања неког догађаја комплекснијег типа. Имајући у виду то да казује целовиту 

радњу (насупрот, на пример, имперфекту којиме се обележава трајна радња посматрана у 

току вршења) дату као елеменат шире обухваћене догађајности која се презентује у 

приповедању, те да уноси динамичност у приповедање доживљених и недоживљених 

радњи, као и то да се одликује експресивношћу, императив највише сличности показује са 

наративним презентом, код којег такође налазимо све наведене особине, с тим да у односу 

на презент, императив приповедању даје додатни моменат динамичности: приказане слике 

брже се смењују следећи једна за другом.  
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 Наведене особине поткрепљујемо примерима: 
 

 у то село ђе ми је била сестра неки мангупи дођи, па изведи му волове ис тора, па прикачи за 

оно, исто ка саонице, па прикачи она кућер, па отера ка одавлʼе долʼе што зовемо до Баевице, а 

један осто да чува ону стоку, оће вук доћ па поклат му стоку, овце. И она се човек разбуди изјутра, 

изиђи пред она кућер: „Куку, ђе сам ја ово?ˮ (Лу); седио за плас и оно ка[д] стигла та сила и плас и 

њега поткачи и долʼе до у Карајукиће га однеси пласта. И Џефко зађи овако довде, у воду довде и 

не смео даље (Бу); дећко био дваес осам година, пустио стоку тамо и она бик изашо ис колʼибе и он 

био седео, шта је радио не знам, није га преметио, и он, далʼеко било вас, приђи удари га роговима 

оде, удари га, пребаци га преко себе, и био га, и нико видо није, нико није ни ћуо, све у комате га 

ућинео (Туз); ријетко се е то дешавало, чуо сам један у Попиће па једнога братучеда је имао и не 

море да се ожени, не море, не море, а ова био заврага и виђен, отиди те превари наку девојку за њим 

да је узме. Кад је доведи овамо, дади је овоме братучеду (Ке); у Дујке је тако прије двије године, 

богами велʼико дијете, закачи се за приколʼицу, за она камион се успењи, оно куд оно трехни, оно 

пани на асвалт и мртво (Ки); кад је Петар Азанац комита, кад је комитово, опасан је тај човек био, 

вриједан, опасан, па су дошлʼи та Петар Азанац, кад је дошао, дођи у Црвско па дођи у Црвско и 

јави се овијем нашим Јелʼићима, а они се двојица придружи с њима да тијем Куртагићима украду 

волове ис подрума (Цр); тачно се не зна, неко каже да је била три брата и живелʼи тамо у то место и 

откини се пас и удави ис тог другог плʼемена; (Бо).  

 

 Често се употребом императива наглашава моменат изненадности, неочекиваности 

(слично као при употреби крњег перфекта, који му је конкурентан и са којим се неретко 

комбинује): 

 
 он ишо у рикверц та трактор и приколʼица, дијете пани, згази га и на мртво; дођи она њихан 

првиш оде се погоди са овијем старијем оде Шкријељом: „Да дођем с војском смијем лʼи одек да 

ноћимо?ˮ „Само да ми даш бесу да ми не дираш фамиљију и да ме убијеш и кога да ми убијеш, 

дођи.ˮ Он реко: „Ево ти је беса.ˮ „А и ти мене ако ти кога убијем, ја сам ту да ти дам бесу, само немо 

да ураду шта невељатно, да пљаћкају, да убију децу, хајване, да ми даш бесу да неће.ˮ „Добро, 

хајде.ˮ Дођи на конак, ова пушћи хи на конак, кат они увеће, један топђија њихан, ималʼи топ, дигни 

се те уби пијетла, кокошку. Она се дигни те он топђију тат, уби; и сад неки дечко пођи саш њиме 

тамо ђе се она удала и дођи у кућу, звони на звонце, ова ушо; оно се дигни она војска и дођи то ту 
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баш на она крс ту, и да напану ове да хи убију да хи истерају. Ови истерај бајрак и као предалʼи се 

(Бо); ова уишо, ова му напиши изјаву, до му тадашњу лʼићну карту (Нет); дваес километара отиди 

пешке у чаршију и врати се. Купи шише за ламбу, нема светла, оно му пани те му се сломи. (Со); 

није било фајда, он моро да га убије, једнијем метком га посред прси погоди и он пани. (Де); догно 

један човек исто, са њим међио, па му реко: „Што си пуштио у моју лʼиваду?ˮ, па се посвади, а он 

био мало при ракији, узми колац и удари га по глави и убио га на место (Коз); он радио у јаму долʼе 

и како је радио, а био висок, крупан, и како је радио, далʼеко било, озгор се опучи, право га ударило, 

знаш, у главу; он био у милʼицију, она била долʼе, у школу ишло и нешто се саш њим, ђе се јаду 

познади, пођи и ова, доведоше је, грешно дијете, кукавица; узела грабуљу па нешто шћела оном 

грабуљом, садака је нагнала, оно јој уфати панталоне кукавици, и замота и ногу јој до кука осечи, 

скоро, није давно, е сат кад је било (Гр).  

 

 У контекстима када се њиме обележавају доживљене радње, императив показује 

сличност и са аористом (неретко се два облика комбинују), те је у таквим језичком 

околностима међусобна замена ових облика могућа без померања у семантици:  

 

 има два сина и шчерку па једне године би ту рођендан једном исто из Бобовика, и поноћи 

славилʼи код њега рођендан и узми диномит да запалу, а ова га држо мој братанић у руку, а они не 

виделʼи што гори уз ону таблу и он му пукни и однеси му руку до ту (Боб); о оде ти она, те ти узе 

једне чарапе да прати овамо обилʼеже, она повучи за те чарапе, ја повучи за те чарапе, а није ко[д] 

тога човека но тамо (Го); ово је моја кућа била исто ка и сат што је, па је они запалʼи, Турци је 

запалʼи, па је она изгорела, само цигла остала, а оно је дрво изгорело, послʼе Немци дођу па све ону 

циглу развалʼе и отерају долʼе на Дојевиће, правили оне бункере, све развалʼилʼи и терају циглу, 

зидалʼи те бункере демек, те ми послʼе поново правилʼи (Шав); пријен тога, једна варакала девојка 

из Расна с једнијем, а ту баш комшије из једнога плʼемена. Па варакала, па варакала, па најзат неће, 

а ова покупио четрес људи, па напани на кућу, па одвалʼи врата па је узми а брат јој био кот тора 

далʼеко горе. Запомагала мајка му, он стигни, млад био дечко, шеснаес седамнаес година, имо нош, 

па кат стигни, ону девојку под руку, а онога тах, па онога, па онога (Врс); мене отац: „Ја ћу, сине, 

отис да то твоје исе очистимˮ, и са мном отиди (Туз); а једна оће да игра поред мене, ја видим, а ја 

још више уфурсатио, па се посагни оно (Вру).  

 

 За разлику од аориста, императив у сфери прошлости има ширу дистрибуцију, те 

може обележавати и недоживљене радње. Наведено је свакако важан чинилац који 
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подржава његово постојање у систему, и то имајући у виду да је овај облик, као и аорист, 

стилски маркиран – носилац је експресивности и компоненте емотивне ангажованости – 

што га чини језичким средством које успешно замењује аорист у контекстима који 

блокирају његову употребу (недоживљене прошле радње):  

 

 он одозго из лʼивада сиђи, остави то мало кућице а оде њихна кућа свега имало, и простирке 

и хаљинке и брашна, он доведи породицу и ово имање целокупно остало њему (Бот); покупи се њи 

тројица, упани у кућу, пушке, у Шкријеље горе и повезалʼи, а оде одма су је довелʼи, повежи јој 

браћу и оца, Црнишанин комита што је био, он пошо, девојку за чупе, овија повежи у собу, и тај дан 

му је остала (Ју); попалʼилʼи триес треће то Турци све, па отиди у шуму, да кукавац осече шуму да 

гради ђеци кућу, тамо сломи ногу, никад није добио динар од никога, никаку помоћ (Ка); баш прије 

десетину дана унук ово овудије косио око куће и таман онђе кад је изашо да покоси, он завучи руку 

у рукавицу, увијек је носио рукавицу и носи чизме и он оде ово косио, кад је прешо, у то је стигла 

нека осица, стршељ, који ђаво, у оној рукавици, он како је натне, она затни у руку, она га само овако 

у вену; почела да се лʼијечи, није имала децу више и он је отпустио. Е она отиди у Мостар за овога 

једнога професора, опет, и поведи ово мало, Наташу (Ос); партизани уби једнога Немца илʼ два, они 

зађи па ђе нађи, оно најзат у Крагујевац убише ђаке; „јаˮ, каже, „поглʼедни онога, поглʼедни онога, 

поглʼедни оногаˮ, и није мого да узме ни једнога, но му и сва четворо стрељалʼи (Врс); каже, један 

дан отиди тамо, ископа земљу и сам у земљу каже: „Цар Тројан има трое ухадиˮ (Ки); била је дошла 

ис Ругове, они су убилʼи ћовека и побеглʼи су овамо, населʼилʼи се у Бороштицу, ови из Угла и друга 

села хи тужи (Бо); сат праћа људе да се она врати, неће, свекар јој отиди, и у родбину њојну, нејсе, 

пошто мало се робље растури, ова јој свекар каже: „Махијаˮ. Она: „Ха?ˮ „О лʼ ти да се вратиш, д[а] 

[ид]емо заедно?ˮ Каже: „Ја јокˮ; она је лʼијепо уплашила се за родбину да јој не убију родбину ради 

ње и она пођи саш њим. Кат биди преко некога рашћа: „Бабо, а ђе су ти људи?ˮ „Снахо, ја сам те 

преварио, нема нико, само јаˮ, и поведи је ка кући и више није се ни мучила да бежи, по[д] тијем 

халом је живела и остала је за сва времена (Бр); опет послʼе затрудњела, он био пе[т] шес година 

бон и родила једно дијете, оно се нешто разболʼи, она га поведи ко[д] доктора са завом па му доктор 

му преписо лʼијекове, оно им умри гредом. Она донеси то дијете па га неђе закопалʼи. Свекрва је 

није послʼе вољела, човек јој умри, то дијете доклʼе подњивила тог старијега, послʼе хај ти откут си 

дошла. Она послʼе ку[д] ће, шта ће, врати се код браће, била неколʼико код браће, е послʼен неки 

доктор и докторица нашлʼи је те им држала децу, они радилʼи, она им пазила децу, осигуралʼи је и 

све, плаћалʼи јој и та јој доктор нађи посо да чисти у болницу; рекла: „Немо те ме дават, ја нећуˮ, 

они не трагалʼи но је дади, и кат било време да је узму, она побегни (Го); Смаил реко: „Слушајте, 

побегла ни је, отишо ни обрас, ми идемо да је отмемоˮ; „Немаˮ, каже, „само њуˮ. И они отиди долʼе, 
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напани на кућу, и тамо ова имо пушку, те уби једнога, двојицу тројицу рани, оно му нестани меткова 

алʼи закуј му пушка, ови навалʼи, извалʼи врата од избе да је поведу, она рекла: „Ја нећу, ни ја ни 

моји комати, ја волʼим оногаˮ, они се врати, те послʼен узелʼи други из њене те породице; (Ђер); 

оде су живелʼи Грци, и за време тога грчкога, та Кељо је имо девет синова и поженио тија девет 

синова, па долʼе ове лʼиваде што су, те лʼиваде његове билʼе, и отишлʼи му ти синови долʼе да косу 

то, да раду и снахе, он отиди на један крш оде, и данас се зове, и вечито, до кијамета, Кељов крш, 

отиди на та крш, глʼеда долʼе, нешто му се разочара, преврни се и тако се сатри; побегла је моја 

прво братучеде, очеви ни браћа, испрошена била у Драгу и коншије навалʼи и превари је испрошену, 

те побегни у село, за другим побегни; био један Пантовић и још тија муслʼихуна дођи кот куће мог 

оца, девојку елʼ главу, и ту ми овамо онамо, немају девојку (Жу); ми смо родом ис Албаније, тамо 

су погинулʼи двадес и један око пашћета и ту су билʼи три брата, а ови су побеглʼи. Убио ћовек 

пашће, а она доћека па уби њега, она онога, она онога, те двадес и један око пашћета, у Албанију 

(Ле).  

 

 

III.11. Глаголски придеви 

  

 Трпни глаголски придев и радни глаголски придев у систему тутинско-

новопазарско-сјеничког говора употребљавају се искључиво у саставу сложених глаголских 

облика, о чему је било речи у одељку о морфологији у одељцима о перфекту, 

плусквамперфекту, потенцијалу и перифрастичним глаголским облицима (в. т. III.5., III.6., 

III.9., III.8. и III.13.).  

 

III.12. Глаголски прилози 

 

 III.12.1. Глаголски прилог прошли у тутинско-новопазарско-сјеничкој зони није 

бележен у глаголској служби.  
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 III.12.2. Глаголски прилог садашњи у испитиваном говору је присутан али му 

фреквентност није висока. Домен употребе такође је сужен па је овај облик бележен само у 

неколико служби попут: 

 а) узрочне:  

 веруј ми да поцркаше радући; умори се све носући оне џакове узбрдо (Леч); па претрни, да 

извинете, на оног коња седући, не могу више да издржим (Кл); вене ми се указалʼе све идући (Го); 

погину ваздан на ноге трћући (Бо); ја сам препукла јуче с њима трчући (Го); очи су ми испал’е онде 

варући пређу (Ду); очи ми испадоше гледајући а ништа нисам запамптио (Бл); ево оде сам била 

иштетила руку, досад ми се то познавало, дижући овако по тепсију велʼику (Ле); кревет, мајко 

слатка, све у комате коматске, удробилʼи га изјутра, поломилʼи га кофистајући се (Ли); немам ђе 

д[а] уиђем, по пуно га снијега напуни гађајући деца, на врата и тамо се играла (Пл); по сву зиму очи 

ти испани предући, жељна сана (Ст); одрали су га бијући га (По); црко пијући воду (Ту); црко носећ 

ово (Жи); оно пашче препуче лајућ (Ос); све паре потроши купујући (Вр); пропаде годину дана 

боловајући (Бал); све потроши давајући кравама (По); обогатио се продавајући кајмак (Бал); цркоше 

иштући је (По); пуко вичући; да пукнеш вичући (Бр); одра се пишући (Ке); уби се лагајући (Ту); одра 

грло викајући (По); 

 б) начинске: 

 оде све трћући (Бо); то да радиш мош и седући (Го); Слава је била добра, мајку што је имала, 

то није да се седући помене (Ст); састану се и све трчећи код њега (Бо); немо стојећи пит воду (Че). 

некако стојећи и могу да радим, алʼ кад сагнем се, не могу да се исправим (Брђ); дођу људи кријући 

поноћи, узму је у акшам; пухћилʼи га и[з] затвора, и он дошо код мене кријући од свија (Жи); педесет 

хиљада стави у мантил кријући (Кл); кријући од рода са момком прича (С. Ћуп); знам да си викала 

да си кријући узела парче пршуте кат си била трудна; не ваља кријући да узме (Шав); тога момка 

илʼи види илʼи не види, неђе кријући кроз врата, кроз неко рупче мало; десило би се па би се неђе 

кријући овако писмом, ко је писмен био; Шабанова мајка је кријући дала Селʼиму, Шабанову сестру, 

те је кријући дала те се то спасило (Ли); ја кријући пушим (Пе); дођоше те ме то испросише и све 

кријући (Пл); ако ти се угасила ватра оде, ти не смијеш но ћекаш ђе дим па да отидеш дa узмеш 

нешто кријући ватре (Ле); најприје нијесу далʼи очеви да се виђају ка сат, него ако си мого неђе 

кријући да се састанеш са тим момком, мого си да се видиш; није шћео да се помири годину дана, 

браћа су ми долазила кријући од њега; сијалʼи су свуђе људи, само то неко кријући (Пру); жена се 

опороди кријући, да нико не чује (Боб); 
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 в) пропратнооколносне: 

 оста он тамо у ливаду пластући (Го), осташе лежући (Ту); опсова ми мајку, ишамара ме, ја 

све вриштући кући (Стр); осташе седећи (Ту); осамнулʼи би људи глʼедајући та телʼевизор, касније 

почињу ти боксери, алахами до сабаха би хи глʼедалʼи (Ков); она је то стално турала, прави пилав, 

да се одереш једући (Кл); само су осталʼе Обућине, једна кућа и зафаљујући, то је Лепојевиће и 

Буковик, зафаљујући томе Продану што је био кнез (Че); долʼе су исто тешко прихваћени, сиротиња 

без ишта отић, незнајући језик (Гу); она је мајки јавила да је побегла и деца остала ту спавајући (Жи); 

осташе пијући (Го); он ту стоји цијелу ној бијућ у она гоч (Ме); оста тамо стојећ (Бал); оде псујући 

(Ту); оста пакујући (По), оста куповајући (По); плачући отишла је (Вр); оста намиревајући (Ту). оста 

бришући (Ту), оста писајући (Ту); оде плакајући (Ту).  

 Примери са временским и циљним значењем нису бележени.  

  

 

III.13. Остали глаголски облици 

 

 У систему тутинско-новопазарско-сјеничког говора као самосталне синтаксичке 

јединице у употреби су три перифрастичне конструкције са различитим синтаксичким 

службама и семантичким својствима, а које повезује преовлађујућа нијанса модалног 

значења.  

 

 

 

III.13.1. Би + императив 

 

 При казивању прошлих радњи, могућности за избор језичких средстава усложњавају 

се у ситуацијама када се у говору начини прелаз са саопштавања о појединачним прошлим 

радњама које су се вршиле или извршиле, на казивање догађаја из прошлости који су се 

понављали по утврђеном редоследу. Када наративни дискурс поприми облик приповедања 

о радњама које подразумевају вишекратност, прошли догађаји могу се, осим глаголским 
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временима чија је то примарна функција, означавати и презентом транспонованим у 

прошлост (приповедачким презентом), те императивом и потенцијалом у временској 

служби. Казивање прошлих понављаних радњи приповедачким презентом и двама 

примарно модалним глаголским облицима особина је која карактерише како стандардни 

језик, тако и највећи део српских народних говора71.  

 Особеност која, међутим, тутинско-новопазарско-сјенички говор одликује од 

остатка српске језичке територије, а која је диференцијална и према стандардном језику, 

огледа се у постојању специфичне конструкције творене од аориста глагола бити и 

императива (у раду означене као би + императив), чија је основна служба исказивање 

семантике протеклог понављања. Пошто конструкција би + императив не наступа ни у 

једној другој функцији, а уједно показује сличност са потенцијалом, а потом и са 

императивом у временској служби, одређење њеног места у систему покушаћемо да 

утврдимо путем испитивања релација са поменутим, временски употребљеним, модалним 

глаголским облицима. На тај начин настојаћемо да утврдимо како синтаксичко-семантичке 

карактеристике дате конструкције, тако и могуће разлоге њеног постојања у синтаксичком 

систему испитиваног говора.  

 Стога ћемо најпре дати кратак преглед синтаксичких и семантичких особености 

потенцијала у његовој временској служби, посматраних у суодносу са приповедачким 

императивом, а потом извршити поређење констуркције би + императив са наративним 

императивом и потенцијалом, будући да у употребној сфери постоје поклапања и са једним 

и са другим поменутим обликом.  

 III.13.1.1. Конструкција која је предмет анализе употребљава се у наративном 

дискурсу који подразумева приповедање о прошлим радњама које су се понављале по 

извесном редоследу. Ови текстови обилују употребом глаголских облика транспонованих 

у прошлост (пре свега модалних), јер су се задате теме у разговору са информаторима 

тицале обичаја и ритуалних поступака у вези са неким од календарских празника, што 

подразумева (најчешће циклично) понављање глаголима означених радњи. Обухваћене су 

                                                 
 71 Употреба императива и потенцијала у приповедању широко је присутна у говорима зетско-

сјеничког дијалекта у Црној Гори (уп. Ћупић 1977: 171–173; Пешикан 1965: 200–201, 203–204, 206–207; 

Вујовић 1969: 345–347).  
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и теме о сезонским пољским радовима, о некадашњем животу на селу, које производе 

сличан тип дискурса као и претходне.  

 У србистичкој литератури одавно је примећено да потенцијал, који је примарно 

модални глаголски облик, у одређеним контекстуалним условима може послужити као 

средство темпоралне детерминације предикације. У својој временској употреби овај облик 

означава радње које су се „у прошлости понављале, вршиле по неком утврђеном редуˮ 

(Стевановић 1986: 717), односно „радње реализоване у прошлости [...] које су се понављале 

пре времена говорења о њимаˮ (Станојчи и Поповић 2005: 396). Потенцијал у поменутој 

служби, коме се одриче модално значење, означавао се као глаголски облик употребљен 

„темпорално у релативној квалификативној службиˮ (Стевановић 1986: 718), односно као 

облик „наративног и квалификативног карактераˮ (Станојчић и Поповић 2005: 396). У 

новијој литератури истиче се значај потенцијала за исказивање прошлих 

нереференцијалних радњи од глагола свршеног вида, мада му је иста функција временског 

означавања доступна и онда кад су посреди несвршене радње (Танасић и др. 2005: 461). 

Синониман приповедачком потенцијалу јесте и императив онда када је употребљен у 

квалификативној служби, када се њиме такође саопштавају у прошлости понављане радње, 

најчешће по утврђеном редоследу (Стевановић 1986: 709–710; Станојчић и Поповић 2005: 

395; Танасић и др. 2005: 457).  

 Иако се семантика прошлог понављања у српском језику и његовим дијалектима 

осим двама поменутим облицима може саопштити и перфектом и наративним презентом, 

одабир потенцијала и императива мотивисан је присутношћу компоненте евокативности, 

која је, када је реч о потенцијалу, према мишљењу Милке Ивић, у основи развитка 

семантике протеклог понављања. М. Ивић, наиме, сматра да је оваква употреба потенцијала 

условљена пре свега типом дискурса, тј. да је настала из потребе да се направи дистинкција 

између „фактографскогˮ и „евокативногˮ саопштавања, при чему се први тип постиже 

перфектом, а други, који подразумева извесну емотивну ангажованост, будући да се ради о 

евоцирању успомена, потенцијалом (М. Ивић 1983: 44). Осим стилских, релевантни су и 

разлози морфолошке природе, будући да се презентом могу саопштити у прошлости 

понављане радње означене само несвршеним глаголима, такав је случај и са перфектом, док 

потенцијал и императив немају тих ограничења.  
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 Прелаз са фактографског на евокативни тип саопштавања, како показује и наша 

грађа, узрокује и промену језичких средстава, и тада говорници на располагању имају како 

потенцијал и императив, тако и конструкцију би + императив. Избор је најчешће слободан, 

мада се у одређеним језичким околностима јавља и немогућност међусобне заменљивости 

ових облика.  

 Т. Ашић наводи још једну битну особину потенцијала транспонованог у прошлост: 

наиме, хабитуалност исказана овим глаголским обликом, према мишљењу ауторке, није 

проста, већ условљена хабитуалност. Дакле, при употреби потенцијала увек је присутна 

компонента условности исказана неком врстом одредбе за време или узрок (на растанку, у 

најтежим тренуцима и сл.), коју је могуће трансформисати у зависну реченицу (Ашић 

2007: 143). Примери из наше грађе потврђују тврдњу о постојању елемента условности 

(имплицитно или експлицитно присутног) код сва три облика за исказивање прошлих 

понављаних радњи, с тим да су и примери које ауторка оцењује као неприхватљиве, попут 

*Увек би дошао на колаче (Ашић 2007: 144), у овом говору потпуно обични, с напоменом да 

у њима доминира компонента квалификативности: Увијек би се лијепо пито с нама, 

поразговаро; Она би свакат купила деци по чоколаду и сл.  

  Према критеријумима за одређење карактера глаголске радње, саопштеним у одељку 

о синтакси глагола у књизи Синтакси савременога српског језика: проста реченица групе 

аутора (Танасић и др. 2005), а с обзиром на категорије индикатив : релатив, односно 

референцијалност : нереференцијалност, потенцијал карактерише следеће: а) према првом 

критеријуму који подразумева одређивање врсте временске детерминације с обзиром на то 

која се тачка у времену узима за одређивање радње, потенцијал којим се саопштавају 

прошле радње припада синтаксичком релативу (Танасић и др. 2005: 461); б) при временској 

трансформацији у наративном режиму излагања потенцијалом се, као што је поменуто, 

исказује неограничено мноштво у прошлости реализованих радњи које су се вршиле у низу 

интервала, што значи да моменат говора у случају овог облика не служи као референтна 

тачка. То значи да се према критеријуму референцијалност : нереференцијалност 

потенцијал одређује као облик којим се казују нереференцијално конциповане радње 

(Танасић и др. 2005: 461).  

  III.13.1.2. Тутинско-новопазарско-сјенички говор од осталих идиома на српском 

етнојезичком простору одликује присуством специфичне конструкције би + императив, у 
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синтаксичком систему специјализоване за исказивање семантике протеклог понављања. 

Творена од аориста глагола бити (сведеног, слично као у облицима потенцијала, на један 

облик – би) и другог лица једнине императива, јавља се у истој морфолошкој форми у свим 

лицима једнине и множине.  

 III.13.1.3. У српској науци нема много информација о овој конструкцији, а и када се 

у радовима помиње, њено постојање везује се увек за говоре изван српског етнојезиког 

простора. Будући да о споју би + императив у литератури нема помена у вези са српским 

народним говорима, једно од питања које ће у овом раду бити размотрено тиче се 

евентуалних разлога постојања, односно опстанка ове конструкције у тутинском говору. 

 У лингвистичким радовима за конструкцију би + императив усталио се назив 

хабитуал (в. Халиловић 1985: 51–55; Грицкат 1998: 38; Окука 2008: 77, 290; Брозовић 1958: 

346 и др.), имајући у виду да се не употребљава у функцији модуса, већ само као средство 

казивања радњи које су се у прошлости више пута понављале.  

 Павле Ивић конструкцију би + императив помиње у Дијалектологији 

српскохрватског језика (увод и штокавско наречје), наводећи је као особеност босанских 

говора херцеговачко-крајишког дијалекта. Не анализирајући синтаксичке особине 

поменуте конструкције, аутор саопштава да је приповедачки императив везан за би особина 

својствена говорима на простору између доњих токова Дрине и Босне. Притом, иако у овим 

говорима постоји дијалекатска диференцијација условљена односом хришћани : 

муслимани, би + императив представља општу особину целокупног становништва (Ивић 

2001: 188). 

 У Српским дијалектима Милоша Окуке постојање ове конструкције везује се такође 

за говоре на територији Босне и Херцеговине. Тако се у источнобосанском поддијалекту 

херцеговачко-крајишког дијалекта употребљава „хабитуал ми би рециˮ (Окука 2008: 77). 

Иста конструкција у употреби је у приповедању у говорима западне Босне: „нпр. у средњој 

Рами синко, он би реци, у Лашви па би јој ја откајˮ (Окука 2008: 290).  

 У опису особености говора у долини реке Фојнице, Далибор Брозовић наводи да у 

њима постоји „посебан сложени морфем за хабитуал, састављен од би + 2. л. синг. 

императива, непромјенљив за сва лица сингулара и плурала. Употребљава се паралелно с 2. 

л. синг. императива и са кондиционалом, само много чешће од њихˮ (Брозовић 1958: 346) 
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Постојање конструкције типа покојни отац би јој реци потврђено је и у говору Пакларева код 

Травника, који је описала Наила Ваљевац (Ваљевац 1990, цит. Према: Лучић 2008: 11).  

 Императив у комбинацији са би у служби исказивања хабитуалности присутан је и у 

књижевноуметничком регистру савременог босанског језика (Ибришимовић 2011: 35), 

највероватније као посебно маркирано стилско средство, будући да је, са становишта овог 

језика, реч о супстандардној форми (Халиловић 1985: 55)  

 Будући да представља маркантну особеност босанско-херцеговачких говора, у 

којима је широко присутна, конструкцију би + императив Сенахид Халиловић назива бх. 

хабитуалом. Синтетизујући податке о присуству хабитуала на босанскохерцеговачком 

терену, аутор закључује да је „ареа хабитуала прилично дифузна и протеже се на готово 

целокупну бх. територију, са потпуним изузећем једино терена источне Херцеговине. 

Жариште арее је у средњој и североисточној Босни, и то у зони која је смештена у 

четворокуту: Тузла – Сарајево – Горњи Вакуф – Теслић – Тузла. У западној Херцеговини 

овај је облик риједак, а у западној Босни је готово и непознат.ˮ (Халиловић 1985: 53). Аутор 

даље наводи да хабитуал није национално маркиран али да је, како потврђује грађа за 

пројекат Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс..., најприсутнији у говору 

стариначког муслиманског становништва (од 225 укупно истражених пунктова хабитуал је 

посведочен у 65, од чега је 40 пунктова са муслиманским живљем, 14 их је са православним, 

а 11 је пунктова са католичким становништвом). Наведено, према мишљењу С. Халиловића, 

наводи на закључак да је реч о аутохтоној особини старије провинијенције (Халиловић 

1985: 53). 

 Цитирајући С. Халиловића, хабитуал у раду Потенцијал у служби исказивања 

хабитуалности (Грицкат 1998: 38) помиње и Ирена Грицкат. Ауторка наводи да је то један 

од начина исказивања хабитуалности и наглашава да сличну функцију императив има и у 

македонском језику (види фусноту 5 у: Грицкат 1998: 38). М. Ивић, позивајући се на Б. 

Конеског, наводи да се у македонском језику императивом може исказати хабитуална 

радња онда када се временски оквири поставе избором одговарајућег облика глагола чини 

(Тој чини – дојди, најади се, наполни ја торбата леб и пак кинисај в овци) (М. Ивић 1982: 

259).  

 У описима говора зетско-сјеничког дијалекта у Црној Гори нема помена о овој 

конструкцији. У некима од њих, међутим, сличну службу врши спој глагола хтети и 
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императива. Наиме, реч је о конструкцији ћах + приповедачки императив (Пешикан 1965: 

206), односно (ш)ћаше + императив (Ћупић 1977: 172). У првом случају, реч је о 

староцрногорским средњекатунским и љешанским говорима, спојем ћах + императив казују 

се радње које су се понављале у прошлости, и то чешће оне од несвршених глагола, мада 

има примера и са перфективним глаголима: ћаше иди, ћаше доноси72 (Пешикан 1965: 206). У 

говору Бјелопавлића конструкција (ш)ћаше + императив бележена је у примерима типа: 

Марко вазда кат прими ивалиду ћаше ђеци донеси бонбона и чоколаде; или Добар је то био официр 

– вазда ћаше нареди војски оно што е њој боље (Ћупић 1977: 172). Оба аутора слажу се да на 

овај начин исказана понављана радња у прошлости добија особине квалификативности 

(Пешикан 1965: 206; Ћупић 1977: 172). Податке за мрковићки говор даје Лука Вујовић 

наводећи да је у овом терену врло ретка „приповједачко-модална конструкција која се 

састоји од имперфекта глагола хтјети и императива неког другог глаголаˮ (Вујовић 1969: 

273). Њоме се казује доживљена прошла радња која се више пута понављала, а бележена је 

у примерима типа: Ћаосмо мини полеако, сраоже беу реком. Аутор саопштава и податак да је 

конструкција много чешћа у црмничком говору, иако је Б. Милетић у својој студији уопште 

не помиње (Вујовић 1969: 273). У говору никшићке зоне, како наводи С. Халиловић, 

присутна је конструкција шћаше + 2. лице једнине императива (шћаше он дођи)73 (Халиловић 

1985: 51).  

 У раду Приповједачки императив у документима црногорског Сената, С. Шубарић 

не помиње овакве конструкције. Иначе, језички материјал ових докумената (насталих у 

периоду од 1857. до 1879.), делом представља „само народни језик на папируˮ (Шубарић 

2004: 447).  

                                                 
 72 За понављану радњу у прошлости у овом говору у употреби је и конструкција ћах + императив, али 

знатно ређе. Како наводи Митар Пешикан, ову појаву уочио је и Ј. Вуковић (према: Пешикан 1965: 2006) али 

само у споју са инфинитивом, не и са императивом (Пешикан 1965: 206). 

 73 Аутор је назива никшићким хабитуалом, и, цитирајући Д. Брозовића, наводи да о овој појави нема 

напомена у литератури у вези са говорима никшићке зоне, те да је посреди конструкција потпуно једнака 

ијекавскошћакавском хабитуалу, с тим да је ређа у употреби и да је терен који обухвата неупоредиво мањи 

(Халиловић 1985: 51–52). Литература коју у овом раду наводимо, међутим, сведочи о томе да конструкција о 

којој је реч ипак заузима шири ареал.  
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 Најзад, грађа којом располажемо сведочи о присутности ове конструкције на 

територији говора Тутина, Новог Пазара и Сјенице. Спој би + императив има функцију да 

обележи протекле радње које су се понављале и да је у том смислу конкурент потенцијалу 

и императиву у временској служби. У морфолошком смислу, конструкција се јавља увек у 

остој форми – облици глагола бити сведени су на би, које добија функцију партикуле, а 

други део је увек у форми другог лица једнине императива74. Употребљава паралелно са 

императивом и потенцијалом, само знатно ређе од њих. Када је реч о конфесионалној 

раслојености, ситуација се слаже са стањем у другим говорима на теренима са мешовитим 

становништвом (Ивић 2001: 188; Халиловић 1985: 53) – није конфесионално маркирана.  

 

 III.13.1.4. У вези са видском опозицијом употребљених глагола, примећено је да и у 

комбинацији са би, императив задржава исте особине које има и онда када је употребљен 

самостално у наративној служби, дакле, у највећем броју примера употребљени су облици 

свршених глагола (двовидски глаголи имају значење свршених):  

 
 ладно, зима, мрас. Би ни замрзни ноге, руке, све отекни ноге, све замрзни (Би); и тако би, 

ние имало, па тога гази ние имало, па би ми одел’ал’и от смрчеве даске бритвом, па би запал’и оно 

шибицом ону л’уску, па би док би вечерал’и то би држал’и да видимо то (Би); би се питало откаљен 

јој је мајка, кака јој је мајка, кака јој је породица, а друго не би ни видељи, и испроси је, тако би је 

узми (Би); па би ишљи у кољедаре, то би ми омладина скупи се и поноћи би ишљи от куће до куће и 

тражиљи ко шта има, масла, сира, брашна, то све кад би скупиљи на едно место наложи ватру и то 

би спреми и једи ту (Ми). 

 С друге стране, мање је примера са несвршеним глаголима:  

 нит би се свађај, ништа то (Вру); ми би се сигра, сигра док кренемо ка кући (Ли); ми нисмо 

држаљи бивољицу, они нису држаљи свињу и ми би код њи једи, пи, пласти, жњи (Ми); а доље у 

                                                 
 74 У неким говорима бележене су форме са пуним аористним облицима у множини типа: дођи бише 

они (Уворићи); или кад бисмо отиђи на село, они бише гуди (Тухољ) (Халиловић 1985: 54). У књижевном 

регистру стандардног босанског језика, при употреби у стилске сврхе, бележени су примери са облицима 

глагола бити у првом лицу једнине аориста: Некада бих каква човјека види као ватру разноликих пламенова, 

некада бих каква човјека слушај као музику и сл. (Ибришимовић 2011: 38). 
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Годово би чека други људи, намешћиљи оно да не пролазу; е посљен би ту конопљу, добро ка-се 

истрљи, одваја на класе (Го); прескачи би ону лозу деца, игра између двије ватре (Бр).  

 III.13.1.5. Будући да се среће у истој функцији као и потенцијал и императив, 

конструкција би + императив показује исте синтаксичке особености. Њоме се саопштавају 

прошле нереференцијалне радње које су се понављале, а временско одређење радње често 

се може извршити само на основу ширег контекста: 

 с кон’има би отиди и доведи је; то ние било посебно да држу коње, него ради с њим и онако 

од вол’е комшиски би и састави (Ђер); ишло се за Пећ, за Митровицу, за жито, ние оде могло да 

стигне за годину дана оно што би поси (С. До); изатки то вел’ико, а обој, свакија боја би обој (Д. 

Дуб); би отиди сватови, бл’ижна породица кои е девер, он узима младу; оно би уфати коње и 

посљен би оно јечам наслажи на љедину (Па); и пружи руку: „Окољико?ˮ А ова би кажи: 

„Ољијехоˮ; кад би он дођи: „То није у реду, није урађено како требаˮ; Па та домаћин би распореди 

нас (Ли); то би неки сумпор нађи, па би она канћела стави одозгор на кацу па наложи доље (Бр); 

Живка би отиди, купи би њој мајцу (Ми); оне би опљети чарапе, опљети би прслук, џемпер (Ми); 

она би свучи се гола голцихата (Би); овако би намешћи па све на чеврт, и све те карљице; они би 

побаца у прољеће ка-дође она вељка вода, побаца дрва, па у Годово су та дрва ишла (Го); на оно 

често сито стави би оно пшенично колаче (Коч); код свија газда би људи, по десет по двадес људи, 

узми рет отљен па до на врх (Ру); имала сам девојчицу, па у она бешик што се љуља свекрви би је 

остави (Ру); он је био, матретиро, она би побегни (Бр); па би стави ону кахву, попију кахву (Ру); 

пушнице оне, па би узми жене наложи ону пушницу, па превише наложи па понекад запаљи се и 

пушница и воће и све погори (Бо); па би се покупи ту народа и народа, интересуе и шта е тељевизор 

(Бо). 

 Нису, међутим, ретки ни примери са употребљеним прилошким или именичким 

детерминатором (чешће прилошким): 

 раније би се испросиље па би и остави по пе-шес месеци (Би); отуд натовари, тапут није ни 

рађало, слаба земл’а овамо, па би отуд натовари тога жита, натовари разно то, донеси (Вр); прво су 

бил’и обичаји, нит би види момак девојку, нит девојка момка, само отиди испроси је; сутрадан тек 

би крени (Ђер); конопља се радила, јес та конопља некат, лан, то би имала нека трљица, такозвана 

трљица, па би, кад би осуши оно, они ону конопљу побери па е тури у мочило; тапут се мање саме 

удаваље но све просидбом и тако би испроси (На); тапут би по педесет иљи шесет сватова дођи у 

село (На); тапут на коње, и они би дођи на конак (Го); девојка тат није смела с момком да стане, 
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само би јој у кућу дођи, виду се момак и девојка и испроси је (Ме); имаљи смо и станове љети би се 

прати на станове (Ру); По двадес љебова изутра би умијеси (Жи); 

 петком би отиди на џуму, да клањамо џуму (Ђер); те би ја недељом осечи по пун један цегер 

рујовине те јој понеси те је она нешто то кухала и пила би та чај (Бр). 

 III.13.1.6. Компонента условности присутна је и у конструкцији би + императив, о 

чему сведоче, поред осталих, и следећи примери:  

 Пуниша исто нас кад види, како би се испитај; она би дођи горе код мене кат хоћу да 

промијеним смену (Го); касније су изашл’и опанци, они су хи звал’и заклопаши, они дебел’и, готово 

ка от онија испол’ашн’ија гума, тако су бил’и дебел’и, па бога ми кад би се то окваси, уби у ноге, 

ноге ти одери, не мош д-идеш (Са); па ка-смо мало већи одрасл’и, кад би бил’и неђе џумбуси, како 

кажу код вас весел’е, па би отиди тако, увече на поседак; ако би испроси, па е тамо та испрошена 

била, зваљи би се сватови (Бо); кад се разбољи ћовек па соне би за волове закаћи, па вући за Пазар; 

ако не би била девојка, они би је стави на магарца, наопако ту невесту, па крос ципцијело село би 

отиди, да зна цијело село што није била девојка (Бо); понеко би одустани кад би по млого злата 

тражил’и (Ке).  

 III.13.1.7. Квалификативни карактер доминира у примерима када се конструкцијом 

би + императив казује радња коју неко лице вршило у прошлости по навици, па се она као 

таква поима као стална особина:  

 она би узела маше, и ону жишку овако и све би припаљи ону цигару (Ле); то радаше Мака, а 

ја нијесам, ја би убери, па хи љијепо испери, тури у воду (Ру); оне би, кажу, дођи која то зна, она би 

дошла да ти то учини (С. До); кад би крени да бежи преко дољине, исто ко оно пчела ка-се пушћи 

(С. До); то би се правио један Миливоје ис Тутина, то е био зађавола та човек, он би обрни, узми 

вратило и у то вратило пободе два крака, ка ето оно уши (Вру); раније би дошљи оде ис војнок осека 

понеко, и би ти борци што су биљи у пензију би дођи (До).  

 III.13.1.8. При употреби уз негацију, конструкција би + императив показује више 

сличности са императивом него са потенцијалом, будући да су ретки примери са негираним 

глаголом у предикату (само два забележена), и то, као и у у случају императива, само од 

свршених глагола: 
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 они се спрва нису мириљи, можда и по пола године прошло не би се помири (Не); која би 

побегла дуже времена не би јој се помири рот од ињата што ние са разилуком рода она дата, но е 

самовол’но отишла (Па). 

 III.13.1.9. Конструкција би + императив подједнако често се среће и у главној и у 

зависној клаузи: 

 би наложи ватру у форуну, и сијала би соба док би посетковал’и (Бр); неко би имади књиге, 

неко јок (Би); једва би дођи до камена ђе су већи сабори, не може да те пане да бациш (Ли); посл’е 

сламарице кад изађоше било е млого добро, и изатки би ми тија сламарица (Гу); е, то би се нави, ка-

се нави, ставиш разбој; прво с-опрело основа, па би мотавило оно намота, сохе имал’е, па се то на 

сохе (Ду); на вериге казан би закачи, ту би куваљи храну (Ђер); на санке оне, соне се зваље, би 

носиљи сваки други дан иљи за недељу дана би донеси помало дрва и та дрва би искрати хи онако 

сирова, квасна (Ђер); 

 он га је млого вољео и што би га он види, он би плако, оће да препукне; узми, па оно кад би 

се отрл’и, имају гребени, па узмеш те изгребенаш (Го); оно кад би се пожњи, више нема да се жње, 

баца овако девојке срп преко рамена (Са); пантим моју мајку и моју тетку кад би крени у Ђерекаре 

из Долова, па уз једне кљисуре пешке се на коња (До); ја сам затеко кат би она хљеп умијеси па у 

врнику, па удроби оно дробљење, наједи се (Ми); мало је то било лоше кад би се окваси, оно нога 

бежи по ономе (См); оно кад би се расправи они ексери овако и кат хој да кораћаш, расправи се они 

ексери па кат сретни ногу уз ногу, онијем ексерима, кат те удари, то љипће крв (Са).  

 III.13.1.10. У реченицама са више предиката конструкција би + императив најчешће 

се комбинује са потенцијалом и императивом, што уноси живост у приповедање. Притом, 

свим трима формама казују се прошле понављане радње: 

 мој отац би отишо, те би, у шуму би отишо, па би пожњо тога папрађа, па би у једну везу, 

па донеси, па на крај тамо, у ћошак, па би ту тури тако, и једну пон’аву тури по оном папрађу, и 

другу пон’аву би се покрил’и (Ђер); ја би све ишла са мојием дедом од дванес до један од ноћи, ми 

би то све село покупи се (Ђер); вала би понека и дијете роди не би се помириљи (Тр); моја бијача би, 

вељки казан и вељку стоку би имаљи, скуха ону врнику и макни онамо, е посљен та разљивача, а 

карљице имаље, па ону врнику по онија пољица у кљетове оном разљивачом турај и оно се посљен 

закајмачи она врника (Тр). 
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 III.13.1.11. Попут потенцијала у временској употреби и конструкцијом би + 

императив може се саопштити једино семантика понављања у прошлости (за разлику од 

императива којим се може исказати и појединачна прошла радња). 

 III.13.1.12. Имајући у виду наведене особености употребе, закључујемо да у 

испитиваном говору конструкција би + императив не поседује ни једну службу која не би 

била доступна императиву и потенцијалу у временској функцији. У реченицама са више 

предиката најчешће је налазимо у комбинацији са друга два облика, чиме се остварује 

динамичност у проповедању.  

 Исказивање семантике протеклог понављања, присуство евокативности и 

компоненте условности као основне особине временски употребљеног потенцијала и 

императива, иманентне су и овој конструкцији, с том разликом да се функције конструкције 

би + императив тиме исцрпљују; дакле, модална употреба није јој доступна. Примећено је, 

такође, да у употребној сфери би + императив некада показује сличност са потенцијалом 

(њоме се казују искључиво радње које су се понављале, не и појединачне), а да је ограничена 

могућност употребе од несвршених глагола (уз негацију је бележена само са свршеним 

глаголима) приближава императиву. Као једна од диференцијалних црта свакако се може 

навести и мања фреквентност – императив и потенцијал у широкој су употреби код 

говорника на свим тачкама територије.  

 III.13.1.13. На основу наведеног, поставља се питање разлога постојања конструкције 

за исказивање значења која се иначе могу саопштити двама облицима који у систему већ 

постоје. Имајући у виду постојање идентичне конструкције која врши исту службу и у 

говорима на територији Босне и Херцеговине, те постојање сличног споја (са глаголом 

хтети) у говорима зетско-сјеничког дијалекта у Црној Гори, можемо претпставити да је 

њено постојање узроковано прагматичком потребом за стварањем језичког средства 

специјализованог за исказивање семантике протеклог понављања. Узимајући у обзир 

постојање конструкције би + императив у тутинском и говорима на босанскохерцеговачком 

терену, потом и појаву типолошки истог споја (с разликом у помоћном глаголу) у 

црногорским говорима, те паралелно егзистирање наративног императива и потенцијала у 

истој служби у свима њима, може се претпоставити да је на различитим тачкама штокавског 

терена у сфери употребе дошло до спајања двају изофункционалних облика са невеликим 

ограничењима у избору које је дало трећу могућност – би + императив, односно хтети + 
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императив са јасно дефинисаним семантичко-синтаксичким условима употребе. Треба 

истаћи да је поменута тенденција на појединим тачкама у поодмаклој фази (у 

босанскохерцеговачким говорима хабитуал има потпуну предност у односу на потенцијал 

и императив), док је у другима (какав је тутинско-новопазарско-сјенички говор) 

претпостављени развој на почетном ступњу, будући да њеним постојањем није покривена 

целокупна територија, а да по фреквентности заостаје за потенцијалом и императивом.  

 III.13.1.14. На основу анализираног дијалекатског материјала закључујемо да су у 

испитиваном говору при исказивању семантике протеклог понављања говорницима на 

располагању три конкурентна облика – потенцијал, императив и конструкција би + 

императив. Најмање ограничења у употреби има потенцијал, будући да се подједнако често 

среће и од имперфективних и о перфективних глагола. Императив и констукција са би 

конкуришу потенцијалу када су посреди свршени глаголи, док у случају употребе 

несвршених најчешће уступају место потенцијалу (у негираним предикатима то је готово 

редовно).  

 Имајући у виду честу употребу потенцијала и императива у временској служби у 

случајевима када се у говору приповеда о прошлим догађајима који су се, најчешће по 

утврђеном редоследу, понављали, тутинско-новопазарско-сјенички говор уклапа се у шири 

ареал зетско-сјеничког дијалекта, а, даље, и у ситуацију која карактерише српски 

етнојезички простор у целини. Особеност која, како смо видели, диференцира овај идиом 

од осталих српских говора тиче се постојања конструкције би + императив, која, 

специјализована за исказивање семантике протеклог понављања, у систему паралелно 

егзистира са другим двама поменутим облицима.  

 Анализом грађе и поређењем са стањем у говорима који поседују идентичну 

конструкцију, а изван су српског дијалекатског простора, као и са осталим говорима зетско-

сјеничког дијалекта у којима сличну функцију врши спој императива и глагола хтети, 

изведен је закључак да се могући разлози за њен настанак могу пронаћи уколико се 

посматра план језичке употребе. Наиме, конструкција би + императив (и поменута 

конструкција са глаголом хтети) највероватније је настала као резултат тежње за 

стварањем језичког средства специјализованог за казивање семантике протеклог 

понављања, односно као последица контаминације двају (у временској употреби) 

изофункционалних глаголских облика. Поменути процес на различитим тачкама 
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штокавског терена карактерише неједнак интензитет (у говорима у Босни и Херцеговини 

хабитуал је у великој мери потиснуо потенцијал и императив у овој служби, што није случај 

са тутинским говором, где су ова два облика знатно фреквентнија), потом неједнака ареална 

распрострањеност као и различитост у избору морфолошких средстава (у 

босанскохерцеговачким говорима и у нашем ареалу у употреби је помоћни глагол бити, а 

у црногорским говорима хтети).  

 

III.13.2. Било + инфинитив 
 

 Ова конструкција сасвим је обична у испитиваном говору, иако није забележен 

велики број примера. Јавља се увек у истом морфолошком лику, са обликом било и 

инфинитивом. Чешћа је са негираном формом глагола:  

  

 јако га је, било мислʼит на вријеме (По); било размишљат (Ту); 

 јако те убио, богами не било га дират (Бал); казни га бок, не било узимат туђе (Ке); нека 

плаче сад, не било махнитат (Бал); е, не било се свађат (Ме). 

 

 Наведени перифрастични облик употребљава се за обележавање радњи чије се 

(из)вршење у прошлости није догодило, што из перспективе говорног лица намеће потребу 

да се, осим констатовања не(из)вршења саопшти и став личног неслагања са датом 

чињеницом, оличен у наглашеној нијанси прекора. Стога ова синтаксичка јединица 

поседује и компоненту модалности, односно осим информативне носилац је и експресивне 

вредности.  

 Љ. Стојановић је у србистици први анализирао синтаксичко-семантичка својства ове 

модалне конструкције, поводом које констатује следеће: „Инфинитив с партиципом 

претерита другим од глагола бити може се употребити место претерита одречно-упитних 

реченица, којима се више укорава или окривљује него што се питаˮ (Стојановић 1921: 205, 

цит. према Вуковић 1954: 263).  

 Са ставом Љ. Стојановића слаже се и Ј. Вуковић, који сматра да исказ типа: Био 

раније доћи „значи, стварно: што ниси раније дошао? – са јаким призвуком прекора, 

окривљавањаˮ. Овом конструкцијом „прекорно се пита за не(из)вршену радњу у 
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прошлости, која није (из)вршена а требало је да буде (из)вршена (било би биље да је 

(из)вршена), или (у одричној реченици) за радњу која је (из)вршена а није требало да се 

(из)вршиˮ (Вуковић 1954: 263). Аутор наводи и да се, осим као друкчије формулисане 

претодно наведене упитне реченице, ови примери могу схватити и као глаголске 

конструкције са модалним значењем „које је истоветно са глаг. конструкцијом перфекта од 

глагола требати и инфинитива са тим глаголом, где се осећа наглашено прекоревање за 

не(из)вршену радњу коју је било потребно (из)вршити и обрнуто. – Био раније доћи – значи: 

требало је раније доћи (да раније дођеш) – а ти ниси дошаоˮ. Ово се истиче имајући у виду 

да „карактер питања израз добија као такав: радњу је требало (из)вршити, а то није 

(у)чињено, – и нијансирање израза у смислу питања долази само по себи као секундарна 

појава у језичком осећању, – и зато израз и не може добити смисао правог питањаˮ (Вуковић 

1954: 264). Није лако утврдити порекло конструкције, односно „одговорити на питање како 

је дошло до тога да глагол бити са својим облицима послужи у функцији помоћног глагола 

у оваквом сложеном облику модалног значења, да његов облик постане носилац модалног 

значења (јер, разумљиво је, инфинитив сам за себе овде се не може осетити као носилац 

модалности у значењу)ˮ. Ј. Вуковић сматра да су се облици глагола бити могли у таквом 

значењу „јавити први пут и са каквом речцом модалног значења, а то је могла бити свезица 

даˮ. Такав би био пример: Да бијаше доћи на вријеме, не би остао без ручка. Аутор сматра 

да је управо ова форма а свезом да могла претходити „данас обичнијој форми без свезе да, 

и то у оваквим реченичним конструкцијама где је модалност читавог израза могла бити 

обележена и глаголским обликом у главној реченици (не би остао)ˮ. Након тога, „када се 

већ створила форма израза без свезе да [...], и кад се у значењима наглашене дебитивности 

није више нимало осећала потреба за свезом да, онда се поред имперфекта могао у истој 

вредности, по функцији и значењу, јавити и перфекатски облик, и то облик „крњегаˮ 

перфекта, који је иначе чест у употреби за разна модална значења и у слободној употреби 

(упореди: убио га бог, радио или не радио, нема користи – и сл.)ˮ (Вуковић 1954: 268–269). 

Осим са прфектом, ова конструкција у српским говорима употребљава се и са имперфектом 

помоћног глагола (о ареалној распрострањености види: Вуковић 1954: 268–269).  
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III.13.3. Шћа(х), шћаше + инфнитив 
 

 Конструкција са имперфекстом глагола хтет / шћет користи се у тутинско-

новопазарско-сјеничком говору да се њоме искаже радња која се у прошлости није 

(из)вршила, иако су за њено (из)вршење постојали реални услови. Неизвршење глаголом 

именоване радње углавном се на прагматиком плану истиче као позитивна, повољна 

околност (у смислу 'добро је што се то и то није догодило'). У контекстима је поред 

именовања радње таквог типа обично у зависној или напоредној реченици саопштена и 

радња која је довела до спречавања њене реализације: 

 

 шћа панут на она лʼет (По); шћа се онесвијестит (Ту); шћаше погинут за њоме (Ме); шћаше 

је и убит да и не раздвоји (Го); он ме и ударит шћаше (Ме); шћаше све ово растурит да му дадосмо 

(Ту); шћаше се побит, но хи раздвојисмо (Ту).  

 

 Као и конструкције са глаголом бити, и кострукције са хтети Ј. Вуковић одређује 

као самосталне пошто се „по свом значењу јављају у својству посебног сложеног глаголског 

облика, и које су перифрастични глаголски облици исто тако колико је то и који од опште 

познатих сложених глаголских обликаˮ (Вуковић 1967: 29).  

 У Синтакси глагола дата је генеза настанка конструкције са имперфектом глагола 

хтети и инфинитивом као и преглед ставова у литератури који се односе на њено 

испитивање (в. детаљније у: Вуковић 1967: 46–82). Имајући у виду да је домен њене 

употребе и значењски опсег у нашем говору знатно ужи од оних својствених српском 

стандардном језику и његовим дијалектима, овде наводимо само запажања која су од 

значаја за нашу анализу. Наиме, истичемо пре свега да је посреди конструкција за 

исказивање различитих нијанси модалних значења, која у извесном смислу има „вредност 

која по значењу одговара кондиционалу (потенцијалу)ˮ. Притом, овај облик може се 

посматрати и као „антипониран футуру I, као облик у неку руку претериталне будућностиˮ. 

Такође, ова глаголска конструкција својом употребом није нужно везана за „реченични 

облик са погодбеном (иреалном) или адверзативном реченицом, него је она много 

слободнија; и не само то, него овај, у ствари, перифрастични модални облик у својој 

широкој употреби прелази далеко границе значења у којима се може јавит потенцијалˮ. 
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Ипак, како наводи аутор, „треба имати сигурност у језичком осећању да се ова глаголска 

конструкција разликује као таква од случајева кад исту конструкцију имамо са правим 

значењем глагола х т е т и (у имперфекту) са инфинитивом датога глаголаˮ (Вуковић 1967: 

48). Једно од модалних значења које дата конструкција може имати показано је на примеру: 

„Маните се, одговори Мирко и отреса рукама – лепо х о ћ а х  с п а с т и  с  н о г у. Није шала 

обиграти сав кварт и сваку механуˮ. Она је овде „употребљена у једној модалној нијанси 

значења у којој може доћи и потенцијал (лепо б и х  с п а о с ногу = морао бих спасти с ногу 

– да се ствар није изменила); у ствари имамо посла са модалном радњом условног карактера 

где би условљеност могла да буде лепо изражена у условној реченици, а овде то није 

укључено него се условљеност подразумева као дата у контексту (да се ствар није 

преокренула на боље, лепо х о ћ а х  с п а с т и  с  ногу ...)ˮ (Вуковић 1967: 55).  

 Управо у оваквој служби она наступа и у говору наше зоне. Дакле, форме овога типа 

казују оно значење које се може исказати потенцијалом (могло је бити, могло се десити и 

сл.). Напомињемо још и то да се, како је утврдио Ј. Вуковић, значењски врло често она 

удаљава од наведене семантике, али пошто то превазилази оквире употребе у нашем говору, 

нећемо детаљније разматрати.  
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IV. ЗАКЉУЧАК 

  

 IV.1. У раду извршена анализа потврдила је претпоставку о знатној стабилности 

глаголског система тутинско-новопазарско-сјеничког говора. Испитивани идиом уклапа се 

у шири ареал који одликује богаство у конјугацији, знатна очуваност наслеђених глаголских 

категорија, те разноврсност њихових синтаксичких функција.  

 

 IV.2. Морфолошка анализа, која је за циљ имала утврђивање односа глаголских 

основа, инвентара морфолошких категорија и расподелу глаголских средстава, од којих је 

највише пажње посвећено наставцима појединих глаголских облика показала је да је 

инвентар глаголских јединица стабилан, с тим да постоји извесна варијантност како у вези 

са односном основа глагола појединих врста тако и у дистрибуцији наставака, те у 

одређеним случајевима и у појави преобликовања гласовног састава на спојевима основе и 

наставака.  

 

 IV.3. Прегледом инвентара глаголских основа показано је присуство укрштања 

глаголских врста. Издвојене су групе глагола код којих је примећена појава двојаких или 

пак тројаких парадигми, као могући показатељ присутне нестабилности у овом сегменту 

морфолошке структуре. Систем у целини одликује, у појединачним групама различитог 

интензитета, тежња ка аналошком уједначавању, базирана на тенденцији ка смањењу броја 

наслеђених образаца, а која настаје у резултату језичке економије, што је законитост 

својствена природним системима који се одликују саморегулативом. Појава варијантности 

бележена је у свим врстама, а најзаступљеније је укрштање са глаголима III врсте, што 

указује на експанзивност овог конјугационог обрасца. Тако, на пример, за глаголе I врсте 

као најзначајнији закључак истичемо управо присуство укрштања са III Белићевом врстом. 

Притом, код оних који се у инфинитиву завршавају на -ћ / -ј тенденција ка укрштању са 

глаголима III врсте присутнија је него код глагола на -с. Такође, приметна је и чешћа појава 

дублетних форми у парадигмама различитих глаголских облика. Већи део глагола II врсте 
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чува наслеђени однос основа, али се код појединих примећује и колебање између ове и VI 

врсте. Трећа глаголска врста показује знатнију стабилност. Међутим, осим што продиру у 

облике других основа, и ови глаголи показују тежњу ка уједначавању са другим обрасцима, 

тако се неки од њих осим по наслеђеној, мењају и по I врсти. За разлику од стања у првом 

разделу IV врсте, који показује стабилност, код глагола друге групе варијантност у 

облицима нешто је израженија. Неуједначеност се пре свега тиче односа форманата -ова-, -

ива-, -ава-, -ева-, односно различитог степена флуктуирања у парадигмама појединих 

гаголских облика. Такође, неки од њих имају промену и по VI врсти. Промене којима су 

обухваћени глаголи V врсте тичу се презентских облика (презента, императива и глаголског 

прилога садашњег), који, осим наслеђених ликова са измењеним сугласником основе и 

наставком -е-, могу имати и новије облике по VI глаголској врсти – са основом једнаком 

инфинитивној и наставком -а-. Неки глаголи VI врсте укрштају се са глаголима VII, с тим 

да појава није већег обима. И овде има примера продора елемента -не- / -ну- из III обрасца. 

Највећи број глагола VII врсте чува наслеђени тип промене, уз присуство потврда укрштања 

са IV и VIII врстом. Мали је број потврда промене глагола VIII по VII врсти, остали 

задржавају старији тип промене. Најзад, у свим обрасцима бележена су фонетска варирања 

унутар основа, те паралелно егзистирање дужих и краћих форми (типа остах : остадох), 

што су појаве које су условљене како морфолошким, тако и семантичким факторима.  

 

IV.4. Морфолошка анализа за циљ је имала и утврђивање инвентара морфолошких 

категорија (глаголски облици) и средстава која у њиховом грађењу учествују (глаголски 

наставци). Увид у инвентар глаголских облика омогућио је сагледање стања које се тиче 

(не)стабилности позиције сваког од њих у систему испитиваног говора (притом се 

превасходно мисли на облике који у појединим српским говорима изостају: аорист, 

имперфекат, инфинитив, глаголски прилог прошли). Увид у инвентар глаголских облика 

показује да тежња ка преобликовању глаголског система у смислу његовог растерећења, 

својствена неким дијалектима српског језика, на нашем терену није узнапредовала. Све 

јединице у систему имају стабилно место, што је пре свега од значаја када је реч о 

претеритима, имајући у виду да је на већем делу српског етнојезичког простора систем 

упрошћен ишчезавањем углавном свих облика сем перфекта. Показало се да, како на плану 

глаголских глаголских облика у целини а тако и у категорији наставака, нема значајнијих 
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варирања која би упућивала на нестабилност неке јединице у систему. Варијантност у 

избору наставака нешто присутнија је у облицима имперфекта и аориста, што може 

упућивати на зачетак њиховог међусобног приближавања, а то значи и евентуалног будућег 

ишчезавања из система. На редистрибуцију аористних, а превасходно имперфекатских 

наставака, како се показало, утичу различити фактори – фонетско-фонолошки, семантички, 

те ареални, који се односе на део територије у суседству са зоном косовско-ресавског 

дијалекта (и с тим у вези примећено присуство форми типа рададијо у новопазарској зони, 

непознатих остатку говора). Даље, анализа грађе показала је да на читавом терену 

функционишу форме краћег инфинитива – у тутинском и новопазарском делу потпуно, док 

се у сјеничком јављају и дуже форме, са финалним -и, и то у двема зонама (део територије 

у суседству са херцеговачко-крајишким дијалектом и сјенички пунктови који припадају том 

идиому; те у пограничној зони према ивањичком говору). У презенту су наслеђени наставци 

очувани у свим лицима, изузев 3. л. мн., где се уочава, скоро до краја довршена, тенденција 

ка уједначавању двају наставака у корист -у. Уочена варијантност у вези са наставцима 

императива углавном је фонетско-фонолошке или морфолошке природе, и није од посебног 

значаја за одређивање позиције овог облика у систему. Примећено је, међутим, да се 

синтетичке форме овог облика неретко замењују аналитичким конструкцијама (по угледу 

на лица за која не постоје посебни облици императива), и то посебно када је посреди 

употреба уз негацију. У глаголском прилогу садашњем код једног дела глагола, опет као 

резултат аналогије, долази до уједначавања облика свођењем двојства форманата – -ећи и -

ући – на један. На сличан начин, у глаголском придеву трпном глаголи чија се инфинитивна 

основа завршава на -а- на читавом терену тутинско-новопазарско-сјеничког говора показују 

колебање по питању репартиције наставака -н(-) и -т(-), при чему се уочава тежња ка 

унифицирању облика и стабилизовању -т(-). Од значаја је и то што је утврђено да у 

испитиваном говору футур први показује знатну стабилност, која се огледа у томе да се на 

читавом терену форме са инфинитивном допуном добро чувају, те да балканистичка 

тенденција замене инфинитива конструкцијом да + презент није знатније узнапредовала. 

На морфолошком плану и футур други показује стабилност. Исто важи и за перфекат, с тим 

да се овај облик често употребљава без помоћног глагола. Испитивани говор познаје оба 

модела грађења плусквамперфекта – помоћу префекатских и имперфекатских облика 

глагола бит и радног глаголског придева. Нешто чешћи су ликови првога типа, што је, 
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показало се, стање узроковано семантичким и прагматичким факторима. Помоћни глагол у 

потенцијалу је и овде, као и на највећем делу српског дијалекатског подручја, облички 

унифициран – сведен на облик би у свим лицима. Напослетку, од посебних, 

перифрастичних облика, на терену су забележене три конструкције: би + императив, било + 

инфинитив и шћаше + инфинитив. 

 

 IV.5. Анализа је са синтаксичког аспекта подразумевала што потпунији опис 

употребне вредности сваког од појединачних глаголских облика. Циљ је био да се глаголски 

облици, који се у комуникативном чину увек јављају удружени, сагледају не само као 

појединачне јединице сстема, већ и у сложеној мрежи међусобних односа. Показало се да 

при комбиновању унутар реченице, али и у ширим контекстима синтаксичко-семантичке 

одлике сваког од њих регулишу како одабир тако и распоред јединица и њихово 

комбиновање, смењивање и тако и услове њихове међусобне заменљивости у контексту. 

Примећено је, такође, да од типа текста зависи како одабир облика, тако и то који ће се 

сегмент семантичког потенцијала показати као релевантан. Услед тога, вредности 

глаголских облика испитиване су с обзиром на њихову употребу у различитим типовима 

текстова/саопштења (наративи, неутрално казивање, евокативно саопштење, емотивни 

исказ, понављане прошле радње, приповедање личних доживљаја, приповедање 'из друге 

руке' и сл.). Сваки од глаголских облика описан је најпре с обзиром на синтаксичко-

семантичке функције које су му примарне, а потом и у секундарним службама (временско 

транспоновање, модална употреба), када у говорној сфери најчешће долази до преклапања 

употребних домена. У анализи се подједнака важност придаје како синтаксичко-

семантичким, тако и стилистичким и прагматичким факторима. То се има у виду будући да 

је сваки од облика у већој или мањој мери носилац и стилског потенцијала (посебно када 

наступа као временски транспонован, а то значи као маркирана јединица), који се показао 

као регулишући фактор одабира у конкретном говорном чину или типу текста.  

 Анализа употребне вредности облика показала је да сви они, осим што врше своје 

примарне синтаксичке функције, подлежу и временском транспоновању. Временска 

транспозиција узрокује појаву сложеног система односа међу глаголским облицима, који 

тада ступају у различите релације, међусобно се допуњујући или искључујући. 

Осветљавање фактора који њихову употребу регулишу уједно значи и дефинисање 
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положаја сваке од јединица у испитиваном систему. Имајући у виду да се транспозиција 

најчешће дешава онда када глаголски облици из своје примарне улазе у сферу прошлости и 

ступају у сложену мрежу суодноса са временима којима је обележавање прошлих дејстава 

примарна служба. Стога је највише пажње посвећено управо претериталним и облицима 

који у одређеним условима могу вршити ту функцију. Систем претериталних времена на 

овом терену знатно је сложен. У глаголске облике којима се у овим говорима саопштавају 

прошле радње, осим јединица којима је основна служба временска (перфекат, имперфекат, 

аорист, плусквамперфекат), увршћују се и временски транспоновани облици (презент, 

потенцијал, императив), те глаголске конструкције са специјализованом функцијом (шћаше 

+ инфинитив, било + инфинитив, би + императив). Показало се у анализи да сви наведени 

облици с једне стране поседују сопствене синтаксичко-семантичке карактеристике, али се, 

с друге, у неким сегментима поље њихове употребе поклапа са неком од служби осталих 

облика, те да је избор једног од њих условљен различитим факторима. Уочено је да су 

имперфекат и аорист у употреби фреквентни посебно када се са неутралног казивања, када 

се прича о општим темама, прошлим радњама које се понављају, или онима које су 

доживљаји неког другог лица, у казивању информатора пређе на теме које спадају у домен 

појединачних личних доживљаја из ближе или даље прошлости говорног лица. Издвојени 

су бројни примери који показују да су ова два облика носиоци изразитог стилског 

потенцијала. Испоставило се да у таквим ситуацијама аорист и имперфекат (као облици са 

јасно израженом семантичком компонентом доживљености) имају потпуну предност у 

односу на друга прошла времена, односно времена којима се при временском 

транспоновању могу казивати прошле радње (приповедачки презент, приповедачки 

императив, проповедачки потенцијал). Пажња се посвећује и ставовима који поводом ових 

облика постоје у српској науци, при чему су посебно пажљиво разматрани они који су 

изазивали неслагања научника. Тако на пример, имајући у виду често оспоравану разлику 

између имперфекта и аориста несвршених глагола, компарирањем ових двају времена у 

различитим синтаксичко-семантичким реализацијама, односно у истим или сличним 

језичким околностима, указали смо на јасно постојање разлике у семантици. То је извршено 

анализом синтаксичко-семантичких разлика у употреби имперфекта и аориста за 

означавање четирију типова прошлости – имперфекат за блиску прошлост, имперфекат за 

мало даљу и удаљенију прошлост, имперфекат за даљу и далеку прошлост и имперфекат за 
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неодређену прошлост – а обухваћене се и ситуације када имперфекат доспе у домен 

садашњости. Овако утемељена анализа омогућила је јасно издвајање домена употребе и 

језичких услова у којима се облици реализују, те стилистичких и прагматичких ефеката који 

се на плану рецепције производе. Анализа плусквамперфекта показала је да је посреди 

облик на испитиваном терену добро очуван, те са јасно разграниченим доменом употребе и 

инвентаром синтаксичких, семантичких и стилских својстава. Извршено је његово 

поређење са перфектом, где је учињен осврт на дотадашње резултате у његовом 

проучавању, те показане јасне разлике између двају облика. Перфекат се анализира као 

облик у својој примарној служби, где има широк домен употребе имајући у виду да је 

стилски неутралан, да су му могућности синтаксичке употребе веће у односу на друге 

претерите а семантика универзална. Посебна пажња посвећује се условима комбиновања са 

осталим облицима у сфери прошлости, где се показало да је посреди синтаксичка јединица 

која своју примену налази у свим типовима текстова, а најчешћа му је служба обележавање 

прошлих радњи у дискурсу неутрално интонираном, ниског степена емотивне 

ангажованости приповедача. Такође, често је бележен и у контекстима где се јавља здружен 

са осталим формама, када најчешће њиме започиње приповедање, и његова улога је ту 

припремна – служи као оквир за увођење радњи означених другим формама, тј. има службу 

временске локализације. Презент се у раду анализира као централни облик временског 

система, према коме се темпорално одмеравају радње исказане свим осталим формама. 

Анализа је показала да је подједнако чест у употреби и у својој примарној служби 

обележавања садашњих радњи, и као временски транспонован у прошлост. Нешто ређе су 

потврде транспозиције у будућност. Поводом презента разматрана су два важна питања: 

поимање термина садашње време и моменат говора, где се показало да садашњост ипак 

треба схватити у границама ширим од оних које би одредио термин тренутак / моменат 

говора. Стога су дате потврде за употребу презента за најужу, ширу и универзалну 

садашњост. Показало се да широку примену презент има и у модалној служби. Као 

временски транспонован он показује сличности са осталим облицима којима се могу 

обележавати прошле радње, превасходно са аористом, али га од њих углавном издваја то 

што се његовој примени углавном погодују у шире нарације, комплекснији наративни 

блокови, будући да није посреди облик са информативном већ превасходно са стилском 

службом – реч је о јединици која је носилац високог степена стилогености. Анализа облика 
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којима се обележавају будуће радње показала је да футур први најчешће наступа у својој 

основној служби, те да ретко подлеже временском транспоновању у прошлост. Оба облика 

показују извесну нестабилност у систему о чему говори чињеница да је број потврда у 

којима се на њиховом месту употребљава временски транспоновани презент доста висок. 

Такође, бројни су и контексти где су сва три облика конкурентни и могу се замењивати без 

штете по значење. Анализа модалних глаголских облика – императива и потенцијала – 

показала је да се они осим у својој примарној широко употребљавају и у временској служби, 

када обележавају прошле радње које се одликују хабитуалношћу. У тој функцији 

придружује им се и посебна перифрастична конструкција – би + императив. Испоставило 

се да у ситуацијама када се јави потреба за обележавањем радњи које су се у прошлости 

понављале ови облици имају апсолутну предност над осталима, те су у употреби 

високофреквентни. Поред тога, све три форме изразито су стилогене. Детаљним 

прегледањем грађе показало се да се домени употребе трију јединица у највећој мери 

преклапају, али и да постоје разлике које, уосталом, и омогућавају њихово паралелно 

егзистирање у систему – имепратив има шири домен употребе од потенцијала јер може 

обележавати и појединачне прошле радње, перифрастична конструкција наступа само у 

служби исказивања хабитуалности и специјализовано је језичко средство и сл.  

 

 IV.6. Осим наведених, базичних тачака на којима се заснива наша анализа, а које се 

тичу утврђивања системске природе сваког од облика на морфолошком и синтаксичком 

плану, односно унутарјезичких фактора који регулишу развитак система, у раду су се у 

обзир узимали и ареални фактори, као такође битан чинилац који има утицаја на 

усмеравање путева језичког развитка. Примећено је, најпре, да на еволуцију језичког 

система утичу контакти са околним идиомима структурно различитог типа (присуство 

дужег инфинитива, различити облици имперфекта и сл.), који доводе до појаве 

микрораслојености унутар говора. Порекло становништва и конфесионална припадност 

важан је фактор којим се објашњава варијантност језичких категорија и средстава на 

различитим нивоима дијалекатског система. Најизраженији утицај свакако се очитује на 

фонетско-фонолошком плану. У морфолошком и синтаксичком домену, међутим, 

изванјезички утицаји овога типа немају већег значаја, те се разлике у глаголским облицима 
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и њиховој употреби код говорника муслимана и хришћана, потом и код муслимана 

различитог порекла, углавном нису бележиле у већем обиму.  

 

 IV.7. Најзад, у читавој анализи вршено је поређење стања затеченог у испитиваном 

идиому са ситуацијом која карактерише околне говоре. Поређење са говорима зетско-

сјеничког типа у Црној Гори од значаја је јер највећи део становника наше зоне 

представљају досељеници са ови простора, који су свој идиом донели у нову постојбину, а 

који је временом еволуирао, те на синхроном плану на свим нивоима уочавамо појаву 

диференцијалних особина. Ипак, сличности међу њима знатно су израженије, што 

несумњиво упућује на структурну истородност ових говора, односно припадност истом 

дијалекатском систему. Извршено је и поређење са говорима зетско-сјеничког типа на 

територији Србије имајући у виду њихову припадност истом поддијалекту и заједничке 

еволутивне токове. Поређење са стањем у околним говорима херцеговачко-крајишког и 

косовско-ресавског типа имало је за циљ да се увиде међусобни утицаји говора једних на 

друге, при чему су такође уочене значајне потврде присуства интерференције у рубним 

подручјима. Упоређивање прилика на нашем ареалу са онима које карактеришу српске 

говоре на Косову и Метохији извршено је зато што су ови говори у историјском развитку 

имали доста сличне еволутивне тенденције, и да је посреди ареал у коме су контакти са 

несловенским језичким структурама били интензивнији него у главнини штокавских 

говора, што је све условило да им путеви развитка буду унеколико сродни и да резултирају 

појавом сличних односа унуар језичког система, што се показало и на синхроном плану 

откривањем значајних изоглоса које се протежу овим простром у целини.  
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V. ИЗВОДИ ИЗ ДИЈАЛЕКАТСКИХ ТЕКСТОВА 

 

  

 Попе 

 На Богојављење кад биде рано изјутра. Увече спремиш воду, то сутрадан се носи 

вода, на Крстовдан. То донесе поп ту воду, ти ту воду спремиш за ујутру, а увече се уточи 

за ујутру. И ујутру понесеш, тамо ставиш секиру и обрнеш она оштрић на десну, ђе сунце 

изгријава. Узмеш флашу воде и тамо двоје деце чека, а једно се старије окреће и на десну 

стран прво почнеш. Трипут се обрнеш овако док стигнеш до оне флаше, па се прекрстиш. 

Ћутке се обрћеш. И после кад се трипут обрнеш, скочиш мезге, ноге да не раздвајаш. 

Скупиш ноге и скочиш с оне секире мезге тамо кол’ико мош, ко метар мош да скочиш. 

Глʼеда се ко више море да скочи, та је ко демек вредни ко бајаги. Каже: „Ја еве довде, ти 

коичко скочиˮ, те тако то скачу. Тат се бок јавља, изјутра. Ко пораниш те погл’едаш, отворе 

се небеса, кад мош да потрефиш, и пожел’иш кат се отворе небеса, ти гл’едаш на прозор и 

гл’едаш: „Дади ми, боже, добро здравље, како ја гл’едам ово да видим отворена небесаˮ. 

Неки погреши, па реко: „Дади ми главу кол’ико бучукˮ. Он шћео да рекне: „Дај ми, боже, 

бучук параˮ. Иште се код бога, и здравље се иште кроз прозор, и гл’еда отворена небеса, и 

куд је он погрешио и реко: „Дај ми, боже, главу кол’ико бучукˮ. И бок му дади главу кол’ико 

бучук, и није мого да изађе на прозор док му нису распил’ил’и прозор.  

 На Ђурђевдан испод воденице се узима вода, нешто је боље ђе се то окреће камен, 

окреће се камен, па то нешто ко здравше испот камена. Одеш под воденицу, па се окупаш 

прије сунца у ладну воду, понеси пешкир и окупа се у ладну воду и ту се обучеш и све. И ту 

зовеш некога кад видиш од другова ил другарица, по имену, она се озовне, шта је, не вел’и 

мол’им него шта је. „Е видиш л’и ова зел’ен дријен, предајем ти мој дријем, од год до год, 

до ово доба године.ˮ Е, предадо ти дријем, посл’е та девојка цијело л’ето дријема. Коју ти 

није жао да се дријема сву л’ето, она се млого не наљути то. Буква зове се од воденице, 
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воденица има букву која иде вода крос ту букву, и дирекно у камен у воденицу. Да није воде 

не би се мого окрећат воденички камен. Ако се не озовне не мореш да јој предаш, ако се 

озовне, ти јој предадеш та дријем, веља да се озовне. Уочи Ђурђевдана коприву береш, 

дријен, фрбу, и донесеш, на шталу ставиш, на кућу више врати, више штале, говеда врати, 

више врати офчија. То су све животиње, ко човек, ко, и оно дише, што гој дише стављаш. 

Испл’етеш вијенац, онако туриш више врати, то л’ијепо је та вијенац. Само ставиш вијенац. 

Вијенац се ставља и уочи Петровдана. 

 

***** 

Ово се зове брдо, ово је за појасове, а ово је за платно велʼико. Ово је за појас мало, 

а велʼико је за платно, ово је хаслʼи за платно. Ово су зупци, у сваки зубац протнеш иглу 

плетићу, све жице оде утнеш, има сто жица, не смијеш да разминеш један, биће ријетко 

платно, него у сваки, цело брдо напуниш, те основе од конопље. И после брдила се зову 

која се к себе вучу, протнеш чуњак та, а цијеви, има цијеви, напуниш цијев те потке, потка, 

то е опредено, зове се потка од конопље. Ставиш у та цијев једно дрвце, и ово дрвце овде 

ставиш, удариш га овде, и овде је цијев, и како вучеш, она се цијев окреће, и ти вадиш жицу 

да би протињала, и брдо овако протињи, и оно брдо тки, тки, и изаткеш данас пет метара, а 

звало се метар, звао се аршин. Виши је аршин него метар, мало је повише аршин, тако се то 

звало. Која је жена вриједна, пет изатке, а која није вриједна, она три изатке, а ја сам увијек 

по пет ткала, и мој свекар беше жив и сашо тамо на крљу, а ја ткала брзо, и живота ми мога, 

он слушо, каже: „Од мерака сам слушо како удара са брдилимаˮ, и пет аршина ја на дан сам 

изаткала тога платна. О-тога шију људи, после код шњајдера носимо сашију ти кошуљу, 

цио ти долњи веш, и све ти то исашива о-тога платна, от конопље. И људи с прва су тако 

бијелʼелʼи се, у лʼиваду кад су косилʼи, само у веш, ништа нијесу обукевалʼи, појас опаши, 

а она кошуља им бијела од конопље, рукави дугачки, узми свакојаке боје, па извези. У прси 

оплећак се звао, оплʼећак у прси да убациш, шара та, и ту шара, и ту вес. Нијесу сви исти, 

има свакојакија урнека, почетак, ми смо звали почетак, сад вичу и урнек и почетак, имало 

је разнија. Ко је био вриедан, млого је лиепо то извезо, свакојаке боје извеземо те оплећке, 

и то после на вашир иду, звао се сабор, иду на вашер, на главне те саборе, обукују се, све то 
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од платна су се људи обукевали, ништа ис продавнице, све жене од руку се обукевале о-

тога платна. 

(Драгица Вељовић, 79 година) 

 Бороштица 

Ми смо по правилу Арнаути, Малʼисорци, Арнаути, ми смо Албанци. Наше е 

порекло више е католʼичко уназад кад би се враћалʼи него и српско. Директно из Албаније 

наше порекло. Наше плʼеме кат је оселʼило, разлок чега је доселʼило – све оћу да ти кажем 

ради чега. Ово место било, посла није имало нико није радио, све што кажу ето овако ако је 

неко стоку држо. Ка[д] су доселʼилʼи ис Албаније, разлок чега је било... Jа знам, отац би 

причо да је пашче удавило неком дијете, те ту послʼе су убијања била и ови су три брата 

напустилʼи, они су најпрво билʼи у Тузи па из Тузи... Крф нека, свађа била и они напустилʼи 

тамо то место и доселʼилʼи овамо, то ти је разлок тога. Они су посљен ту мало, ту мало, овде 

су осталʼи. Наше е порекло негде из Албаније, та сеоба кад је била можда прије триста-

четирсто година. Те су сеобе билʼе ка и сад што постоје. Тачно се не зна, неко каже да је 

била три брата и живелʼи тамо у то место и откини се пас и удави ис тог другог плʼемена и 

онда су они билʼи приморани, узелʼи су децу, кренулʼи су, најпрво су населʼилʼи Уго, па им 

се ту није свидело па у Биоц, па из Биоца се врати у Бороштицу, е из Бороштице кренулʼи 

су по Македонији, по Позару. Не знам ови старији да лʼ шта разумију албански, алʼ кад би 

се саставио Албанац с Косова и ови наши, то е ко кад би причалʼи ови из Београда и ми овде 

ис Тутина. Изгуби се, ти обичаји, нема.  

Педесет и друге, пете до шесет и пете за Турску је ишло. Ја сам чуо от старија, путева 

није ни имало, сат овија возила, ја знам, није мого човек да види трактор један, никако 

возило да је овамо изашло. Па кад је први пут један комшија ми оде купио трактор, то трчала 

би деца да виду шта-е то, чудо хим је било. Ни радиона, није то ништа имало, а најглавније, 

више е народ због путева је осељавао. Ево сад се мало, да ти кажем, то су старе куће билʼе, 

сиротиња, већ сат се почело мало, ево ова пут, знаш колʼко то нарот и вуче. Да е имо човек 

пара не знам колʼико, кад нема пута не може да купи аута. Путеви лоше, причам ти, 

снабдевалʼи би с коњима ове продавнице овде.  

(Реља Шкријељ, 74 године ) 
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***** 

То е било тамо у Ругову, ови наши стари шта су билʼи, ту е Ругова, ту и данас има 

плʼеме. Ми смо оде Шкријељи, има Шкријељи ту. Они су тат ка[д] су дошлʼи оде 

доселʼилʼи, они су католʼици билʼи и Турска онда владала и, шта знам, нешто су се око 

пијетла, илʼи не знам шта су се убилʼи и они су посен моралʼи, да лʼ су убилʼи турског 

војника збок пијетла, не знам како е то било. Била је дошла ис Ругове, они су убилʼи ћовека 

и побеглʼи су овамо, населʼилʼи се у Бороштицу, ови из Угла и друга села хи тужи: „Дошла 

нека војска, неки Власи населʼилʼи се у Бороштицуˮ. Оно се дигни она војска и дођи то ту 

баш на она крс ту, и да напану ове да хи убију да хи истерају. Ови истерај бајрак и као 

предалʼи се, и нису шћелʼи да се бију, нијесу смелʼи, и они виделʼи: „Аи бре, то је нећи 

нарот, видиш да се предају да се не плашу.ˮ И дођи она њихан првиш оде се погоди са 

овијем старијем оде Шкријељом: „Да дођем с војском смијем лʼи одек да ноћимо?ˮ „Само 

да ми даш бесу да ми не дираш фамиљију и да ме убијеш и кога да ми убијеш, дођи.ˮ Он 

реко: „Ево ти је беса.ˮ „А и ти мене ако ти кога убијем, ја сам ту да ти дам бесу, само немо 

да ураду шта невељатно, да пљаћкају, да убију децу, хајване, да ми даш бесу да неће.ˮ 

„Добро, хајде.ˮ Дођи на конак, ова пушћи хи на конак, кат они увеће, један топђија њихан, 

ималʼи топ, дигни се те уби пијетла, кокошку. Она се дигни те он топђију тат, уби та 

Шкријељ што је оде населʼио. Реће: „Што уби ћовека?ˮ „Што ми уби пијетла. Јесмо лʼ се 

погодилʼи бесу далʼи један другоме нит да ми ти шта убијеш ни ја тебе?ˮ „Е таман си му га 

ућинеоˮ, каже, „далʼи смо бесу један другом, и ти мене и ја тебе. Кад је кћео да пљаћка, 

таман си му га ућинео.ˮ Ево га топђији још мрамор му седи ту испот села. Оде топђија за 

пијетла. Беса је била тврда, шта се рекло беса, нијеси смео да такнеш кога, тако е било тврдо 

то да се не смије убит. Они њи оставилʼи, посен живу. „То е добар наротˮ, каже, „питом 

нарот, нека хи нек живу и они.ˮ Те ту су узељи ово поље овудијер, пало хи је. Тамо у Угао 

има граница са Углом доклʼен је наше доклʼен је угљанско, тамо Браћак, тамо Градац. 

(Хука Шкријељ, 81 година) 

 Брегови 

Време друкчије било но сат. Време је било, не пита те родитељ ђе ће да те да: ти била 

малољетна, била старија, он каже: „Ја сам решио ту да те дамˮ. Ја ко нијесам била тунаке у 

кућу но сам негђе била тамо елʼ тамо, каже: „Ја сам те даоˮ. „Ђе?ˮ Каже ту и ту. „Па, мене 
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то не одговара, ја нит сам видела, нити... Како ћу ја д[а] идем тунаке?ˮ Каже: „Ништа, ја сам 

те дао.ˮ И идеш ти јелʼ он стар јелʼ млат, он те не пита, само: „Дао сам теˮ, каже, „хајтˮ. 

Реко: „Ја га не знамˮ. „Ништа, хајде ти тако, ја сам те до и нема другоˮ. И ја сам тако 

пристала то. Шеснес година је био старији од мене мој муш, тако, и ја сам живела саш њим 

млого лʼијепо, слагалʼи смо се. И данас, јако је он старији био од мене, ја млађа, он је 

здравши но ја. Он садек здравши изађе но ја, њега ништа га не бољи, мене кичма, ноге, кано 

ти, рађала се деца, живовало се, слагало се, био лʼепши живот, слађе да живиш но данас. 

Данас вријеме друкше млого, данас имаш колʼко имаш и да немаш, то ти је млого друкши 

ова нарашћај, не милʼи му се ништа, но само му се чини да му је у грат да ћоса, да живи, ја 

то нијесам маштала, ја сам волʼела у село от почетка, јако сам била тако малољетна, ја сам 

вољела на село да живим увијек. Шеснес година ка[д] сам дошла имала сам. Ништа знала 

нијесам, ни да умијесим. Живот ми је био лʼијеп, лʼијепо сам саш њим живела, нијесмо се 

матретиралʼи, петоро деце сам имала са њим, чоре поудавала. Такаф је живот био, данаске 

има се, фала Алаху, то се добави, јако се рекне вала, ја сам дошла у доста слабоштињу, некат 

није се то имало. Маћеху сам имала, он имо маћеху и једва је чекала да се то макне, каноти 

што је пасторак, и одвојио не послʼе та свекар, мене и њега, борилʼи, кућилʼи, било ни је 

горе место то што ни је кућа била, послʼен оде смо пребацилʼи, купилʼи кот једног Амира, 

братучеда, он је у Жупу та Амир. И тако то ту смо осталʼи да живимо, нијесмо отишлʼи по 

граду, нема проблʼема досад, да биде слободе, да биде лʼијепа живота, што рекну, то 

желʼимо највише. Послʼен сам распитевала јетрве оно да ми кажују како да с[е] умијеси, 

оно на себе почела да мијесим, не знам ништа но само онако замијеси га а ништа ни квасац 

ни герму, тапут није имало ове квасцове, ове герме, но тапут је било она квасац забрка мало 

брашна и тури помало от тијеста брашна, забркаш оно и оно посљен мало удође, замијеси 

лʼебове, посљен оно мало удолази. Здравше је било но сат, здравше је био и та квасац 

некадашњи но садашњи и све је здравше било некат но сат, е сат имаш свега, алʼи све је 

друго но некат. Некат се јео лʼеп мумурузан, јечмен, пшеница сијата, а данас ова бијељи 

лʼеп, ово нема ништа, ово нема укуса и нема здравља.  

(Фатима Куч, 69 година) 
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***** 

 Ада богами смо правилʼи и то је било стварно лʼијепо, турилʼи би помало јечма и 

помало клʼека и знаш који сок би оно направи згодно, има неки добар укус, и јечма смо 

помијешалʼи помало, и знаш како е то било згодно, а сат ова нарот маханџија нешто. 

Крушку, би нашлʼи, неку крушку добру, ако нема питомија, има дивљија, само су стварно 

добре ко питома, и туримо ту крушковачу те пијемо то, млого згодно. Нијесмо јабуке 

туралʼи, а турамо и расо, купус тури. Сат ова нарашћај нешто нема мерак за то, ја волʼим 

расо, волʼим крушковачу, ови да лʼ попи једама, нећу, каже, више. Нема, так тук понегђе 

овамо у ову главицу, виђо сам помало има алʼи слабо, има вргањ, има лʼисичарке, ово се 

исчешћало свут. Лʼијеске има, има свашта. Шта би бралʼи овија чајева од лʼипе, богу фала 

шта би дошло о[д] Тутина, от Кочарника, ис Попа, па по овија нашија шума би бралʼи лʼипа, 

чајеве, ми сат имамо лʼипе кот куће, то су сила лʼипе, море, алʼи још нисмо убралʼи ни један 

чај. Има једно дрво руј се зове и ја би осеко тога руја, па осечи оно на помало па намешћи 

ка хамајлʼијице оно, отеши онога руја, све те у очи удара колʼко је руј, рујно оно дрво, па 

би девојке, жене, узелʼи онога, свашта. Има оде руја код нас овамо у ове крше, ја сам носио 

једној жени у Тутин, да лʼ нешто вељаше за наки притисак, појма немам за шта она то, те 

би ја осечи по пун један цегер рујовине те јој понеси те је она нешто то кухала и пила би та 

чај. 

(Шемо Куч, 80 година) 

 Врујца 

Неко га крсти Врујце, неко Врујца. Ја знам и порекло збок чега се зове Добриња. То 

е далеко. Ево како. Неки старац Илија кад је дошо ис Црне Горе горе, пао у те крвови шта 

ли, и пошо да бежи и имо једно кљусе, ми кажемо кобила, и фамилију цијелу поведи да 

бежи овамо и ишао, ишао од Црне Горе, носио исто кокошке неке и пијетла и реко: „Вала 

ова пијетао ђе запева, ту ће бит добро и тако то да неденемо имеˮ. Ишао, ишао, кад изашли 

оде у Добрињу, ти не пантиш неке јаворове, оно зар зора било, она пијетао крилима ту, ту, 

ту – запева: „Е вала оћемо оде да се настанимо, оде ће бит доброˮ. И о[д] тога је остало 

Добриња. Врујце кроз врело оде, врело зове се врело, и зато се назвало Врујца, ова вода има 

од нешто е, има двије добре воде, оне се зову врело, то е тапут тако, и зато се и назвало 

Врујца. Жупа као мало по плодности, а Врујца за врело. А Добриња је збок тога постало 
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Добриња. Врујца је ко засеок, ми се не водимо у те књиге ко Врујца но ко Жупа. То е мало 

место, двије три куће биле, ту су насељавали те аге, оде су живели каже неки Батржани па 

су слаби радници били и аге су и растерали и населили нас из Добриње, ми смо из Добриње 

оде прешли, ово су добри радници, оде је било јагма ко да се насели, јер оде било близу 

вода. Ис Црне Горе у Добрињу, а ми смо из Добриње исто оде насељени. А наше је порекло 

ко ови Савићи. Били су неки насељени, реко из Батрга, е после су нас населили, они су та 

ушур узимали. Нама су аге ови Хамзагићи ис Тутина, ово е њино било, е после на[с] су 

населили оде, ови су наши стари били добри радници, имали користи и они и они, зато су и 

и населили.  

(Миливоје Савић, 81 година) 

 Годово 

 Послʼе свадба била у недељу, дворела, био ми је Драгољубов брат ђевер. Ето ту 

поре[д] тога прозора, недељу по Савиндану, ту сам дворела, онда немаше слика, нијесам се 

слʼикала ка[д] сам дворела. Оне мараме решњаче до ето овудије, цветова, згоде, купи оне 

ћипурије ко[д] Цигана, ето оно купи и тури бајаги овудије на капут. Ја сам носила стално 

мараму, и девојком сам носила, онда је било срамота да иде гологлава. Педесет осма, давно 

е било то. Ималʼе су једне бијелʼе, оно нешто провидно је било, а оне једне мараме беху 

жућкасте, некако су ми више лʼичелʼе но бијелʼе јелʼ сам ја билʼа бијела у лʼице. Куповалʼи, 

па ми после купише црвену мараму, па носи црвену мараму, па деца ис Попа, доста и је 

имало што су ишла у школу, и она су морала да сврну: „Оћемо да сврнемо оде кот чика 

Милʼивојеве куће да видимо снашуˮ. 

(Радмила Сташевић, 77 година) 

***** 

Да да ти глʼедам у шољу. Што си јака, на висину, имаш неки пиштољ, неки глас 

повољан, неку жутљавину си бацила за лʼеђа, мушкарац са неком особом овамо ка тебе мало 

подаље, имаш неку грану, нешто ће да разграна, да се обрадујеш нешто, нека особа овако с 

мушкарцом стоји једно уз друго нешто према тебе овамо, ти нешто јака, нешто си хи 

надвисила, неки глас сретан ће ти бит, нешто си замишљена, нешто замишљаш а све ће да 

ти се ово оствари, доста си замишљена, а жутљавину си бацила за лʼеђа, скроз забацујеш за 

лʼеђа, па опет исплʼиваваш на површину. Не треба вероват, нацрто ми се неки добитак, ја 
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вичем сама у себе, који лʼи је добитак, кад мене брат даде долʼе пара. Кажу треба глʼедат а 

не треба вероват, ја сам научила кат сам се запослʼила у мој локал па имала једна горе 

повише мене па она би дошла код мене, па би ме грлʼила, реко: „Немо ме грлʼит мислʼете 

неки мушкарац ме грлʼи. Ти си скрос кратко пошишана, рејте ене што је грлʼи она 

мушкарацˮ, она се сми, ми би шалʼилʼи, изводилʼи, она би дођи горе код мене кат хоћу да 

промијеним смену: „Хај на кахвуˮ. Ја од Рамизе научи, Медове жене. Она би код мене дођи, 

ја научи од ње. Хај шта ти је лʼијепа ова жеља, имаш крс, успех, наврх главе, па се нешто 

извисила, мушкарац према тебе скроз овамо, ка неко срце. Што ти је лʼијепа ова жеља, 

нешто ти се на двоје раздваја ова жеља, нешто ћеш да запучиш, ка на двоје да ти се раздваја, 

не умијем ти казат, имаш заставу, нешто ћеш да победиш, нешто ће да ти се оствари, овамо 

имаш нешто ка брот. Имам, милос нешто, риба брига, па опет на висину неку глас лʼети, 

кључ, нешто ћеш да закључиш.  

(Сафета Даздаревић, 46 година) 

 

Делимеђе 

 Бајрам се слави код нас овамо лʼијепо, долази ти, умијесиш све, све умијесиш шта 

треба, и слатко и слано, биријан и пита и сутлʼијаш и све, халва се испеће уоћи бајрама, е 

послʼен поставиш, послʼен почне комшилук тако све да долази, све по [j]едно испрати, по 

[j]едно сретни, на хастал слаткога, најпријен само слатко је било, сат има овија сокова и 

овога свега, и овога воћа, принеси вала пун хастал. Ко хоће д[а] узме, нек узме. Више се 

кућа, ово наше што е комшилук и ово браство горе, овудар ово обиђу људи за дан. Одива 

која је далʼеко не море ти дан, а оде комшилук, неко ради, ка[д] се потрефи неко те не ради, 

он обиђе ова комшилук све, кад је на посо, други дан, тречи дан дође, а одиву је најсевапније 

обић. Прави се торта, прави се баклава, прави богами нека ћуфтат, праву дудове, пите се 

мијесу. Дудови се праву, растопиш масла и мало зејтина и убуташ шећер и шећер туриш па 

убуташ оно све те се она шећер растопи, е посен туриш по едно јаје двоје у оно све, још 

пријен брашна, посен туриш онога брашна, забркаш, забркаш колʼко ти је таман, извади 

проба овако да лʼ море да се растањи оно да се не лʼијепи за руке. Е море, е сат растањиш 

једну, туриш у тепсију суд редом овако, напуниш тепсију, испећеш. Прелʼије се шербетом. 

Овамо се шербет куха пораније. Шербет како кат, неко тури која је виша тепсија кило коцке, 

тоза, која је мања баш не треба, но хоће млого да се ујапти па послʼе неће да уђе у дудове 
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она шербет. Провре се па ври доста вала, један дан цио дан ври. А баклаву кад мијесиш 

богами јоке, готово два дана те она шербет на баклаву. Баклаву сат неко е прави кот куће, а 

сат има овија кора да се купи у Пазар. Најпријен смо сукалʼи на софру, па оклагију па 

растањи, па шта, па посен узми тури ораха, тури унутра шта треба, да хи рендујемо орахе, 

тури шта треба то, кекс. Па то лʼијепо заћиниш, неко је мијеси ка питу, а неко јок но ка 

колпиту, па послʼе салʼ сећеш по мало овако и ређаш у тепсију свуј наоколо. Он дуго се 

пеће, не смије да јој даднеш ватру одма, но тиху ватру. Пот тиху ватру се пеће већ готово 

три сахата, пошто не море да свуд да је уфати одма ватра, ние истиштена ка што треба, неће 

она сладак шербет ни да уиђе у њу. Овако јок но на тиху ватру, наложи, неко на струју, па 

угоди му руку, на струју укљући оно, па је пећи. Реванија се прави овако. Узмеш мало 

зејтина туриш и мало масла и узмеш кое јаје и оно све убуташ, убуташ и убуташ, посен 

узмеш мало брашна и какао и понегђе мало убркаш, јок по цијеломе, но по неђе-неђе, тако, 

посен туриш на шпорет те испећеш. Е вала нојзи не треба млого шербета, ка једна ђезва о[д] 

три ћетири филʼђана, и посен кад испећеш, узмеш кашиком лʼијепо те свуд редом попрскаш. 

Сутрадан мош све да е искоматаш у колаће и да е туриш. Она се прави вала халва, туриш 

мало масла и зејтина, алʼ не туриш да се укрћи, ништа то, но туриш одма брашно, пећеш је 

на шпорет, мијешаш кашиком да негђе не изгори алʼ нешто, све је мијешаш кашиком, е 

посен узмеш кат се испеће те порумени, проба, на кашику извади, да лʼ је поруменела, да 

не остане плава, она порумени. Ко има неко тура ора, уситни па мало помијеша у ону халву, 

е посе онамо шербет скухаш, е посен кат је кухана, испечена халва, изрућиш, па изрућиш 

мало шербета, па ко ћеш још, још јој дода, а мијешаш је још на шпорет, још јој додаји. Посен 

мало се хладни, кашиком, узми танире, с кашиком па свуд редом овако напуни танире и 

туримо тако, спаримо ми једемо, и јопет ставимо кад неко дође тако за Бајрам.  

(Ђузида Цаковић, 74 године) 

 Долово 

Богами знаш како, сат неки пријетељи види неђе неку девојку, ови добри, они добри, 

тапут нису се, илʼ случајно неђе се сретни код некија пријетеља и отиди проси. Мене је он 

просио два-три пут, видо ме у Тутин, ја долазила и мој свекар ме видо и долазилʼи просци 

просилʼи, они ме далʼи, нит сам више Авдију виђала, ни причалʼи ни изласке ни ништа. Они 

причају, оно ређају оне бројнице: „Ако је Алах судбину учинео да се опријетељимо, ми смо 
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дошлʼи, бегенишемо вас као за пријетеље, а сад ако ви бегенишете насˮ, а то нит је излазила 

девојка да види те просце и то, хај боже сачува. Тамо у другу кућу ја знам кат су долазиљи 

мене да просу, ја не смијем на воду д[а] изађем да ме не виду просци. Тако е то било та 

обичај, то на пример отиди ми девојке на свадбу, отиди ту, Гегићи се звалʼи и отиди на 

свадбу, двори тадан та млада, двори, дошла увечер, ријетко се бежало, дошла углавно, двори 

невеста. Обучују је, воду је заве, оне катове, оне згоде, оне шухрете, злато, и ми отиди и сат 

тамо људи седу подалʼеко а ми жене овамо и она газда овако шета и прут носи, и сат понеки 

би хајо да уиђе у коло овамо да игра, алʼи газда не да, каже ја сам оде, оде се покупилʼе 

жене са свија крајева, ја обрас не дам да ми се мијеша, звало се шарено коло а са[д] то нема 

обрас брес шаренога кола и брес свадбе. Ималʼе су злато, ка од парица неке бељензуке се 

звало ту, а нешто наруквица и исто халхалʼи су се звалʼи от црвенија ђинђуха, а оно није 

имало тапут злата, ада, до скоро, кат сам ја била девојка, играла сам сас мојим мајкинијем, 

то на руку једне парице, на главу би се турало и овудијер на прси. Фес је друго а те су друго, 

што су ималʼи накити, еја. А фес је био невестачки, кат тури ону шамију, подвежи је ту па 

она фес настраначки, па то су билʼе ка сат дволʼирке што носу. Ко се оженио ви?  

(Ђузида Џуџевић, 70 година) 

 Ђерекаре 

То је било тада тако. Ако му се свиди, нађу заједнички језик, испросу, оду сватови, 

доведу је, праву свадбу, тапут није се зеднички правила свадба, само она што узме девојку, 

та прави свадбу, ова што је дао он испрати те сватове тамо, мало оно, ручају људи, илʼи ако 

је подалʼеко, неко на конак, растуру људе, тапут би по педесет илʼи шесет сватова дођи у 

село, они би на конак, ис Петнице озгор, из далʼека, ис Сенице отут, тапут на коња и они би 

дођи на конак и сад један ту ис тога села, као одговоран неки, каже дванаес људи, тапут се 

звало софра дванаес људи, дванаес људи на конак кот Бешира, дванаес код Мурата, дванаес 

људи код овога, растури на по пе[т] шес конака и они преноћи тамо, музика, на поседак па 

на џумбус кот тога, кот тога. Изутра сутрадан код овога дођи, код ове девојке, узми девојку 

и одведи је. Има џумбусу, играју, певају, тапут је имало у коло по двадесетак људи, у коло 

па по двојица и двојица би певалʼи. Тапут само јенђе, по двије три јенђе, то врло ријетко, и 

тапут кат су те свадбе билʼе, кат су ти скупови билʼи, не би далʼи заедно да су у друштво, 

него посебно жене посебно мушкарци. Кад је она дан свадба и жене дођу и људи, алʼи жене 
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се не мијешају с људима, није се дало. Сат има, свуд не праве а понегде праве. Тамо кад је 

доведу, има једно дијете, ко има деце малʼе, поведу оној невести, то кажу на конче, још није 

с коња сашла, даду јој оно дијете, она на коња два три пут га окрене. Обичај та, мушко 

дијете, послʼе сађе с коња и одведе је тамо ђе треба да се сведе. Тамо оде у ординацију, у ту 

собу, дођу тамо жене код ње да је дарују, прича послʼе тамо са женама, алʼ кад је на коња 

те има девер, ми кажемо девер, има девер те јој води коња и она нема ко је тамо пошла на 

коња ниђе да преговори док не сађе. Има она марамче и кат пређе воду, баци оно марамче, 

обичај неки, не знам којом руком треба, знам да баци кат пређе прву воду, баци то марамче, 

и сат неко потрчи да га узме. Џумбуси се и тамо и тамо, и овамо ђе узму џумбуси. Послʼе 

двије хефте, три хефте, долазу да виду одиву, даривају. Она послʼе у своју кућу, то је сат 

њојна кућа, што кажу, ђевојка је туђа кућа, код нас тако кажу, ти си кот свое куће, ти си у 

туђу кућу. Ти ћеш, у име бога, да се удаш и одеш у своју кућу. Оде једна је побегла једнога 

Хусе, ту му је кућа, он је умро прије двије три године и она побегла, тапут би трчалʼи ко би 

осети да побегне, да не дају, а она побегла, а Хуса, деца његова кажу: „Бабо, бабо, побеже 

Нуска!ˮ, Нусрета јој име. Каже: „Није, синко, нијеˮ. „Јес, бре, јесˮ, они мислу не верује им. 

„Није, но отишла к њојној кућиˮ. Ка[д] да обелʼеже, треба да бежи, њојзини не знају, а кат 

је испросу, они дају мараму, мараму као, дата је девојка, ево ви обелʼеже. А девојка 

промијени обелʼеже с момком, они не знају родитељи. Илʼ прстен или марамицу неку, 

обелʼеже неко промењевалʼи. Послʼе оду људи, спреми она што је узо ту девојку, спреми 

два човека, да му поклони, да се помире, да су пријетељи, да се пoслʼе посете пријетељски 

и помиру се. 

 (Елез Тахировић, 89 година) 

 Жирче 

 Вала ја сам побегла. Е вала лако, мој муш имо је једну халу поред моје куће, ја сам 

ис Покрвеника родом, от Чокрлʼија. Дошо долʼе, виде ме, ја чува овце, бех малолʼетна, 

петнес година више нијесам имала. Чува офце, он ме видо, бигинисо, пито ту халу: „Кака е, 

шта еˮ, она рекла добра, мајка ме оставила от четрес дана, напухћила мојега оца, нешто са 

свекрвом није могла, како е било, шта е било ја то не знам, њивила ме једна бијача, она 

посен умрије, једна амиџиница ме е нивила. Посен маћахе, имала сам једну, о[д] тога 

полубрата мајка што е у Швецку, она и она напусти, ја остадо да чувам офце да намируем, 
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раније времена девојке су билʼе напредне, није се то чувало ка сад дијета, каже ко није 

напредна, она је нешто болʼесљива. Ја га и ја видо, а досадило ми вала хизмет краве, офце, 

по педесет оваца музи, малолʼетно, мучи се. Та хала његова: „Вала добар је, има салʼ мајку 

и једнога братаˮ. Један дан ја одо ко[д] те халʼе, кат он ту. Хо лʼ ме, душо, хоћу те, гушо. 

Рекох се. „Е, у куи дан ћемо дој?ˮ, А био понедионик. „Дој ћемо увече.ˮ Дошлʼи, ни 

седморица, ја димове, нит сам имала шта да донесем, ништа, један чешељ, двоје тумајлʼија, 

оно се раније носило оне димије оно, тумајлʼија, блузе неке. Амиџа ми био купио један сахат 

ручни, кат сам дошла са тијем сахатом, каже: „Амаааан, ова Метина жена, ова невеста сахат 

на руку!ˮ Е ово ми је муш оде био, ово сам ја, богме лʼиеп, превари се, лʼијеп беше и он, а 

богами и ја сам била лʼијепа, плафка, напредна, лʼијепа, пуна, отишло му око. Побего, дођо 

ту , имаше једну краву, један шпорет она црни цигански у собу, једна черга прострта увр 

собе, свекрва стара. Једна соба, у једну собу сви да лʼежимо. Чатма па окречено само, ја 

послʼен оваја та таван, ова је златан мој таван, то беше црно, црно, црно, од неке старе куће 

туралʼи, преграђевалʼи, ја ножом неђе хефту дана стружи, стружи, стружи, ужуте ка восак. 

Окречи оно, опра патос, дотера. Од Бајрама деца: „Салʼ да повиримо у те Метинице собу 

како еˮ. Послʼе свадба, позва село, би лʼијепо. Сведоше ме у један долʼе, ми се раније свелʼи, 

само ето, у избу ту, демек ка свадба, у једно ћоше крава, у једно ћоше ја и он. Они га 

рухнуше оно с врати, демек ка младожењу, реко: „Ти готово на краву погодиˮ. Алах му до 

џенет. Те онамо у једно ћоше папрахђе турилʼи, лʼегосмо ту, изјутра се диго, хоте да врћу 

људе да ме дарују, то свадба. Обукоше ме, јелʼече, димије, свилʼеницу, дотераше ме. Она 

Мурат што е Хабибовић био и[з] Жирча, што е држо долʼе обућу, па Шемка, његова жена, 

алахрахметељу, умрла је, она ми је била тетка, она дође те ме намехћи, па намехћи, па уведе 

ме у жене, да дворим, па стој, па стој, па стој, па ме ноге заболʼеше. Е то се послʼен растури, 

наврх године роди ту чору. 

(Ханкија Захитовић, 73 године) 

 Кељепоље 

То са врх планине горе ко си чула ђе је био аеродром на Мокру гору, е ту је било 

једно језеро, ја сам био горе, у очи те удара колко се та вода модри, један крак излази у 

Исток, а један оде у Ибар, ис крша, ада да ти видиш, то није мало, ада ка Ибар, ништа за 

вријеме лʼета није виши Ибар но што је то врело и на неколʼико места наниже још по 
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неколʼико излази те избија. Милʼија неки па каже се удавио у то језеро горе ђе ти реко на 

Мокру гору, и нака девојка, Чечево, чешаљ испо те девојке у Чечево долʼе код Радичпоља, 

у Миљину главу глава тог Милʼије, а у Исток накав штап, у штап билʼе паре и награђено је 

шупљо па забијено и паре унутра, кат испала та мачуга у Исток, накаф нађи ту мачугу, а ова 

чуо за ту мачугу: „Хо лʼ ми продат ту мачугу? Вала ми се свиђа, вала ми је прода.ˮ Те га 

превари, те му је купи те му узми те паре у мачугу. Није зно што су у мачугу те паре. А ова 

Милʼија, глава му је, кажу, ту испала.  

(Хамид Хајризовић, 83 године) 

Коваче 

Слабо је било вашара, највише би то било да неко неког заволʼи преко, на пример, 

другарице. Највише се удавало по плʼеменима. Ако је добро плʼеме, није нешто лоше, 

нијесу лопови, нијесу ајдуци, нијесу убице, људи би се највише тако упознавалʼи, хоћу тога 

пријетеља, ако је лош човек, неће те пријетеље, у таке људе не дам дијете моје да иде. Па 

би се послʼен просило, највише дођи на прошњу, па кат је испроси, уговори кад да дођу да 

је узму, па посен дођи те оно по два-три дана је свадба била, дођи уочи петка те је узми па 

тамо јој направи кану, накани је па сутрадан је посен поведи, па тамо посен двори невеста, 

петак оно, оно од сриједе до петка је свадба била. И та нарот и долазница је била, није ко 

ово сат паре у коферту него донеси питу, неко донеси материјал за тумајлʼије, неко ово, 

неко оно, углавно просто, све је било просто. Највише долазу ови добри људи и ис 

комшилука. На пример узмеш ти неког доброг човека, који је добар за то село, главни, 

одборник илʼи нешто, они дођу ту те тога човека узму и добри ти људи су ишлʼи нијесу 

ишлʼи лоши људи него добри, и отиди запроси је, они илʼи рекни онадан поклони хим 

девојку, илʼи размиси се ко је неко непознат дошо, да видимо да попричамо, да видимо шта 

те рећ за те људе, нијесмо упознати са вама и тако, казаћемо ви за хефту дана, илʼ за два 

дана. А највише је било састаљање девојака кријући. Тапут ти нијеси могла да се шеташ ко 

ово сат и да изађеш у кафић, то није имало, тапут би мртва девојка била ако би је неко видо 

да је с некијем момком. 

(Фатима Хамзић, 60 година) 
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 Кочарник 

 За здравље, мрав је, велʼи, здрав, па попрска оном водом с извора и мрави су здрави. 

И на Ђурђевдан, билʼе су најпријен оне штругље, нису билʼе кофе, сад у кофу све муземо, 

па би ставилʼи једну плочу, оне што се коњи билʼи те се поткивалʼи, ону плочу свежи за 

штругљу, па тури коприва око штругље, кити ону штругљу. То плоча да се свеже да се фата 

кајмак да биде дебео ка та плоча. Ка се кити штругља велʼи: „Да биде овако кајмакˮ. Ту 

воду кад прскамо да имају краве млʼијека, то прскаш, ада то бабе само причалʼе, ада нема 

о-тога ништа. И послʼе муземо у штругљу, овце смо држалʼи најприен, сад краве, овце нема, 

ријетко ђе се држе. Е, те гране седу и док попадају, забодено то окитилʼи, то дријен и фрба 

најпријен то пролʼиста и то се на Ђурђевдан узме и доноси се, то уочи Ђурђевдана. А садек, 

најпријен све у воденицу, то би и-Жупе одонут дошлʼи, то шта би имало народа, па би 

певалʼи, имало деце доста. Певала деца шта оте, певала оне старинске, оне песме што се 

певалʼе, није ове садање, то раније. Ја ка-сам дошла одена, ја сам онако ишла, а деца би 

долʼе вриштела, саставила би се, а садек не идемо, на извор ту блʼизу, нема никака воденица 

по Видрењаку и не иде се, нико ти и не пева, нема ни деце. Не знам деца како су певала, о 

Јереминдану би певала, велʼи: „Беш те змије у море, све су змије побеглʼе, само једна остала, 

и она се распалаˮ, не побегла у воду и распала се. О Јереминдану би то ка се цука, послʼе 

Ђурђевдана. 

(Илинка Сташевић, 77 година) 

 Лескова 

Правила сам сир, музла сам по седамдесет коза. Правила сам по ћетрес каца сира. 

Продавала, гајила децу, музла по три пут на дан, по седамдесет коза, ћувала, трћала, деца 

ми послʼе била ситна. Отиди те козе бељајне прсни по шуми. А воду носила сам на главу. 

На главу, на толʼику фамилʼију. А погомила, викалʼи смо лубица, а под задњи крај смо 

викалʼи кацу, а раније богами јок но буково па прошупљи оно унутра, па у то смо пралʼи. 

Оквасиш та веш, мало га поквасиш, па нагазиш, напуниш ону лубицу, па збијеш крајеве 

колʼко мош, што мош боље да збијеш, да ти не потоћи она вода брзо, па кљућаш на вериге, 

на шпорет, на шта хоћеш по едан казан воде, по три-ћетири казана, како имаш кат, како хој 

да ти се опере, ако хиташ, два казана, ако не хиташ, како мореш, по могућности, по времену, 

па туриш, извадиш по едно лопате двије пепела, више пепела ис шпорета, типут је било из 
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огњишта, па туриш на она веш, па послʼен ону воду, она вода ври кљућа, она цијећ од онога 

пепела иде долʼе, слʼива се, и да се опере та веш. Оно послʼе што је озгор извади те га трехни 

да ти не отиде та пепео цио крос цио веш, но оно покупиш те бациш, па оно покупиш па 

натовари на главу, па имало је два километра сахи у једну шуму ђе сам носила то те прала. 

Ево оде сам била иштетила руку, досад ми се то познавало, дижући овако по тепсију 

велʼику, стару, оне билʼе су бакарне. Дижи на главу, и оде ми пукла рука и седело ми је, оде 

вала баш, до сат, ево сат видим да е то нестало. Сат не радим ништа. И долʼе отиди и пери, 

пери, пери, пераљку, па на камен, па лупа, ту врело тоћило, па лупа лупа, па помало 

покљука, па исплаћи па растури по шуми, ухар ми да ми се мало сухне, лакше да се носи, 

па по цио дан остани. А понекат, под задњи крај, кат поће прашак, узми кесу прашка, па 

узми па покупи, па по ципцио товар, деветоро деце, једна ћора ми је умрла, па послʼен бише, 

ћовек ми се оженио, па сам имала подругу, па она умрије, па остадоше петоро деце, па кад 

би ти ја прићала, ти би имала да пишеш роман цио.  

(Пемба Рашљанин, 74 године) 

***** 

 Раније се радило, орало се је, земља, уфатилʼи два вола, орало се, напријет су билʼи 

два вола. Ја сам ето ту прије написо па да би ви боље објаснио. Ово је, на пример, ово су 

овде волови, а ова иде овом браздом, а ова земљом, а овде је та раоник, раоник што е турен 

на дрво, овде је дрво. Овде се посенке веже дрво до оде, оде се држи руком и ова иде горе 

ово, а ова иде долʼе. Кат се окрене овамо, онда обратно. То е тако ишло, а посен тога, сетва 

кад би била, имала је дрљаћа, гвожђена ние била него дрвена, па упореди ово ту и и ту и ту, 

ту су билʼи гвожђени клʼинови. Ако су кћелʼи да иду сами, сами би ишлʼи, ако не, неко би 

хи водио, и окрећо на краеве тако, тако да би хи уравналʼи. Ја на пример би сијо жито, овас, 

јећам и то, хељду, ова дрљаћа послʼен то равнала, урадила. Ако не би имало, робље би 

изашло, па би оно камење гомилало и мицало и на крај. Ова се фата десном оде, а ова 

лʼијевом, је лʼ ако би уфатила обадва десном, нете да се упару је лʼ има сваки свој крај. 

(Јука Шкријељ, 82 године) 
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 Липица 

Ријетко је имало хармоника, био је гоч, био је Захир из махалʼе, он је био у та гоч, 

свадба се позивала, ако би испроси, па е тамо та испрошена била, звалʼи би се сватови: 

„Зовем те на свадбу и у сватовеˮ. Е садек, она домаћин полази у сватове, типута се тражилʼи 

у то вријеме седлʼеници коњи за трку који су билʼи обелʼежени, тија коња е мало имало. И 

то се спремало тако, покупи се ти сватова, пешке, и узми каже овако: „Звао сам ве на свадбу 

и у сватовеˮ. Покупи се људи изутра, доручкуј оде и крени и пешке са коњима и у Попе, за 

девојку. Гоч, с коњима, игра, весеље, та е гоч био све и све, хармоника је касно испала. Тамо 

отиди сватови су се мијешалʼи, људи, тамо се сретни, ималʼе сретиоци, и сретни, жене и 

људи се нијесу мијешалʼи. Жене су тамо одвојене и вирелʼе ђе би моглʼе кога видет. Богами 

није имало одела, него би зајмио ја код вас, ви би зајмилʼи код мене, панталоне, сако, 

џемпер, шта е ко имо, није то имало те гардаробе ко сат што има. И овај позајми, обучи, 

отиди па заигра тамо, мој јадо божи, пред једним гочом, па се растопи ко метаница. Отут 

узми изведи, ка се девојка изводи, родбина њезина, држу пиштољ у руке, а овамо сватови 

држу пиштољ у руке, и ко уграби први да пуца, то се, каже, то дијете кат се роди лʼичи се 

на ове. Е садек она води ону преко прага и хоће, а овамо га ова уђерио па се чак они и 

посваде. Око тог пуцања се и посвади. Увијек је било чија је девојка, тога је и пушка, и 

молʼим лʼијепо. Од јела се спремало, то би се најпријен говорило табљаилʼе, синија, 

табљаилʼе, ту ти је постојаво биријан, пита, пасуљ и слатко, и млʼијеко кисело. Просек је 

ишо килограм масла у питу, па е то замасти, па која би пита била, алʼи то су људи јелʼи, то 

сад не би смео нико ни да поглʼеда. Деведесетија година у тигањ удроби у масло и каже: 

„Ху, ала се ја наједо, јебем му ја мајку и доктору да ми он мене каже да ја не смијем јес 

слатко, слано и масноˮ. Велʼика је здравиња била, а велʼика је мука била. Билʼи смо јачи, 

билʼи смо здравши, свакако било другачије, више се дружио народ, веселʼији нарот био.  

(Сабит Климента, 62 године) 

 Мелаје 

 А у Македонију беше, тамо подно Титова Велʼеза сам свиро. Отосмо за девојку тамо 

и нијесмо је узелʼи. Отосмо пред врата тамо, то беху торбеши неки, не знам ни која је вера, 

а тамо беху неке мазге, нијесу магарат мала, него мазге а уши ка руке овако и ми, беху три 

Циганке, цукалʼе оне дефове, то беше обићај, то нијесу Циганке но лʼепотице ис Велʼеза. 
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Вељу оне мене: „Хо лʼ да свирамо у коперацијуˮ – да паре кат зарађују и оне, да бацамо у 

једну кутију. Ја овијем мојием друговима, а оне звате, без њи нема свадбе, а нас диже ђаво, 

не шћесмо. А оне лʼепотице, у канађанке, ка[д] ти оне поћеше да цукају те дефове, а у собу, 

па како седимо овако редом, ракија кружи, а она игра оно шоте: та, та, та, та, па се преврни 

овако на лʼеђа, а они салʼ паре њима. „Хајˮ, реко, „љути кукавци, што не одраше ове женеˮ. 

Кат послʼен ми се написмо па хим дадосмо и оно наше. Узеше, ја на ту даљ сам отишо, 

нешто мало сам донијо. А беаху и лʼијепе. Виће она једна, они људи тамо, ту беше та 

мелница се зваше, ту се сијаше пиринач, то беше, сија се она духан, то лʼепота кака то ту, 

алʼи то плаћаху они. А комарци су не додавилʼи. Да га ђаво изије, ми нијесмо то нућилʼи, 

тако ми здравља ми затекоше ноге оде. Ја не ћујем кад ме пећи, па ћеши, па ћеши, ето оваке 

ми ноге се ућинеше. Отекоше ми, да извинете, ноге, тако ми здравља ка[д] сам био овамо 

реко ја не могу да седим оде, а врућина беше ко под саћ, није ка оде понешто пуха. Па она 

магарат поће ти прићат, а то су мазге. Ми смо свиралʼи док смо девојку узелʼи. Они се зваху 

торбеши.  

(Амир Бишевац, 77 година) 

 Митрова 

 Свако уочи недеље би се покупилʼи па би кралʼи компире, печењаке, шљиве, крушке, 

јабуке, све смо то купилʼи. Највише оде код нас се купилʼи посечари. О слави другу ној то 

би пуна била соба доклʼен и једама мој буразер растера, дођу, не могу гости ни да попију 

ни да вечерају ни ништа, он дође наложи форуну, форуна од бурета била велʼика и он дође, 

набаца је пуну а могло је да стане пола метра скоро, ка[д] се то разгоре, све то побеже по 

пољу. Док се не зарати смело се, послʼен за време Албаније што је било, није.  

(Радојко Вукајловић, 82 године) 

 

***** 

Ово се звало некат, ја веруем да си ти чула, ово се звала Горња Митрова а Тутин 

Доња Митрова, а пантим ја ова Тутин четрнаес кућа. Неки наиђи с некијем бурадима и 

тутњео и тако му то остало Тутин, а то је било на телʼевизор. Ми смо досељени, ми смо 

Рожајци, из Рожаја, ено она има горе својти колʼко оћеш.  

(Идриз Адемовић, 79 година) 
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Набоје  

Вала не чекам никога но офце чувам. Добро, ви? Седите мало у хлат. Не знам ја то, 

не волʼим то ја да прићам, нећу то да прићам, не знам ја то. Ис Набоја, ето ми је кућа онамо 

ђе су оне воћке тамо ђе се оно бијелʼи. Имам сто комада оваца и јагњади. А ви оклʼен сте? 

Ми зими долʼе живимо у Тутин онде на Цикиљевац. Лʼепше ни је долʼе, блʼиже лʼекар а 

деца иду у школу и тако. Ово је Пештер, оде су снијегови, запуха, ево асвалт је и све то алʼи 

запуха. А ти ђе радиш? Слабо има, ови су махом у Позар ови наши сви, а ова је један он је 

у Тутин. Ови су у Позар, по Немачкој, тамо овамо, нијесу ту. Ја, доста народа ту приђе, да 

ово прича ни, ја не волʼим. Има један оде на брдо, он има, ја веруем, око деведесет година. 

Оде идеш, па посен застраниш ту навише. Ево ти до онамо ђе се оно сијено види па онамо 

навише идеш. Оно иде ту, па послʼен застраниш уз лʼедину навише, уз лʼедину горе. Данас 

из Гусиња прођоше три дећака, трћаху, а један беше посто, каже даље не море се. Из Гусиња 

ка Плаву алʼ не знам како рече, то далʼеко. Отоше за Љескову алʼ један млого каснаше, 

праташе хи болʼницка кола. Овудијен прођоше, за Лʼескову отишлʼи. Питаше ђе Лʼескова 

је лʼ далʼеко.  

 (Бајрамка Хаџић, 67 година) 

 Островица 

 Најприје се и постило до Божића прво, сад ријетко ко, друго, слабо се то спремало 

ка сат, слаткиши, згода, слабо се то, те сад јелке, згода, све што има да се купи сад се донесе, 

а богами најприје није, но уштипака попржи, пасуља, компира. Не знам за рибу от кад је 

почела. Неко на воду, ко е имо зејтина, имало је и тапут сиротиње и богаташа. Најприје су 

жене измети метаницу, па и масла, послʼе кат се омрси на Божић. Уочи Божића није друго 

имало веј пасуљ илʼ компир, купус, лук и тако то.  

 На Васиљевдан исто колачи се месилʼи па кајмака. Сваком по колач и расечеш по 

колач, пуни ти планинка кајмака и једеш за доручак кајмака и колача, свут по троу лʼеба на 

резу о[д] шталʼе од оваца, од говеди, од пчела, и ђе су говеда ричеш, ђе су овце блʼејиш. 

Риче се и буче и блʼеји, оставља се нафака да боља буде. Нису нешто посебно се звалʼи, 

изутра свакога слʼедује по колач и кајмак, ко е имо кајмак, ко није, богами туралʼи су људи 

и мас. Шаралʼи, шараљка има па се ишара о[д] шипуркова дрвета, извади му срце оздолʼ и 

три струка, осече од младог шипурка и повади му ону мрезгу унутра и свеже га концима 
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свакојакијем, шарени, црвени, зелʼени, увежи. Неко виче Малʼи Божић, викалʼи су. 

Бадњачица, чесница, волујски лʼеп на рок волу исто остави овако, и изведе вола. Шараш 

лʼеп, јарам и волове нацрташ о[д] тијеста, растањиш га, па посен један крук овако 

намештиш, па у та крук послʼен, рало, то е рало било старинско о[д] дрвета, и намештиш 

оно рало, и тамо јарам и они таљизи што се фатају волови, све от тијеста то намештиш. Па 

посе исто и дрљачу ону што се дрљало жито, и њу исто тако намештиш, па стогови, послʼе 

стогови, пшеница, овас, раж. По један човек за рало. Правим га стално.  

 Изведу вола изјутра на Божић, колач направи њему, рок како може на рок да се стави 

и она во се обрне. Изведе га прет кућу са оним лʼебом и он се обрне, к сунцу ако баци, биће 

берићетна година, ако биде од сунца, није добро. Изјутра, прије полазника се уводи. 

Дешњак који се фата на десној страни у јарам. Овамо даднеш мало лʼеба, одломиш му лʼеба 

те поједе. Сламе простремо и ћебе, на столʼицу не море нико да седа уочи Божића. Не веља, 

оно најприје се износилʼи све столʼице напоље, док нијесу дошлʼи бадњаци, све изнесеш 

и[з] собе столʼице, метлу, све то изнесеш напоље, није ваљало, не брише се три дана. Не 

веља да даеш ис куће. Ка свакат старинске приче. С воловима, ставимо у торбу хлʼеп и 

бадњачицу, флаша ракије, жито, први бадњак љуску засече на бадњак, наоштримо добро 

секире, ние имала пила моторна, и љуску засечемо горе и што дебља љуска д[а] изађе да е 

боља нафака. Па се посипа свуј на оне пањеве, три бадњака се осечу, прекрсти се и сипа и 

жита помало и лʼеба помало на оне пањеве што смо осеклʼи. Кажемо: „Ово птичици 

богомољчици, која птица бога молʼи да ни жито родиˮ. Пошто посечеш бадњаке, то кажеш. 

Мало ту стану, сви се покупе и прекрстимо се, попијемо ракије, разменимо чашице, па мало 

пођи, па опет тако устави, прекрсти се, пуца, веселʼи се, поседа децу на та волујска кола па 

деца пева. Кот куће сретну, изађу деца, и оставимо ту кола и она дођу те се изљубе преко 

бадњака сва. Иду у бадњаке. Узмеш жита у сито па поспеш. Газдарица тамо чека на улас, с 

рукавицама и сипа жито по нама. Каже: „Да буду срећни бадњаци, дуговечниˮ. Кад оћеш да 

ставиш у шпорет, с рукавицама обавезно. Изјутра дође полазник. Ко први дође та е полазник 

и гржа ону ватру: „Колʼко варница, толʼко парица, толʼко оваца, толʼко јагањаца, оволʼико 

мушкија глава, оволʼико женскија глава, коња, волова крава, да да бок свакога добра до 

милога богаˮ. И заврши и она бадњак стави у шпорет. На бадњаке један динар, гвоздено 

морало је да се стави, значи то домаћину иде збо[г] коња: „Ово само колʼко да купи коњу 

да га поткуеˮ. Чувао неко, неко потроши за нешто за шта треба, то е вредно. Ка[д] ћене д[а] 
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иде, дарујемо га. Говеда, ко има више оваца: „Добро јутро, нека буде ви срећан Божић, да 

сте здраво, веселоˮ, и ајт. И ми смо правилʼи ножице, а нијесмо шишалʼи, а свакат на колач 

смо и стављалʼи. Воће на Божи дан се полази, да роде боље шљиве, ките се на гранчице, 

кити се сламом и каже: „Хоћеш лʼи родит?ˮ А један горе виче: „Осеј ћу те, ако не родишˮ. 

И секиром замахне ко да је сече. Озгор виче други: „Немо сеј, родите, немо сеј, родитеˮ. 

Обесиш је под стреу од куће, вежеш у конац неки, кад биде грмљавина, изнесеш је тамо на 

поље. Зовеш: „О Спиро топљениче, враћај овце, овамо је млого чуда било, родила жена 

копилʼе, тера овце ус планинуˮ. Исто оне божићне трохе свакад остави. Слатка пшеница, 

једеш и увече оставиш кашике у шерпу и изјутра ком су анђелʼи шаралʼи кашику, нечију 

јесу, нечију нису. Кад је болʼес, кад не може крава да се растави, овца, ка[д] се јагње и телʼи. 

Право да ти кажем, остављам га стално алʼ не знам зашта га остављам. Чесница то е на 

Божић домаћица мијеси изјутра. Најприје стари нијесу мијесилʼи колаче илʼ да купу колаче, 

но татлʼију умијеси, ко питу исече је на оне четвртасте и стварно је на зејтин, ко је постио 

увече и омрси је доста зејтином алʼи и заслади, слађа је но колачи који оћеш. У чесницу ко 

нађе ону пару имаће пара. Ја слабо и ја правим. Што се дигне слава на Божић, кахва се 

ставља. Каже се: „Најео сам се ка уочи Божићаˮ. Не веља ни да је гладна кокошка ни говече 

ни човек ни ништа. Ко те неко чврга илʼ дира, кажеш му: „Чири мири, сто и четири, на 

годину по стотинуˮ. То тога што је диро ће да напане. Билʼи су децу. 

(Бела Марковић, 76 година) 

***** 

Како ко има, тако е радио. Сат познају се па се узму, тапут јок. Ја сам се испросила 

оде за овијем Чалаковићем. Имала сам оде једне Шкријељке и оне ме пофалʼилʼе и он 

пратио те ме испросио, осам људи, вала више није ни било. С коњима, на коња ја, па отут 

ка Промуклʼицама, па нис једно грање, па хајде, па хајде. Какаф обичај? Обрће се колаче 

једно и дијете једно, конче ми зовемо, то смо тако радилʼи (ја сам сат бона па све заборавим. 

Одавно болујем, болʼу ме ноге и глава и то тако, прашкове пи, пи, док се отрова и ништа 

бога ми. Неће доктор да ме прими никако, ја отидни: „Хај ти што хаеш да седиш у 

болʼницуˮ. Но, хаем, дабогда нико не седео ту. А не могу сад ни да одем, а не могу ни да се 

возим, не могу у кола никако. Идем са једнијем сином долʼе што је у један поток, оде долʼе. 

Јесте лʼ са колʼима дошлʼи? Па ко ве прати оде? Хоћете лʼ навише д[а] идете?) Послʼенке 
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жене се покупу, глʼедају која је дошла, веља лʼ не веља лʼ. Прак пољубиш, заву ко имаш, 

пољубиш. Ја ка[д] дођо, ове горе испадоше ту горе, ја дођо на ту кућу те Белʼе, оне испадоше 

да ме виду. Димије богами. Шамију и на кљусе, знаде лʼ ти шта е кљусе?  

(Рамка Чалаковић, 77 година) 

 

Паљево 

Не смијеш ништа да тражиш, сад мисим смијем ка, ево познајем Зорицу, знам да ми 

она неће ништа, но има другија жена, старија жена што су билʼе покварене и оне баци илʼи 

камен илʼи земље за тобом ако им потражиш нешто и баци за тобом и оно дијете послʼе једе 

та камен илʼи земљу илʼи пепо илʼи било шта ће ти бацит да би то дијете послʼе јело, да јој 

не тражиш и збок тога је забрањено. Не смије да краде, ништа то не смије. Ево ова Фата оде 

у Ибарску, можда е знаш, она једну кћерку има само о[д] деце, више нема и каже: „Млого 

сам хајала кахву, оно зрнат кат попржи свекрваˮ, и она би јој тражила, она јој не би дала: 

„Уууˮ, каже, „то да се раскућуе кућаˮ. „Она попржила, они долапови, знаш оно што се је 

пржило и она испржила ону кахву, а јаˮ, каже, „ми се чини, цио она долап би појела кахве 

и ја приђем и узмем два три зрна из онога долапа. Иˮ, каже, „куд ја уиђо, и она уиђе и ја 

немадо га ђе, но затну овако за сукњу одеˮ. И оволʼико јој је зрно кахве чори тунаке, белʼег. 

Месо ко узмеш, то изађе по лʼицу црвено и то не може да се макне, ни аперација, ни ништа 

то не може. Мош да рекнеш, фикло ми је нема ту никог, а има трудница, оде јој тако ах за 

нешто, и мош да рекнеш: „Опрости ми, боже, морала сам то д[а] узмемˮ, и без бриге.  

(Нафија Булић, 60 година) 

 

Пероше 

Кад је дошло до мало стоке, ималʼи смо волове, и отишлʼи би горе, та растовина, а 

кућа ни била долʼе, па би отишлʼи осеклʼи горе, па довуклʼи до према кући, а не кот куће 

но на оно брдо би остаљалʼи бадњакове, и посен уносилʼи увече у кућу и наш обичај српски 

био, није смело ни да се угаси огњиште. Увече уносимо бадњакове тамо, ми домаћин што 

се тиче увече, то су велʼики билʼи бадњаци, на једну се страну само секло, извади ону љуску, 

остави је тамо да седи и сад постави се она бадњак овако, стави се компири на оно и ми сви 

прилази и устима са онога узима те једи, компири су билʼи. Ујутру полази се, ујутру ми 
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прво устанемо па полазимо, па долази и[з] села долʼе, гржа: „Оволʼико мушкија глава, 

оваца, крмака, трмакаˮ. Први комшија ми је био Владимир и за бадњак би ја ишо, изутра би 

био зват да идем да те, а он је држо свиње и он би, а међа нема десет метара моја лʼивада и 

њива од његове куће, и ја би то, и ја отиди ко дијете и он би учио ме, и ја цукни, оно скачу 

оне жишке оне жарке, и ја: „Колʼико скаче жишки, толʼико мушкараца, колʼико скаче 

жишки, толʼико сијена, толʼико крава, толʼико волова, толʼико свињаˮ, а ја ђе оно свиње 

рију по лʼивади: „Јок бре, свиња, цијелу лʼиваду те ми предијˮ. Како Смајо дође те ми би 

бадњак, више свиње ја не држа. Би се то смијалʼи, на славу би ја ишо то, ђе он помену то. 

Ракија и жито и лʼеп, прекрсти се фино, пошто посече, поспе онијем житом по онијем 

бадњацима, што посече и треба да зна оно најпрви што је осеко и пије се ракија ту по нас 

два три и[з] села попијемо добро, онда викнемо озгор, аааа, песма, јадна мајко напрема кући, 

песма. Полазник кад би дошо, прво он тамо изјутра гржа и да седне алʼи то је имало, огрни 

га озгор и понеко превари ону столʼицу му измакни. Он је то до мрака, пије се, пева се, 

спрема се јело, ујутру то мрсно а увече није, пости су моралʼи да се посту. Посен тога, он 

увече оде ка кући, а дар му нијесмо носилʼи, не би му далʼи тапут но би му однијелʼи кот 

куће дар, мало парица и чарапе, полувер, жене нешто мора да носу. Мене би Рата по полувер 

исплелʼа. Унесемо прво сламу у кућу, деца пијучу, расипамо, простремо на ону сламу, па 

посен тога има нека черга по оној слами, е та слама се не диже трећи дан, обавезно ми смо 

моралʼи да носимо по шљива да затињемо ону сламу, а у њиву оно што се побрише на 

озимицу, и ставимо овако, растремо овако ко крс. Ништа се не прича, то само за славу се 

прича. За славу се прича ово здравље, па ја нисам зно а Милан ме научио, треба у здравље 

домаца, у здравље гостију. „За у здравље домаца, прво Владимирове главе и фалʼе куће и 

среће дома добра, за чем бога молʼио, бок му дао и поклонио у здравље подржоˮ, па послʼен 

свија редом колʼко има у кућу, па послʼен Владимир за у здравље гостију, домаћин, он почне 

и он. 

(Милован Кељевић, 79 година) 

 Пленибабе 

Довелʼи, сине, мене и кот куће свадба и ту смо туралʼи ручак, вечера, ручак, пите 

мијесилʼи у тепсију, туралʼи меса би ималʼи, биријан. Кад је дошо да ме проси, неће то она. 

Ево како смо се виделʼи, сине. Он је био у Београд, овамо једна, умрла је, мамила ме за њим, 
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сестра му, баш сестра му није, от амиџе. И они ме искаху на друго место, и она ме не даде, 

немо ја сам је почела да је просим, не дам ви је. Долʼе ме искаше у Рибариће, долʼе испод 

Рибарића. И он, поручи му, стиже из Београда, и он стиже и глʼеда ме крос прозор, помога 

један колʼега. Е посен уђоше на врата у собу. Реко: „Немо ме ни глʼедатˮ, нити да га глʼедам, 

овако затворим очи, он беше виђен. Реко: „Нема ништа да ме глʼеда, он ме бегенисат неће, 

ја га бегенишем, да га уведем у срце да ми је мио, нећу ни да га глʼедамˮ, и турим руке ето 

овако да ме не види. Седнем на један прак, јок на прак него иза прага, а он на прак сто и 

глʼеда ме, а ја ни тамо ни овамо. Да га поглʼедам, он полʼијеп. Диван ми је био човек. Овако 

поглʼедна сам била алʼ помала богами.  

И, моја сико красна, дођоше овако на свадбу, на свадбу ми дођоше. Ми смо свадбу 

код куће градилʼи у једну брвњачу онде стару, он није имо ни куће ни ништа, сироче било, 

ишло по надници. Доби да иде једна што га хајала и упери ми лампу и каже: „Вала ти није 

она према тебеˮ, душе ми мајкине, бога ми не би лагала ништа, ако не могу да погодим, 

нећу да лажем. Уперила ми лампу, ја стала, дворим, мушке ципилʼе, нешто тумајлʼија, 

сиротиња, кућа је туђа била у тога амиџе ми човекова. И ја богами ништа, он ми посен 

прича, ја ништа нијесам чула, само га она довела, ја сам глʼедала уперила ми лампу. А гахче 

запалʼилʼи у једно ћоше, једно пања, ципилʼе мушке, нешто тумајлʼијица мицко и ја се 

побола дворим, глʼедам тамо и тамо, он виђен. Е како ми је реко, нијесам ја рекла му, он 

посен ми одекане један амиџин син рече: „Дик се да се видите, па хој ко нејˮ, и ја се 

подигнем и он рече: „Ја ћуˮ, каже, „ноћас да идемˮ, а једна га сестра ми бегенисала а била 

удавата, да ме тури ту, дадоше му с мајком мојом обелʼеже, како ја хоћу, бегенисаше га. Е 

моја мајка није јој човек ту: „Бога ти немо музике ноћас да водите, убио би не он што ми 

мимо њега, срамота од свијета да ми тебе дајемо а отац ти живˮ. И дођоше те ме то 

испросише и све кријући, кад стигоше, један човек био са њима, у Пећ ишо, и мој отац пито: 

„Вала ми ишту чору у Плʼенибабе, не знам какаф је?ˮ „Вала ћу ти ја казат: снијек је бијел, 

но је снијек.ˮ Он лʼијеп, јешће ме ка снијек што. Е тако му реко и он дође: „Хајрушаˮ. „Хаˮ. 

„Ти хој чору да даш, а тако и тако ми рече пријетељ, главни пријетељ.ˮ „Е богами, Шефко, 

ко бидне судбина, нама ће отис.ˮ Вала ја реко поб букву саш њим, под букву. Свидо ми се 

он, добар је био. „Хаˮ, каже, „сат, она ће ти побејˮ. Нек иде, ја је не дам. И дошлʼи, ја у 

Плʼенибабе, а они у Позар дођоше да ме ишту, долʼе смо седелʼи, горе продалʼи, отишлʼи, 

све чоре, сиротиња, жњелʼе, копалʼе лук, нешто да не беду, добилʼи нешто да имамо. Кат 
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они дођоше да ме просу, и обелʼеже отишлʼе, ко да не проси сат. И мој отац ме не даде. А 

једна ми зава долʼе удата и трчи за тијем оцом мојијем: „Шефко, пода чору, она се рекла и 

обелʼеже су отишлʼе, ђе је хој сат? Она се рекла, и под букву саш њим и све тоˮ. Ада бога 

ми ве не лажем ни овоицко. И послʼен они отишлʼи до по пута у Позар, а Хасиба грдна 

трчала, зава ми, те хи вратила. „Хајде, Шефкоˮ, оцу мом, „за божи хатар врати се, чора је 

датаˮ. „Је лʼ бре?ˮ „Вала јес.ˮ Па ми купилʼи један, она што мирише мирис, демек он то хоће 

да ме испроси а отишлʼе и обелʼеже. Нешто то ми доније, један чешељ, и то да ме обелʼежи, 

а богме сиромашни. И то ми доније, испроси ме, и сватови дођоше, и попеше ме на једнога 

коња од куће, моја кућа овако озго, а ја се укрутила, држим се, а они хоте да пуцају, адет 

код нас кат крену сватови, да пуцају они први што ме воду. Они викнуше. „Кукуˮ, реко, 

са[д] те се посвадит. А моја кућа стара, мој отац: „Раљо, бога ти мак се, играју, сватови 

дошлʼи, четрес сватова, играју, сат ће оно куће панут па ће те удавит, но изађи ис кућеˮ. А 

ја се згрчила на гомилу, они играју, певају, Мојстирани, Кељепољци, а чора има ту доста, 

они више и збок чора, играју, скачу. Е посен кад да изађем, изведоше ме, изведе ме Нахот 

грдни, и хоће да, каже: „Тури ногу у узенгијуˮ. Ја да је турим, он ми је маче, адет та такав, 

ја тури ногу, он је маче, ја тури ногу, он је маче. Реко: „Шта је то?ˮ Каже: „Треба три пут да 

туриш ногу у [у]зенгије у да ти се врату трипутˮ. Одведоше ме нис једну нанижицу долʼе к 

Батрагама, један ме држи отуд, један отуд, ја на нешто коња, девер ми је и[з] Жирча, нешто 

коњчета, држим се колʼко гој могу за оно седло, то је седло, можда не знате ви. Е одо, 

стигосмо једну воду, извади ми девер фиљџан, па ис оне воде те ја три пут прогуну, то тако, 

и узо она филʼџан, тако хи узимаху, напои те и узме филʼџан. Е богами ме одведоше сватови, 

сретоше ме оде, донијеше ми мет у један филʼџан, па ту умочи прсте, па овако по мустаћима. 

Е хајде сат да окренеш конче, тако ми смо звалʼи дијете. Ја нијесам кадар, велʼик толʼико 

беше, ја нисам кадра, а не могу да зборим, не веља. Послʼен он ми, та човек и[з] Жирча 

помога, те га окрећа трипут, ја извадим кошуљу те му дадо. И отидосмо до куће, сађосмо, 

џумбусише, џумбусише и хајт сат у нешто шупе, нити знам хоћу лʼ се запалʼит, нити смијем 

да наложим, ене га још седи то чардаче ту. Хеј љута кукавица, ја седим, хоће да се запалʼи, 

на прак, она сулʼендар гори и тиче онамо у та стан, и ја чучнула футка, човек ми лʼежи: 

„Хајдеˮ. „Ђе?ˮ, реко, „да се запалʼимоˮ. „Е па ти стој ту, ја ћу да лʼегнем.ˮ „Лʼегни богами, 

ја не смијем да обадвоје изгоримо.ˮ  

(Рахима Шемовић, 80 година) 
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 Пресло 

Има на Миљину главу оде кот Ћулʼије, ту ти је та вашар најблʼижи па послʼенке има 

оде у Жирче, има ђе она вода Промуклʼица, ту вашар се обаља. Био сам у оне Промуклʼице, 

она чесма беше суха, ја чека оно ништа. Ја кат сам био немаше ни капље једне, суха, би реко 

никат није имало воде, сам сам био, отидо, ђе то, у нека брда тамо. Јес имала прича и то ћу 

ти причат. Ту је било овамо горе има једно језеро овијем брдима тамо у Мокру Гору, на врх 

брда, ја нијесам био, жена ми је причала ко ђаци су ишлʼи, није оно млого велʼико то језеро, 

то је пот Мокру Гору, и био ту неки чобанин, чуво стоку за паре и у неку мачугу завртео те 

паре и носио ту мачугу, чуво стоку по тија планина горе и дошо тунаке крај тога језера, а 

била нека Милʼица девојка јој име било и она ујагми ону мачугу па му баци у језеро, оно се 

обрни и нестани. И послʼе су причалʼи кат су дошлʼи, ујагмио та чобанин и баци њу и она 

отиди у то језеро потони, е послʼен кажу да су оде на Миљину главу не знам шта беше 

испало, на Чечево чешељ, у Исток беше мачуга испала, и однекут он излʼего на воденицу 

имају оне решетке оно што пролази у букву и он је нашо и склонио је у ту воденицу, ова 

однекуд налʼего: „Би лʼ ми до ову мачугу, вала ми однекут донијела је водаˮ, алʼ то нема 

вода нигђе озгор да иде вода правац. „Евоˮ, каже, „за ово сам ја оволʼико година чуво стоку, 

ево ђе су ми пареˮ, и разбије и туна паре све седу, а то не знам ти у Чечево испо чешељ, на 

Миљину главу глава, Миља била, још има тија надимака су причалʼи прије. Миљина глава 

ту је глава изашла.  

(Сејдо Демировић, 79 година) 

 Пружањ 

То је једна долʼина, тунаке само смо ту живелʼи, ту нема станова. Богами се држало 

стоке ђутуре, све се држало. Коза биљем имало је по сто коза да се држи, оваца, еве и дан 

данас биљем држу људи по седам осам крава а овце слабо ко држи сад јер нема ћобана, све 

то отишло. Ево има млʼекара у Пружањ, не мош ти нај лʼепшу офћавину от Пружња. Ево ја 

сам била са ћором ко[д] тога сина, ћетири оне канте смо узелʼи, лʼепше нема, млʼекара има, 

и то да видиш кака лʼијепа, лʼијепо и село, ногу немаш ти ђе да окаљаш. Има млʼекара у 

Пружањ, има млʼекара долʼе у Позар, има једно два-три. Раније се правио сир, кајмак и 

масло, масло се махом правило. Тврди сир, узмеш те разлʼијеш оне карлʼице, нема више 

тога, оне карлʼице поређаш на полʼице, па покупиш изутра она кајмак, узнеш ону врнику па 
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усириш, то е тврди сир, и узнеш те изметеш метаницу, по кило би измела метанице. У стап, 

има један дрвени стап, има бркљаја, то уби, уби, а хо лʼ да ми верујеш да сам ја по сто кила 

масла купила, па ми попи крава једне године масло те ми готово лʼипса та крава. И 

послʼенке оде ћовек те узе неке таблʼете те остаде. То се радило све, сад нема то ништа. То 

ти је исто. Метаница се раскрави, то зовемо масло, а метаница она што се измете, по кило 

метанице изметеш, сат је маргарин, ово нема више масла. Метаницу узмеш са врућијем 

лʼебом, умијесиш лʼеп, оно узмеш једеш, то је млого лʼијепо, пите мијесиш, све можеш са 

маслом, тапут није имо зејтин, нити се знало шта е зејтин, обарушу туриш па од милʼина да 

је поједеш. Обаруша, узмеш убуташ, убуташ, убуташ, баш ка палачинке, искатиш је у 

колʼко хој ти катова. Редом овако један па други па трећи па док напуниш тепсију пуну, 

сваки посебно, не вадиш и ти но мастиш па ређаш. То ти је масеница, ви зовете масеница, 

и ми смо звалʼи масеница. Од бивољица биљем не мош да га поједеш, најбољи је кајмак од 

бивољице, најачи, од козе не море. За воду само магарат, а ја нијесам ћула до скоро да се 

магарице музу. То сам ту скоро ћула на телʼевизор. Прво ждребица кат се ождријеби, прво 

ждријебе се роди, то се жене једва ћекалʼе да узму ону врнику, да хи помузу збок кашља 

деци.  

(Еља Реџовић, 73 године) 

 Рамошево 

С воловима смо оралʼи, спремалʼи за сетву, е посен био је она срп рућни, оно 

руковежђе док напуниш овако руку и н[а] оно руковежђе, послʼен се звалʼи, оно се није 

звало бреме, сноп, и правилʼи оне стогове велʼке, оно зрно оно што је они класови, унутра 

би стаљалʼи, овако и оне стогове би правилʼи, то је био велʼик стог, с коњима би врхлʼи на 

лʼиваду, тако се рућно косом ону траву па покваси навеће да би се оно утабало да се не би 

прашина дизала. Да се мијеша оно земља са житом. Сијалʼи смо код нас у Рамошево јећам, 

овас, раш, пшеницу нијесмо раније сијалʼи. Послʼе би с коњима један, звао се стожер, колац 

један на срет тога гувна се звало, забоди ланац и ухами онија коња колʼко је имало, по двоје, 

мање није, па и по пе[т] шесторо и тера оне коње у крук, за она стожер завежи ланац и у 

крук и тера са прутом, већином деца би хи терала а они старији би треслʼи ону сламу, 

преврћалʼи оно да би опало жито, послʼе оне метлʼе брезове, би обрисалʼи оно гувно, 

згомилалʼи жито, лопату и један је са метлом бранио она куп да се одвоји она пљева и оно 
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слапше. Послʼе би то стало мало док се добро осуши, имало е решето, тапут су ћерге звалʼи, 

викало се цераде да би окроио оно жито, да се оно слапше одвоји, на ветар, то би са онијем 

решетом, и кат пуха ветар, он одваја оно лакше што е то је слабије, е оно голо зрно пада на 

место, оно носи ветар. Тералʼи би у воденицу те млʼелʼи. Мој отац кажу да је ишо у Вућитрн 

те је узимо кукурус, то кукурузно брашно, те је догонио и саде кад би наишо за Македонију 

док ми је био стриц жив, то му је буразер био мој отац, он је рано умро, ја га нијесам ни 

затувио, каже: „Твој отац је долазио оде с кљусетом те узимо кукурусˮ, то се користило за 

јело, то кукурузно брашно, ово пшенично тапут је мало имало и то је скупо било, ја сам 

затеко кат би она хлʼеп умијеси па у врнику, па удроби оно дробљење, наједи се, боље сат 

но, што кажу, пећење.  

(Заим Фазлић, 64 године) 

 Рачиће 

Е вала имам и кошуља везенија и сукње, старинске ношње, дабогда поменуло се а не 

поврнуло се. Поси је прво, па кат никни, кад сташи, улегнеш у њиву, ка[д] сташи та бељојка, 

зађеш прво те бираш ту бељојку, она израсте жуто нешто горе, а црнојка она зелено, има 

главу, семе има, и све то изабереш ту бељојку па кад је обереш, осечеш на крљу оно с вра и 

оно доле, па повежеш, па у мочило, воду, има рупа ископана, три недеље седи у воду, кад 

је извадиш навр три недеље, ти пиши, ја ћу ти причат, навр три недеље је туриш око плота, 

растуриш је, ка[д] се осуши, имале оне штурне трлице, мозак да ти пробију, два дрвета 

побођена тамо и састаљена трлʼица па бијеш цио дан трлицом. Кад отрлиш то, узмеш 

гребене, два гребена имали овако, вучеш те гребенаш те повесмо саставиш па исплʼетеш 

косицу тија повесама по оволʼико, па кад би обесила на једну зграду по дванаес седамнаес 

тија косица, куку кад лʼи ће се ово опрес, па док то опреди, по сву зиму очи ти испани 

предући, жељна сана. Па док то опреди, па послен кад опредеш, треба да се вари, па провири 

сваки дан провреш петнес казана воде, па носи на ријеку долʼе па пери оне полутке. Па док 

опери то, богами ладно, отпадни ти ноге у воду. Е кат све то свариш, сине, има она вито, 

ка[д] се осуши све то, па вито туриш па моташ, два дрвета подугачка па овако, тамо туриш 

четири шиљка, моташ то. Ка[д] дође време, хајде смотала си, ајде да снујемо, пободеш ту 

колац, ту колац посен ту два па ту два па кад би стала причат, па док оснујеш то, треба 

судова за она клупчат да туриш двадес клупчади. Па ка[д] станеш да ткеш, да навијаш то 
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прво на вратило, све то да навијеш на вратило, онамо сам имала једне сохе, па док то 

навијеш, двије трубе, па ка[д] станеш да ткеш, да ме чујеш горе, вико ми је свекар: „О снао, 

чак разбој ти се чује до Раницеˮ. Четири нита, то ти заборави, па подношци, кат треба да 

уводиш платно, ту треба двије, па брдила. Брдило што ткеш, брдо што уведеш оне жице. 

Била су долʼе у подрум. Сукно, платно, сламарице, губери пртени, вуњени губери, све живо, 

и за сукње и за панталоне.  

(Петкана Рачић, 80 година) 

 

 Саш 

 Жене опрему младу фино, има коњ се је тражио, на пример, искључиво за невесте, 

искључиво моро је да је коњ белʼе длаке, и та коњ се је зво једек. Мирнији, то није смело 

коњ који се плаши, да баци невесту па посен ту циркус би био, исто ко кола сат што се киту, 

он је окићен, чис, на њега нема трунка једна, седло, то е све кнап и девер, фино девер, девер 

мора да је о сроства младожење, он помогне јој да се попне, мало њени кад је испраћају, 

мало девер задржи коња да се не би мало уплашио илʼи нешто док се млада попне на коња. 

Пре тога она се мало припрема за пута, на пример, ко моја што е била изутра она је путовала, 

то се путује седам сати, па се боји да се не би десило нешто успутно, па раније се припрема 

да не би прехладила тамо па да не би млого јела, углавно да је спремна за један дан да може 

да издржи. Има жене нешто знају, има то неки ко, како кажу, чини неки, њихови тамо неки, 

неке има па се служу и с тијем, нешто илʼи да се тамо да се окрену младожењи кад уђе у ту 

собу код младе па он кат се озује тамо, на пример, па му окрену ципелʼе, има ту, душмани 

то раду. Илʼи кат крене на врата, отвори врата д[а] уђе кот младе, има жена приђе и удари 

га мало по лʼеђима и то није добро. То му значи нешто желʼи илʼи да нема деце илʼи да не 

буде у слози са младом, да се та брак не одржи. 

(Авдулах Хот, 70 година) 

 Смолућа 

От Карајукића и от Лукара оде је долазило, оде је седамнес воденица некат било, оде 

је некат било ко у чаршију, јес бога ми. Викалʼи су људи раније: „Кат је свут кијамет, у 

Смалућу је сељаметˮ, нема воде свут засуши у Смалућу има. Млʼелʼе жито. То се e узимало 
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ујам, пет кила на сто кила да ти умеље, мој отац је имо воденицу алʼи он је имо воденичара 

другога, те му чуво воденицу и млʼео то. Ријека ова што је на њу сад централа, сад воденица 

нема, Смалућка ријека, та ријека не капи никат, свакат има исто. Извор је ту, ту има пећина, 

како нема, има велʼикија пећина, једне године су долазилʼи они, десе-дана су билʼи са 

шаторима горе испитевалʼи те пећине, то шта ти ја знам, копалʼи, тражилʼи нешто, шта ја 

знам. Викаху да су пронашлʼи некаки белʼи медведови да су ту. То некад било, шта ти ја 

знам.  

(Ризван Чоловић, 85 година) 

 

Старчевиће 

Ја сам ту порасто, ја сам у Пероше порасто, рођен сам ту, преко триста година смо 

ми оде у Пероше, оде раније живело девет кућа, осам кућа је било Срба што је живело ту и 

наша кућа муслʼиманска, ко деца смо ишлʼи у школу, везати билʼи, и Бајрам би био дођи та 

деца од Бајрама и била би слава, никад ми слава прошла није и по ваира би ишлʼи, дођи они 

узни не и тунаке би била слава, и оно изађоше они транзистори малʼи Искрини и ми куписмо 

та транзистор мало смо билʼи отменији, куписмо па донесосмо та транзистор па би 

слушалʼи ту песму и то, ту сам живео, ту сам порасто, никад нијесмо нешто ималʼи, алʼи 

сат све је то отишло младеш, поудало се, поженило се, оселʼило, то нема. 

(Смајо Ризвановић, 65 година) 

 

Струмце 

 У то време нит си смео ку[д] да мрднеш, ниси мого да га самељеш, куалʼи смо 

кукуруз па смо јелʼи за преживљавање, и кромпир. Сећам се, ја сам малʼи био дечко, па то 

је било четреспрве, а ја сам триешесто, значи пет година сам био, ималʼи смо оне трапове 

за кромпире и муслʼиман један, они са оружјом, каже: „Ајде дечко да ми пробереш компире, 

оћу да куам да једемˮ, ја га утера у трап и он с онога прозорчета каже: „Тај ми дајˮ, ја не 

знам не могу да погодим који је. „Излази, ћорава ти странаˮ, опсова ми мајку, ишамара ме, 

ја све вриштући кући, у шталу тамо ђе смо живелʼи. Убивалʼи људе, чим га осети да је неко 

мало повреднији, убивали. Мој отац је био заробљен, он је био ко војник па је у Скопље 

заробљен и отерат у Немачку, пет година је био у Немачку, четрес пете године се вратио, 



807 
 

убивен са штангом преко кичме, и убивен му бубрек и добио послʼен туберколозу кошчану 

и кад дође овде код нас, умрије у болницу. Ја сам био најстарији о[д] деце, још четири сестре 

сам имо и мајку и бабу и деду. Тамо су сви Кељевићи и ми Радовићи, па се то сад растурило, 

неки помрлʼи, неки отишлʼи за послом, неки су по Митровици, неки билʼи у Смедерево, 

помрлʼи, неки по Крагујевцу, углавно ту користи сад муслʼиман, дотеро стоку, пашалук 

направио онде у то имање. Ко да те пита. Сви смо осталʼи само са бабама, неко нема ни 

бабу, нека остала баба сама и то ти је, та је живот такав. 

(Радовић Миломир, 76 година) 

 

 Суви До 

 На Тројан туна за време турско одузимат вишак жита и наш деду одредилʼи да тера 

то жито за Пољану и кад биди по[д] та Тројан, сломио кола, то била дрвена, дрвењача та 

кола. А био још накав Вукић, да лʼ је био Вељовић се презивао не знам тачно, каже: „Ха, 

шта ћемо сад?ˮ Каже: „Богоми да се врнемо у Браћакˮ, ко[д] Тројана је Браћак овамо село, 

овамо к нама. Каже: „Да се врнемо у Браћак да коначимо па ћемо узет сечива тија ово ујутру 

да направимо и продужићемо идемо, закачимо волове и да одемо тамоˮ. Каже: „Вала ја ћу 

да останем оде у колаˮ, у то жито, снопље било. „Немо, како да останеш ту, ајде д[а] [ид]емо, 

терамо волове.ˮ Вала ја ћу оде да останем. Те остани та, Вукић му било име, запантио сам 

како ми отац причао. Кат, каже, у неко доба, он ту сам био па га зар било нешто сумња, у 

неко доба чуо се неки џагор. Шта то може бит, каже, кат вилʼе наишлʼе. И како су они 

попушћалʼи волове, оно се зове таљизи, таљизи оно што се фатају, што се фаталʼи волови 

то се звалʼи таљизи, они побацалʼи оне таљиге, нијесу и потуралʼи у ове јармове, него 

побацалʼи туна, а оно узе једна па от петка и суботе ваљда, петак знам а субота не знам да 

лʼ је сигурно. Ово што се тке на разбој па има то брдо што се уводи, оно на пример основано 

на једно вратило основано то што ће да тке е сад има брдо што није могло све да стане него 

је претекло десетак тија струка, то се звао ујамак. А ка[д] се изатке, па се пресече те оно 

што остане, то су звалʼи урезници. Оно последње, даље не море да се тке те га пресечеш то 

платно илʼи шта било, е то се звао урезник. Каже: „Сачувала те мајка од ујамка и од 

урезникаˮ. Сачувала га мајка... То се није мушкарима уплʼећало у робу та ујамак и та 

урезник, то се није мушкарима ушивало у нешто да нешто пришијеш та ујамак никако за 
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мушку страну и та урезник, от тога сачувала га мајка, није му ушивала, те зато причала. Па 

се диглʼе све те се пропелʼе на та Тројан, тако је он причао. Ако је лаго, о себи му било. Па 

каже водише коло, играше, па водише коло, па певаше, па велʼи: „Која мајка не може да 

подигне сина да убере цвијет од омана, од омана и од суртомана да ушије сину у појас, тако 

ће га мајка подњивитˮ, вилʼе те причалʼе. Послʼенак оне се оталʼе растурилʼе, ова што е био 

туна у та кола ако је лаго о себе му га било, то остало послʼена прича у народ. Отац ми није 

причао, није знао шта е та цвијет. Оман има, имамо цвијет, имамо ми кот куће сат. Он је 

овако округо, велʼико, има велʼики лʼис, има ондена под купатило ђе цвијеће. Има округлʼи 

цвијет, то је оман, ако имаш вољу да га видиш, жут је, велʼик цвијет, има не један, има 

неколʼко ондена, е то је оман, а суртоман отац ми није знао шта е, ето по планини је ишао, 

ишо је и по Црној Гори и свуј по тија планина, а није знао шта је та суртоман.  

 Приказ јесте, ево да ти још нешто причам, ка[д] те интересује, а немо ме псоват, тебе 

свака час, нека си, сретња и била. На та брда тамо десно одма горе, зову се Брезовице, ту су 

билʼи станови и то е нашега деда била сестра, удата у ту кућу тамо у ту долʼину и сад, овај, 

ја се извињавам, овај муш ишао је ко[т] тора, то су горе била стока на та брда и ималʼи 

бусаре, сад ви то не знате, ја ћу ти објаснит. То узме се дрва подугачкија по два три метра и 

састаљају се овако са свија страна само на једно место се оставе врата, па се узме послʼенак 

те се оре земља па се тура порет тија дрвади, а та дрва туре се често, па по тијем дрвадима 

тура се та земља и ту е ложена ватра да се не би запалʼило, е то се звала бусара. Он, каже, 

сваку ној иде у ту бусару пораније, и ко[д] стоке горе, а жене, опростите молʼим ве, а жене 

ка жене, свашта има код народа, њу е интересовало млого што он иде тако рано горе кот 

тора, па полако за њим горе привучи се па крос ту бусару неђе та земља се мало разриједила, 

она повирела кат каже наложио ватру и то добра ватра и каже једна женска села пред њега, 

коса јој пала све по земљи поред ватре и нешто се унијела те му прича, овако блʼизу прича 

нешто, она само да је шутела, он би био можда осто жив, каже био лʼијеп та човек, таке 

лʼепоте му није имало на човека, каже: „Не да, друго, изгоре ти та косаˮ, она махни главом 

овако, како они то причају, ја нијесам глʼедо, ето сад да сватиш, махни главом овако на 

страну, она јој коса отиди преко лʼеђа: „Е, вала, друго, нећу ти више доћ одеˮ. О[д] те ноћи 

се та човек разболʼио, више се није с те постеље диго, добар човек био. Вила била. То ти је 

вила била и она му е задала муку и више се с те постеље није диго. Нико ми није то причао, 

ја за та два случаја знам и то ти причам то што су причалʼи а још сам баш добро са свешћом, 
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а сачува боже некад не би мого ни погодит, нијесам овија приказа нешто запантио никог да 

ми је причо. 

(Јаблан Ђуровић, 82 године) 

 Балетиће 

 Они су ис Црнога врха досељени. Изгледа с Плава, тако сам чуо, тако беше и Драго. 

Тамо био и тамо умро, кажу умиро и тражио леба. То је било глад. Он имо три сина. 

Доселили се ис Црног Вра и оде живели, он имао три сина, и отишо у заробљеништво и 

тамо умро од глади. Отерали и Швабе и тамо био и умро. На Солунски фронт. И тамо је и 

умро. Деда Радован имао четири ћерке, није, три, и вас двојицу, а Вељко је имао изгледа 

три, четири ћерке. Мику, Тоду, Раду, неку што е умрла. Ех, како се живело, мученички, 

мученички се живело, што викаше она у Избице, ја знам Мурат је Реброња најприје почео 

да прави гумене опанке от камиона, па смо ишли онамо те куповали гумене опанке, а 

пироћанце то није било, хееее, касно овамо. Са клинцима са неком жицом закивали. Од 

говечета. Ко те пита да л море. Зими кад нема шта друго. Више боси но обувени. Конопљу 

сијали. Био сам члан Савеза комуниста, био сам секретар оде организације, био сам 

одборник Црвеног крста, па преседник омладине, то је у контакт са селом, шта се ради, како 

се ради, да се село унапреди. Био преседник омладине, свуј смо давали приредбу и у 

Шароње, и у Врановину и у Дежеву и у Попе, свуј. Није, забранили су били, ево ја нијесам 

био децу крстио. 

(Видосав Плавишић, 83 године) 

 Бобовик 

 Каку болницу, жена се опороди кријући, да нико не чује, срамота. Не веља да 

прескочи конопац, не веља мачку да удари ногом, пашче не веља да удари ногом, каже оће 

да биде дијете чупаво ка мачка и ка пашче. Каже обавије се пупак око врата па не може да 

се опороди. Не веља ништа да тражи кад је трудна, ако јој не даду, послʼе није добро то 

дијете, не роди се нормално, то би викалʼи, ако тражи нешто да поједе и сад неко нешто 

нема, није јој до, и каже роди се оно шарено по лʼицу дијете. Месо не смије, исто, шарено 

дијете се роди, и не смије кат се куха вариво оно, да га проба, каже нијема деца, оно с кључа 

кад ври па да проба, каже нијема деца, не веља, мутају, нијема. Она што га префати треба 
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да му купи кошуљицу. Кад му види прва жена која му види зуп, треба и она нешто да му 

купи збок тога зуба. Мора јаје да му се дадне, сат даду парама а исприје нијесу, само јаје, 

строго. Жена кат кључа вариво да проба са онога кључа, кажу нијема деца, све се то трагало. 

Јесте, не знам што, немају послʼе нафаке ко, одузима хим се нафака. 

(Селима Булић, 68 година) 

 Боторовина 

 То је једна дужнос сваком муслʼиману који је имућан да оде на хаћ, је лʼ то је једно 

благословљено место, ту је средина цијелог свијета. То је алах ђелешанум одредио то је 

место благословљено, то не море ни да се опише како је кат се оде. Ту се окупи око ћетири 

милʼиона и[з] свих држава на земаљску куглу. На Курбански Бајрам треба да се иде, тамо 

се борави петнаес дана, клања се у ђамију божјек посланика, у Медину, а Ћаба је у Меку, 

то је тачно центар свијета. Ту беше, сине, нема ни минуте дан да је дужи ни да се подужава 

дан ни да се крати дан, све једнако дан. Каже тамо топлота велʼика не може да се издржи, 

јес топлота, излази температура четреспет и до педесет, алʼи тако блага клʼима да можеш 

да издржиш, тако је то благословљено место. Дужнос је сваког муслʼимана да оде ко је 

имућан, без обзира на знање сат. Иду и жене и мушкарци. Алʼ ту ти се све осећа ко брат и 

сестра. То нема никаке хилʼе, отишла си ти девојка, ово оно. Обилази се Каба седам пута, 

то е велʼико пространство, ту је вода, кат попијеш ту воду, ја нијесам видо на очи, ја сам 

двије хиљадите године био тамо, ја нијесам видо на оћи, готово сам оћорео, отишо сам, 

омио сам се том водом неколʼко пута, верујте кат сам дошо, ја сам био други ћовек, тако е 

то, тако ми је здравље дошло. Иде се само ради да се закуне алаху ђелешану да неће човек 

лагат и да неће коме шер учинет, само добро, само добро могу да ти учиним, а далʼеко било 

да помислʼим неко хилʼе некоме. Послʼен хађа ко мало греши, те неком трн на пут да му 

тури, он је изгубио, није што је изгубио паре тија двије хиљаде марки, еври, него будућнос 

је изгубио. 

(Хусо Црновршанин, 85 година) 

 Вучја Локва 

До на асвалт, послʼен идете тамо. Рашка, Митровица. Даље ти је тамо. Мало је бољи, 

асвалт је. Оде, одма испот ријеке, асвалт је. Оде има рудник у она брда, ту је био рудник. 
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Далʼеко богами, лош је и пут доста. Долазе, пролазе тудије, терају дрва, и тамо и одавде за 

Пазар. Ископала вода, ово падни кише па послʼе камиони пролазе. Ада ниси требала ништа. 

Горе неки комшије, у Пазару живе. Лʼети помало дођемо, мало баште, неке пилʼиће сам 

купио. Шта ћеш, ту, докон, помало идемо по шуми, по дрва и деца. Вала нисам печурке. 

Право да ти кажем, не знам, могуће да је имало, то нека цена није. Има растовине ево горе 

по ономе брду. Има рудник Црнац, олова и цинка, обојени металʼи. Ту сам ја радио, ту сам 

стеко пензију. Није далʼеко, нема једно пет километара. Ради, ради. Баш ту има неки дошлʼи 

и Бугари, има и ови наши од Рашке оздол и[з] Зубина Потока, горе имају бараке неке, 

станују. Одавно, ја се сећам, ту је било сонда радила неки истражини радови билʼи раније 

док су установилʼи да има ту руда квалʼитетна, и послʼе су ту отворилʼи конкурс за пријем 

радника, одавно ради то. Ја кат сам радио, било је око триста радника. Неки у пензију, неки. 

Има исто долʼе извос руде, долʼе им је управа, долʼе излазу вагони са рудом. Могла би да 

снимаш то. Рудник припада Новом Пазару, што се тиче главни рудник, а долʼе ова зграда 

ђе излази руда, то припада Косову. Шта знам, они викаху плаћају неки порес што је на 

територији Новок Пазара. Раније то радила Трепча, ја не знам сат то ни ђе извозу, продају 

неком Бугарину.  

(Фериз Рушовић, 62 године) 

Избице 

Долазио је ова новинар, можда га знате, он је долазио и пито ме. Знате како, имају 

двије приче, једни кажу овако, једни кажу онако, велʼика је трговина некад била, ишло се 

од Рогозна, од Митровице до Дубровника и то је био пролас тудије пута, не могу сат да вам 

покажем, билʼе су велʼике грнџарске радње, правилʼе се тестије, правилʼи се лонци и све то 

и биле су то се звалʼе кућице, избе, избе правилʼи и у те избе правилʼи, било је зимско време 

па је морало у топло, у топлоту да то ради, радио и зими и то избе билʼе једна до друге и по 

томе кажу да су добило село Избице. А и било некад, да лʼ је било римско доба, тако се 

проноси да је било руда и озгор ишла а оде се избивала, па како се избивала та руда добило 

село име Избице, избивало и Избице. Ја се сећам био сам дечкић кат смо копалʼи овај канал 

за воду и ту наиђемо ко они земљани чанаци што се некад млʼијеко разлʼивало, само 

преврнуто овако, шта је сат, отац ми каже: „Не, не дирајˮ, и оде зовне старога једнога овако, 

стари био, најстарији, није му стриц рођени, каже помислʼилʼи злато, нека је он ту 
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најстарији, и ја се сећам, они будаком полако, она пуче, ваљда дотрајо, други испод њега, 

исто преврнут, са два беше, е долʼе имаше гомила, са[д] ће он донијет, неђе оставио тамо, 

тога имаше ја не знам колʼико, пуна гомила, за шта је оно служило, не знам. И ја знам копо 

сам оде касније, исто сам налазио неке, ево га то. Он је дао нешто био и у музеј некоме. Они 

претпостављају подметач можда на шпорет, није ни имао шпорет. Ја ка[д] сам дошла само 

су они ималʼи шпорет смедеревац малʼи, ово друго све цигани. Ово је најновији докас да се 

ту радило, а нашо сам два чанака, била унутра нека глʼина, ка[д] сам раскопо то, би реко да 

је јуче она глʼеђ постаљен, то је било глеђосано. Сад нека нађе неко такав, то нема. Они 

више пута стављају џезву на шпорету, ако ти треба, једно ћу ти поклонит, ево пробери.  

(Драгоје Јоловић, 81 година) 

 Јуковача 

Не пита се старешина, младеш узо кроз руке све. Раније није, био један газда, ти ћеш 

сутра да радиш ово, ти ово, синовима, жене су зналʼе шта ће да која ради, сат јок, сат поган 

вакат. Раније бедно се живело, ти то знаш, немаштиња била, послʼе рата оно, овамо, алʼи је 

било време дабогда свакат тако дошло. Расположан је нарот био, здраф нарот био, воља у 

нарот била, воља, знало се један за друго, ишло се једно ко[д] другога пешке, ту је била 

милʼина, песме по овија брда, онамо, то је све српско онамо. Жуњевиће а оде Знуша. То се 

певало, ишло по тија моби да се жње оно ручно, српом, па песма, па милʼина, сат свега има, 

нема шта нема, и да се обуче, сат кад би ве повео горе, па ви отворио регалʼе и кат би подиго 

кауче, би рекла стварно ова човек не лаже, то е све пуно, све пуно, хоћеш лʼи вероват? Некат 

ка[т] сам ћео да идем, оно ка[д] се испроси неко, водило се џумбус, музика, то се лʼијек 

пантоља како било, нек су окрпљене на једно место, два, пет, само нек се има. Сат не знам 

ни колʼко имам одела. Нема, умрло све на ноге. Сад је нарот умро на ноге, брез воље живи, 

о лʼ вероват ништа сад нема. Умрло на ноге све, свега има алʼ оно што е главно нема. Имам 

сестру, Пожега знаш ђе е, према Пожеги у Ситниче, па би ја пешке одавде, па преко 

Паралова, преко Варева, по[д] Доховиће сађи па оплʼети пешке, отиди ноћи, дођи, ништа 

ме коштало није, ни банка, ни динар. Сат кола сви имају, неће нико кот никога, неће 

комшија кот комшије, ни Срби ни муслʼимани ни Цигани, нико кот никога. Није то нарот 

крив, то је вакат неки такаф наишо, олуја нека, затровано, да нико никога не хаје.  

(Расим Дупљак, 75 година) 
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 Кашаљ 

 Они су ве и упутилʼи овамо к нама. Ово је Драго, тамо му живи син горе у Малʼе 

Пчелʼице у Крагуевац. То је овај што је направио викендицу из Новог Сада, исто ту је рођен. 

Највише имало Аврамовића. Кат сам ја дошла, шта је то живија имало, шесет друге. Сад 

нема. Попричасте лʼ ви Живку за Добросава да га познајете? Па сад је лʼ идете за 

Крагујевац? Има лʼ ту Србова ту у Тутин? Један је полʼицајац ис Тутина долазио те узео 

пе[т]-шес кила кајмака код мене. Та ми догно говеда и купио кајмак. Ја бога ми не знадо, 

повисок један, он има родитеље алʼ они беру сир, не беру кајмак, не живе саш њим. Висок 

полʼицајац. Знаде лʼ ти како се зове она полʼицајац? Кад би пот кућу, ми искочисмо горе. 

„Ајде деда, затвори говеда, а ти бако кува каву.ˮ Послʼе ушлʼи, те: „Имаш лʼи кајмак?ˮ Ја: 

„Ево ти кофа, сам вади, одвоји.ˮ Србин, један висок полʼицајац, не знам како се зво. Прво 

га сад виђела. Ис Тутина је реко да е. 

(Вера Аврамовић, 72) 

 Козарево 

Пођу, понесу ракије, мезе, исечу бадњакове па седну тамо, па се зајоване, посе дођу 

оде, унесемо бадњакове и изутра положаоник долази. Само седну онако. То се зове 

бадњачица и понесу горе и горе је окрену. Преломе тамо бадњачицу. На огњиште па се 

окрећемо около, па послʼе спусти оне бадњаке па пијучи около. А она иде напријет и вречи, 

блʼеји. Раније се слама уноси у кућу па људи спавају цијелу ноћ на сламу. Они му тури 

столʼицу, он оће да седне, они му измакни, он буп. Узмеш прстен и криеш испод онија 

рукавица и ко нађе први, наслажеш ту рукавице по столу илʼи капе, шта било и кријеш и 

проналази неко. Ако нађеш одма, значи добијаш. Оно је било добро, сат нема то. И тако смо 

ми. Форалʼи би се, направимо лопту од крпа па гађамо се, фудбал нисмо ималʼи него 

направи то па се гађа, кога убијеш најприје она послʼе гађа и тералʼи смо гуџу, направи па 

сви около тера унутра, тако ти игара. Послʼе касније оно кад је било купилʼи се по брдима, 

на свако брдо имаш омладине па певају, свира кланет, ту смо се упознавалʼи момци, девојке 

пођу оталʼе ка кући испрати је. О Петровдану увече. Оде се задржало доста. Има један, он 

Лʼешевић беше. Крилʼи би се по шуми, жмурке, један жмури, ми се кријемо по шуми, па 

док послʼе нађе. Кренеш за Ђурђевдан у реку тамо и купаш се, послʼе узмемо коприве 
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пељамо нарот, пецамо и копривам а они бежу а ми сакријемо ону коприву, ја сам баш то 

радио, узми сакри под блузу и приђем крај некога, крај жене, крај човека па фике и фике по 

ногама илʼи по рукама, он бежи, кука наглас.  

(Лепша Биорац, 78) 

 Лече 

Ту се радило, оно, покупи се па преље би ималʼи, ми девојке се покупи, колʼко нас 

има, по петнес, по десет, како које село има девојака, и овај би прелʼе, плʼелʼе, везлʼе, па би 

се све такмичилʼе ко ће то више да уради. Мислʼим, све се оно радило више, конопља се 

радила па би то звалʼи за испомоћ да се оно трлʼи, да се преде. Па она се сије, ја кат сам 

била девојка, ја сам то радила, ја сам и ткала. Па се то пожње, па се то штави у мочило па 

се то суши оно се трлʼи, предеш, ткеш, вади она влакна. Имам доста година, преко шесет, 

сат ћу шесет и пет, а доста сам прошла. Имало је вунено, вунено се ткало, и овај, јастуци, 

јанови, черге, ималʼи су они разбоји. Хавлʼи оно, хавалʼи, то ние глатко, него туфе оне. 

Имало је дебље, имало је и тање. Ланено платно је тање, конопљано платно су се радила 

одела и носила су се одела и појасови, стари то су носилʼи. То моја бијача што ми је била 

она је то знала да ради.  

(Зулејха Нумановић, 65) 

 

 Лукаре 

 Е о Божићу кад би било, ја цио дан, одјави овце на подину тамо да полагам сијено 

овцама, ништа нећу да једем но ја волʼим она купушњак, то знате и ви, волʼим она на зејтин 

купушњак за увече да једем и увече крени те овце, бреме на лʼеђа за ујутру да положим и 

кот куће послʼен оно вечеру, прво оно унеси бадњаке па оно око оног огњишта моја мајка 

носи ону сламу и чини: „Кво, кво, квоˮ, а ми за њом пијучу пилат, послʼе постави вечеру, 

па орасе, па јабуке па лʼешнике, све то, кафу, дијелʼи ракију људи и вечеру. Изјутра ја грдна 

ону пртену сукњу, снијег пуши, чини фу, фу, она сукња, оквасила се, мокра. И опет оне овце 

на подину тамо, положи им, цио дан у котару оне овце полага, и ето ти каки ти ми је живот 

био. А сат натронта се, прво гаће, и пиџаму не скидам, па тренерку озго, а ја јок бога ми но 

ми лакше ово, сукње бог ми душа три имам ни обукла и нијесам а оно већ што поношкујем 
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колʼико имам. Не могу, ја смршала, поглʼедни кака сам, не могу, оне сукње ми широке па 

све носим ово, лакше ми и да седнем, а оно грдно, грчи се, оћеш да седнеш. Ја сам носила 

ону завијачу што се зове, па запрегу ону, па оне кошуље широке, понеко има широке рукави 

а понеко оне таслʼице, то ти је било тат тако. 

(Манасија Ристовић, 91 година) 

 Неготинац 

 Ја сам био седам година испред месне заеднице па сам био поротник у Општинском 

суду, да би помого народу да не иде долʼе да оптерећује, него да завршимо ми посо ту. Ту 

је добро да човек има у селу човека који је правилан и који ће да помогне. Једне прилʼике 

сам имао долʼе на суђење једна медецинска сестра, не знам оно што су наплаћивалʼе неке 

преглʼеде, не знадо како је то ишло, омогућила им главна медецинска сестра да оне 

наплаћују и да предају та новац медецинској сестри, оне сестре млађе које су приучене. А 

она то није учинела одма, и Краљева нека девојчица била и далʼи је суду. Ја и један 

муслʼиман ту и ми идемо ко поротници долʼе на то суђење. И онако, она дактилографкиња 

села тако судија према њези и диктира, она пише. И саслуша ону девојчицу како је било, 

она све плаче, не може од плача да каже, а то је младо неко дијете било, дошло ту на праксу. 

И ај онда она изађе тамо и он нас и не пита судија ништа него само дектира тамо и она пише: 

„Јесте, јесте, тела да украде, то су друштвене паре и мора да се казниˮ. Реко слуша, ако сте 

моглʼи сами да судите, нисте моралʼи нас да зовете ко поротнике. „Па Томо, реци шта, како, 

шта мислʼиш.ˮ „Па не моремо ми, бре, на децу да утичемо такијем начином. Оно ако неће 

да се запослʼи у Пазару, оно њему тамо утиче на друго место запошљењу.ˮ „Па шта би ти 

урадио?ˮ „Ја би казнио главну медецинску сестру која није на време упозоравала ко није 

предо новац, а она има тамо списак ко предаје а ко није још предо па да упозорава. И њу би 

казнио. Условно, нек се дијете поправи, да види да може да одговара, да има то у виду. 

Немој да се удубљујеш, ти судија, месец дана дијете, нека оно то осети.ˮ Он послʼе поцијепа 

оно што је уписао. Полако с децама, оно није дошло учевно кад је дошло на праксу него да 

учи, да види шта је немогуће шта је могуће, шта је грешка шта је исправка. 

(Томислав Вељковић, 71 година) 
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 Нетврђе 

 Нетврђе је добило име по неком Нетро био па је он ту погинуо, убилʼи су га Турци. 

Па би ја пито једнога Мија, он је хаслʼи био главни у то село, ово што ја пантим, от старија 

људи. Па би он причо убилʼи га Турци кад је прошла војска па је он побего, и они виделʼи 

ђе бежи, и то нису убилʼи, тад није имала пушка, него појахо неки војник коња и стиго га и 

сабљом му посеко главу. По њему се зове Нетврђе. 

(Салих Ћорхамзић, 76 година) 

 

 Осоје 

 Имам двије свиње онамо и неку кокошку, кокошке ми неки ђаво покраде прошлʼе 

године, по четири пут што ми се навраћаше, навраћаше и однијеше и све. Послʼе двије ми 

ту комшике дадоше, двије осталʼе ту неке билʼе, као шкарт те одбацилʼи и једнога петлʼића, 

и ту била ми једна комшика налʼегла, пилʼиће сам товне држала, кад дошло нешто те 

однијело, црцавица била, и оне пилʼиће и ону црцавицу. Куне оне, ту се беше завукивало 

овудије прошло, отишло навише и тудије имадију перја од оне црцавице зелʼена, те и неки 

ђаво појео. Творци, двапут су долазилʼи нападалʼи мачад. Нападалʼи па мачка се ту узуја па 

која далга, ми изиђи тамо шта е, види мачка само глʼеда навише. Кат послʼе су се горе 

појавилʼи пилʼићи повише овија кућа. Те овијем женама ја вељу притврдите како знате, 

мене салʼ био оно платно како овако затворила би онијем товнијем пиладима. Оно би сат 

остало мало било горе отвор до црепа ону крпу како сам савила и ондена није било 

затворено и она дошла, има два метра високо се попела и ту се провукла и ту и однијела. 

(Милица Марковић, 78) 

 Пожега 

 Живело се о[д] тога. Ко је имо имање повише он би убро пшенице, мумуруза, држо 

по троје-четворо говеди, неку офцу, послʼен рата козе забранише, и козе се држалʼе. Она је 

штетоћина шуме, ђе би дофатила, то су билʼе малʼе шуме, ратишта су ућинела, оде се ћесто 

ратови водилʼи и ово Хођево што је оде, то је мала шума била, одавде смо глʼедалʼи нашу 

стоку горе у то брдо, и тија коза је било пуно, и та коза је рушила шуму, јела је баш ка 
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тестеретом да је сећеш, и послʼе кат комунисти кат дођоше, да би спасилʼи шуму, и успелʼи 

су. Ниси мого ту дрво да нађеш, сат ту има греде, само ради шуме забранилʼи козе и калʼем, 

уиђи у башћу, салʼ је лʼ уишла у башћу, калʼеми отоше. Доста дуго времена, ја верујем 

ћетрес и пета па прије седамдесете године су пушћилʼи. Од стоке имало је коња, волови, 

није могла да живи породица бес волова, козе билʼе, офце билʼе, бивољице су касно билʼе, 

није хи имало у прво време, касно су бивољице оде дошлʼе, ишлʼи су у Лʼесковац долʼе те 

су хи куповалʼи, показаше се добро и поћеше да хи доводу од Лʼесковца. 

(Реџеп Џанковић, 79 година) 

 Прћенова 

Немањићи су отут некако ис Црне Горе, њи је имало више браће, они Ђурђеви 

ступови што је подижено тамо у Иванград, ђе беше оно, брат Тикомир он подиго тамо, 

његов синовац, а Стеван Немања он је ође, он је посново државу српску прву. Прво је осново 

неки Часлав, жупанија што је била у Рашку, па је послʼе наступио ова Стеван он, главно је 

он осново. Сат се затрло то. Он је као био католʼик па је послʼе примио православну веру, 

покрстио се и он је осново полʼитику и осново је државу и проширио, па од њега послʼе, он 

имао три сина, Вукана, први, па Стеван средњи, па Растко, Свети Сава. Онда Раско, он је 

рођен ту, у Дежеву, њему је двор био у Дежеви, у Сутско село има камење от те цркве, сад 

вичу да обнављају јопет то, не знам ја. Сутско село што се зове горе, кажу да му је био ту 

сут, и по томе се прозвало Сутско село горе више школʼе, е онда он, та Раско, се родио у 

путу, кад ишлʼи, шеталʼи, он је подиго Ђурђеве ступове, па су ишлʼи људи те шеталʼи са 

женама и тако то, кано ти владари. У путу рођен, па кад је он пито да лʼ је женско илʼи 

мушко, шта је, који је пол то дијете, они му реклʼи, микчић је, значи миш, и ово село се зато 

зове Микчиће, то се препричава сад да је то село остало Микчиће. Е послʼе Свети Сава, то 

ви већ боље и знате, он је послʼе одрасто и отишо за Свету Гору и тамо се покалуђерио, 

замонашио и предео име Сава, и послʼе ишо да просвећује нарот, а Стеван је дао синовима 

послʼе престо и он је отишо у Свету Гору, кот сина тамо, и предео име Симион. Владавину 

је дао томе средњем сину Стевану, а нешто мање овамо дао Црној Гори, шта ја знам, дао 

томе Вукану. Међу њима избио био сукоб, завађа, није било овоме сину старијем право што 

је дао овоме главну владавину па су повелʼи рат међу собом, ка и свуј Срби. Кад је чуо ова 

брат им, Сава, тамо да они то ова се завадилʼи да ратују, он је дошао и узо је кости овога 
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оца Стевана и донио и на Полумирје долʼе да се помиру те измирио браћу тунаке и ту 

прогласилʼи то Полумирје. Послʼе те кости Стевана, звани Симион, послʼе пренесене су у 

Студеницу и дан данас су туна у Студеници, ту су му мошти. А послʼе овамо на Ђурђеве 

ступове исто имају мошти и то су ти потомци Немањића, од цара Душана и прије ово што 

је било, Сопоћани и све то. Горе има гробница да лʼ Драгутина илʼ Милутина, не знам, њи 

два брата била, а један није имао децу а један имао. Онда послʼен под неким уговором један 

другом далʼи, оступио му та престо, замена, и он подиго у Митрову Ријеку цркву ко неку 

захвалницу што му је брат поклонио, он није имо децу. Ево и данас му стоји гробница на 

Ђурђеве ступове, чувалʼи смо козе онудијен. Био је далʼеко проширио, глʼедам онамо Црна 

Трава, помињу то тамо Немањићи кат су билʼи, шта било, како било, помињу то. Цар Душан 

је постиго велʼику царевину, он је достиго највећи врхунац, тад је Србија постигла 

царевину. Имао један Урош, па други Урош, нејаки, послʼе се распало царство, 

Мрњавчевићи, па Деспотовићи развуклʼи ка и ово данас што се ради.  

(Весо Јоловић, 92 године) 

 

 Себечево 

Ене ђе ме нафака доније да попијем кот тебе кафу. Пријен седам сам се дигла, па док 

се спреми, па понешто намири, па хакни пред утобус. Треба пола сахата ко не више. Уз оно 

брдо и сахат и по оставим, не могу брзо да ходим. Блʼизу је мене, није млого далʼеко, алʼ 

ослабио је крет, има сина једнога и двије ћоре. Не море себе медет учинет а не мене, придо 

та документа за ту пензију ко имаде, то от тога рада. Свут је он радио, мало је био у Немачку. 

Ти лʼијепо живиш. Јесте лʼ староседиоци? Док сам била јача, млађа, држала сам по двије 

краве, некат мало оваца, бога ми сат не могу ништа, треба јарме, треба. Ништа не држим, 

све купујем, све оскупљало. Шта има тија сто еври, помало понешто искупујем то идаре, па 

за друго... Плаћа ми вала један унук струју, воду не плаћамо, а струју ту унук ми плаћа, он 

ради, те ја струју не плаћам. Вала то видо му хаира сахи. Он је возач, бога ми ђе је то не 

знам, тера ова велʼка кола. Струје су ме ослободилʼи, а друго богами све наште замешујем.  

(Медина Синановић 80 година) 
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 Суха Ћуприја 

Горе соба а долʼе говеда па базду баљеге, кућа била од лʼетви, од баскија па 

малтерисато па горе спрат ми а долʼе стока у подрум. Нема ђе стоку но у подрум. Који 

намешћај, ништа вала, простри душеке и сламарице па лʼежи, вериге, сач, црепуља се 

мијеси, лонац, тури вариво па га заби у огњиште па куха па једи. Простри душеке деци па 

лʼежи све на пот, који намешћај, касно, касно креденци, имала сам један федерни кревет, 

друго ништа, све простри овако, безбелʼи ми је соба била прострта, ћерге, ћилʼиме, ми смо 

ткалʼе најприје, изатки ћилʼиме па простри собе. Ми од вуне стазице ткане, плʼелʼи чарапе, 

џемпере, полувер, оно на ноге овако, ималʼи подношке, нити, брдила, па то оснуј, нави на 

вратило, удри брдилʼима, чуњак има, протни чуњак кроз оно па тки прње, тки ћерге, а 

ћилʼиме смо на разбоје оне на зид, оним киркитом што се бије. На лʼежећи само једна а на 

она високи море и четири-пет која оће да ти помогне, а на лʼежећи само једна, имају оне 

подношке, ти овако навалʼи, отвори се нити, ти протни чуњак и тки, ткало се то, черге, прње. 

Послʼе се касније јамбулʼије, ткало се све на разбоје. Носилʼи у бојаџиницу. Ми би обојилʼи 

полувере, џемпере, све смо то бојилʼе тапут, скуха ону кољуштину па обој, а то нити 

пушћује, што је лʼијепо, неј ми вероват. И то су туралʼе јоху, мрчно, црно да обојиш, да 

плʼетеш, да ткеш, туриш карабоје па ону јоху огуљи, па оно послʼе кухај.  

(Аза Ницевић, 82 године) 

 Трнава 

 Момурус смо комешалʼи ручно свакат. То је код нас машина није имало. Мумурус 

пожњи, повежи у снопове, послʼен комиша, баца у салаш шишарке, таловину су јела говеда, 

сламу су јела говеда, па су говеда била мршава па су се заваљевала људима говеда от сламе 

и оталʼе у пролʼеће. Мурат један, запанти лʼ га ти, тамо ђе био Махит код овија мојија 

Колʼића, стално би не зво: аааааа Ризо, аааа Хајро, дођи, завалʼила ми се кобила, завалʼио 

ми се во, не море да се дигне. Једе сламе говече, једе талʼе, није имало жита. Лʼисник се 

онда секо. Таловина је оно од мумуруза, мумурус кат се макне, остане тала. Мршава говеда. 

Заваљевало се, гладно, нема жита да једе, нема ништа, и оно омршави од оне сламе и од оне 

талʼе, и у пролʼеће понеко охалʼи па не море ону сламу да једе, цијело лʼето не може да се 

олʼиња, кочет, она чепутка не може да се олʼиња, не море, мршаво, не једе жито. Имало би 

сијена, понеко би имао сијено па у пролʼеће би мијешалʼи сламу и сијено, умијеша да мало 
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боље једу волови, умијеша им сијена и сламе, баш ка сад да направиш питу па ставиш мало 

сира. Пријесолац они једу, ка што би ми реклʼи, халву. Нема за шта да се купи солʼи, ни за 

фамилʼију није имало. Фала богу што је овако време дошло, благош, алʼи раније је, ми који 

смо запантилʼи, дабогда се то не вратило 

(Ризо Колић, 80 година) 

 

 Шавци 

 Не, стварно сам тежак посо имала, деца док су била у шкoлу па и помагала сам и ту 

блʼиже, послʼе одоше даље, а ја сама остала. Кат се помислʼим шта сам муке видела, добро 

сам и жива. Имала сам свекрву добру, боље него мајка. Била ми је добра свекрва. Она би 

старије имала две јетрве, оне су билʼе из истог места, из Пожеге, па би се наљутилʼе понекад. 

Оне би се две закачилʼе понекад, мало би се посвађалʼе, ја се сећам, и она: „сат ће ми дој 

деца, све ћу ве казатˮ, деца, она би звала синове. И што би се они помолʼилʼи од бунара 

одоздо, она: „Ћутите, ево су децаˮ. Она би сакрила ако је нека нешто учињела. Млого ми је 

била добра свекрва. Свекра нисмо ни ималʼе. Тад била заједница велʼика. Девет ђака 

излазило одавде. Баба водила рачуна. Много ни је добра била свекрва грдна, има свекрва па 

направи ћутек снаама, она јок но сакрива. Није лако бит снаја, није лако бит свекрва. 

(Милосија Јоловић, 83 године) 

 Буђево 

 Глʼедамо с прозора како пада киша и тако то. Вала ономад готово нас вода однесе. 

Јој како је падало. Ви сте оде на брдо, ми смо тамо у долʼину. Вала брате, оно је катастрофа 

било. Вала бивало је кад копни снијег да буде онака вода ето ако се потрефи март много 

кишан па наиђе, ако све стоји снијег до марта, па онда груне одједном, алʼ онако киша за 

пола сата, триес метара је имало преко долʼине на нека места. Седамдесет и двије године 

имам, ја оно запантио нијесам. Јесам запантио да то пада киша, алʼ онако да га изручи 

одједама, ја оно видо нијесам. Оно је било катастрофа. Је лʼ ви направило штете? Није неке 

велʼике. Донијело му камење по лʼивади. Је лʼ ви доватило било до куће? До ове старе јесте, 

неки пијесак истерало, а више није. Брзо иде онуда, много брзо оде, није имало, алʼи метар 

висине. Џефко био у Долʼиће ове раднике да доведе и није мого да пређе долʼе. То је каже 
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носило, ова га мајстор спасио. Они га спасилʼи. Како он тако блʼесаво да уђе у воду? Мисио 

да је плʼитко? Седио за плас и оно ка[д] стигла та сила и плас и њега поткачи и долʼе до у 

Карајукиће га однеси, он није смео да се пусти са пласта. И овај Џефко, стиго са џипом, из 

Долʼића возио раднике. Каже: „Ја видим плас, реко да изађем да снимим оно, кад имаш шта 

виђет, човек се дофатио за плас, и плас и човекаˮ. На Пештер да се неко удави. Није 

смијешно ништа, људи, ка[д] то стигне одједанпут, непредвидиво. И Џефко зађи овако 

довде, у воду довде и не смео даље, ова мајстор, како виде да Џефко не смеде да иде, он 

скочи ис кола, умио да плива. Тешко је плʼиват са одећом по тим бујицама. Не могаше да 

га откаче от пласта. Он пришо до њега ал не може да га откачи, не смије да се пусти. Једва 

га извуко. Не може, њега је страх био, и не може да га открпи. Све за пола сата се то десило. 

(Блажо Марковић, 63 године) 

 

 Врсенице 

 Од смрчевија љуски, гране ракљасте, горе свеже се жицом, све је то тако било. 

Гуџање. Јесте, мачугом оно, е тада смо ти ми билʼи, то је било игра строљање, па клʼисање. 

Стави камен мало, овако ка песница на један камен, а другим камењом би, па га отера 

далʼеко, па он донеси јопе па они гађи па погоди, тако намучу онога. Онда, клʼисање, исто 

дрво овако мало, па исто дрветом овако се клʼиса. Лопте се играло од говеђе, чупа говеди 

што се лʼињају у пролʼеће, па ваља у блато и то би се игралʼи уместо ове лопте гумене. 

(Томо Луковић, 76 година) 

***** 

 Оралʼи смо, вило, дрвено рало, само гвоздени раоник, и орало се, два вола, један иде 

о[д] те стран бразде, један о[д] те стран, тако смо оралʼи. Е код нас је било богато живелʼи, 

ималʼи по три рала би орало све једно за другијем овако, а друго имало је дрљача што влачи, 

два вола а три рала ору. Све дрвено, и дрљача је дрвена, салʼ мало гвозденија клʼинаца по 

њој. Није тапут нико коње фато кат сам ја оро и мого, но све волови, касно су коњи почелʼи, 

касно. Сијалʼи смо јечам, овас, раш, пшеницу, крупник, сва та житарице упиши. Крупник је 

био у виду пшенице, салʼ овако дупло два зрна су ишла, за стоку. Раш, пшеница, јечам, 
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хељда за нарот. Овас и крупник за стоку. Ја пантим кад је било па е сиротиња брала оне 

коприве чупала, чупалʼи оне оздолʼ лозе, нема горе побрато па чупа оне лозе, раскопава те 

једи, то пантим. Билʼе суше, била скупотиња, четрес и пе[т] динара било кило шећера а није 

могло јагње најбоље да купи кило шећера. Е сат хај, како ће сирома да га изеде? А кахве, 

кило кахве, ако даш кацу маснок сира, с четири обруча, мош узет кило кахве, а друкче јок, 

е ко је био газда и мало јачи он би купио, ко није нема. Пантим, отишлʼи би кот понекога, 

шаку солʼи, разумијеш, и мало бибера, измијеша, то ко[д] сиромаха, и то умаче, једе. 

(Хасиб Никшић, 89 година) 

 Градац 

 Ја сам тако била, можда и те среће, била сам, нисам пуне три године у брак, муж ми 

погине, млађи ми син остао две године, други посмрче ми се родио, четрес дана ка[д] смо 

издалʼи, други ми се родио. Алʼи, фала богу, молʼила се богу да ми бок чува и да ми порасту. 

Имала сам и заове, три заове, јетрве, ђевере, свекрву, свекра, све сам то имала, живела горе 

на брдо пот шуму, алʼи све полако, полако, малʼи. Ја лʼегни, а свекар отвори врата: „Што не 

лʼегнеш?ˮ „Паˮ, реко, „да глʼедам, татаˮ, звала га тата, „како ми дишуˮ. И не би никад лʼегла 

док ми они не поспу да видим како ми дишу. И, фала богу, даде ми бок, полако, полако, 

полако, сат седморо унучади имам. От старије снае три ћерке и сина, а од овога три сина, 

ето. Млађи ето га у собу. Шта сам ја све претурила и глʼедала како људи са женама, алʼ 

нисам така била, јелʼ само молʼила сам бога за децу да ми они расту и знаш, да ми то, а 

друго, алʼ фала богу, бог ми сачува ђецу. 

(Милијана Павловић, 70 година) 

 Дражевиће 

Дај боже још боље да се живи, а како сам се ја подњивио дабогда, четрес треће сам 

годиште, да се заплакам, а ви садек свега имате. Ви младеш. И опе ви није задовољно. Доста 

се изменио живот, ти сат не мош да разлʼикујеш грацку и сеоску кућу. Има вода, има 

намештај, све живо, веш машине, пераће машине за суђе. А раније то тако није било. Ево 

видиш ово кутијице садек, то би реко налʼет шејтан. Телʼевизор најприје кат смо добавилʼи, 

па би стари: „Бежи, то је мајмун, шејтан, бежи да не глʼедамˮ.  

(Ибро Хамидовић, 72 године) 
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Дујке 

Ја сам имала све но ми изгорело једне године кућа, далʼеко било, од времена ми 

кажемо. Изгоре кућа, ситна деца била, мала, па послʼе ову кућу градилʼи. Била ми сва деца, 

само муш ми није био и један син није био, а ова друга деца су била ту, само најмлађи син 

послʼе се родио, а шесторо било рођено деце. Сви у кућу билʼи, ја с једне стран прела, а 

чоре малʼе богме ткалʼе, то на халʼију, то се звала халʼија прије сат разбој, а далʼеко било, 

алах, њему шућур, даде бок једну тмушу једну кишу, само свитну баш ко оно жаровнице ка 

оно апарат кад удари те оно швајцује, кревет био гвожђен кревет, а дијете ми лʼежало 

најстарије што је умрло у та кревет, и испадоше деца мала ситна, та најстарији син каже: 

„Мама, мене погоди вријемеˮ, а није га погодило, оно се учинело крф, а човек ми није био 

ту и други син, радилʼи горе у Гиљеву, радилʼи, жито купилʼи, кат дођоше озгор, село 

навалʼи, а прије слама било, није ка сат, кућа пот сламу покривена, алах даде плам, нема 

силʼе да одбрани нико, деца испадоше, ка оно кад ватра плане више главе. Дођоше, понешто 

побацаше, изнијеше хаљине понешто тако. Деца ситна осташе. Тек ова синовац, он имо 

кућу, билʼи одијељени, те код њи зимилʼи, те ову кућу купилʼи и градилʼи. Е знаш шта сам 

муке видела, тек алах, њему шућур, живим још, дао бок тако, и жалости претурила преко 

моје главе, ето. Шта ћеш, мора да се живи. Није лако било прије живет, само некака сам 

душа тврда била. 

(Хамида Грац, 92 године) 

 

Зајечиће 

Причалʼи су ми моји стари, за једну краву, краву би далʼи за сто кила брашна илʼи 

жита, јечма, ма јок, како пшенично, јечмено, јечам, па би се та јечам посе теро у воденицу 

па би се мљео, ишлʼи на Косово па узималʼи. Причалʼи су моји стари да су ишлʼи за со, за 

со у Пећ. И ови наши, то су ишлʼи са коњима, па натовари по товар кукуруза па догна. 

Причалʼи су ми стари да су носилʼи со ис Пећи оде. Не веруем, тапут није имало сира и 

тапут се није продавао сир, тапут се и тешко живело. Ја га затеко нисам, а у Кладницу треба 

да се јео овсени лʼеп, ђе сте билʼи тамо у Кладницу. Неће д[а] успева оде кукурус. Оде је 

велʼика висина. Касно почнемо да оремо, ове године дваес петог маја можда задње је било 
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орање, толʼика је била киша. Рано слане пану, не море кукурус. Код нас то не море, нит га 

ко сије. Зашта се зове Пештер. Хиљаду и осамсто метара, чини ми се. 

(Садик Бихорац, 73 године) 

Кијевце 

То је стара ријеч, земља се заклʼела да ништа на земљи не море остат кривено, и 

ништа. И она прича цар Тројан, та идеја старенска. И цар Тројан, он имо троје ухади, и имо 

све своје брице и пито све: „Шта виде?ˮ Каже: „Видо сам, вала, три ухаˮ. И он, ка сат та 

времена, посечи га, нема. И све тако. Кад један, паметан био: „Шта виде?ˮ „Вала не видо 

ништа.ˮ Ништа нисам видо. Он остави га да га брије. И каже толʼико био препуко што, 

тешко било што није реко. И, каже, један дан отиди тамо, ископа земљу и сам у земљу каже: 

„Цар Тројан има трое ухадиˮ. Кад у пролʼеће никне, дудаљке деца па намести писак, каже 

оно писни, каже: „Цар Тројан има три ухаˮ. И тако та идеја остала, можда јес, нема ништа 

сакривено. И послʼе он је остао и живео и ништа. И не море да се сакрије сигурно то, ето 

море неко баш да се не зна, алʼи да нико не зна, то не море, ма шта било. 

(Ризо Ватић, 74 године) 

Кладница 

То је дрвено рало, то се рало звало, све дрвено, то је по страни, два вола вучу, и ето. 

Могло је и с кравама исто, ко није имао волове мого је и с кравама, с коњима тад и није 

могло јер коњи тад и нису билʼи у функцији да би се орало. Ко је имао стоке и ђубре да 

ођубри, могло је да се пооре, ко није, једино зоп је да га не бацаш, није било ни вештака, 

ништа није било, само од говеди и од оваца. Зоп, крупник и јечам, јечам би се сијо ђе је, 

овај, огнојено, а зоп ђе се није. Хелда исто се сијала, хелда је могла да роди без ђубрета. 

Неко је јео чисту зоп, чисту зоп, здравља ми јесте. Ја сам имо Срба оде, па би отишо код 

њи, то није далʼеко одавде, то су Кушићи, па овамо Равна Гора, он би ти принијо чисти 

зобени лʼеп који се није ни сијо. Значи са оним трицама по овалʼике трице а кајмака си мого 

да једеш, имало је кајмака, јес, имало је кајмака. Стока, стока, овце, говеда, мало је било 

више оваца, имало је и говеди. За исхрану више је имало сламе овамо од јечма, од овса. 

Прије више имало стоке. Село је отишло млого, на све стране отишо нарот, за Турску, за 
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Македонију за Косово, у Сарајево, на сва места је отишло. Тешко се онда живело, тешко, 

знаш како кад само једеш зобеницу и јечма. Није га ни имало јечма него помешаш ко има, 

ко је имао, помеша јечам и зоп па то самеље. 

(Хајро Тарић, 77 година) 

***** 

Кладница 

Ја сам, реко ти, правио ноге и руке. Кат сам једноме Србину иза Вароши, зове се, 

заборављам како се зове село, један ту што сам му ја правио, оде му је кућа иза овог брда 

тамо, сестри ногу, била је извалʼила, сломила била у кук, па ја наместио и оздравила. Па ова 

тамо што је иза Вароши извалʼио руку из рамена, био у Ужице, шћелʼи да оперишу, он није 

смео а чуо за мене и дође му унук, син, шта му је био, не знам, с овијем што сам му ја сестри 

правио ногу. Поведе ме, Вилове се зове село, богат био, имао је двеста оваца, има кућу већа 

од ове, ова је моја колʼиба према њојзи и шталʼе, двеста оваца, богат био Србин, кад ја дођо 

у собу, само још један младић и ова што ме довео и он, ја пипнем, рука му под пазухо изашла 

из рамена. Кажем ја оној двојици младића: „Да те сламарицу и дигните гаˮ, не море стар 

чоек, не море на ноге кад извалʼи руку из рамена, море млат, алʼ ти не би могла на ноге, ако 

би извалʼила руку из рамена. То су највећи болови које море човек да има, тежи но пушчана 

рана. Алʼ кат се намести, престаје ко кат испалʼиш метак. Ја кажем: „Што ће он кукат и 

плакат ви немо да се плашите ништаˮ, ја сам то изумео, подижем руку увис, сине. Видиш, 

рука седи у раме, алʼ кад изиђе, она се подвуче овако, то не море да се извади, ја сам изумео 

па подижем горе, како сам ја подизо, он је јаоко, ја сам ишо полако. Кад је рука улʼетела, он 

како је јауко, у онакој висини: „Жив био, Турчинеˮ. Обуче сако и оде. Кад напуни се пуна 

соба, браће му, сестара, питају ме: „Јеси ти доктор?ˮ „Не, ја сам сељакˮ. Дође он потлʼе, 

пита се са мном и пита ме он јеси лʼ доктор, јок ја сам сељак. Каже: молʼим те ко бога да 

седиш да закољем петоро јагњади да зовем ове сељаке да се веселʼим кат си ме курталʼисо 

ове муке. А ја треба шћерку да водим у Пазар учитељску да упише, реко: „Не могу, 

домаћине, ти кољи јагњат, ја морам ноћас кући стић. Идем за Пазар сутраˮ. „Колʼко ти ово 

наплаћујеш?ˮ Реко: „Нисам ником, нећу ни тебеˮ. Каже: „Хоћеш, спремио сам сто двадес 

хиљада да ти дамˮ, два вола ми дае. Ово ти је истина, тако ми мојега што ти веруем. Додуше, 

ја кад би сто и двадес хиљада, покаја се што не реко, шта ми даш. Ја мислʼио да ми да дест 
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хиљада, алʼ мене не треба, ја волʼим да ми алах упише у добра дела да сам ја добро учињео 

човеку. Не знам да лʼ ме разумијеш. Алʼ кад би сто двадес хиљада, имам та два сина и 

шћерку, трое у школу а два вола су тада била сто дваес хиљада, Алʼ ја реко: „Нећу, нећу, 

пода сиротињиˮ, и педесет хиљада стави у мантил кријући, нађе жена у мантил послʼе месец 

дана. „Шта су ти ове паре у мантил?ˮ„Којеˮ. Каже: „Ево педесет иљадаˮ. „Оставилʼи ми они 

у Нову Варошˮ. Био во педесет хиљада. Дест иљада било управнику задруге плата.  

(Ејуп Зорнић, 94 године) 

 Кнежевац 

Однеси штругљу на воду те опери па онда црвено плʼетиво око штругље, то је било 

дрвено, па ондар закити штругљу цвијећем, фрбама и тако и нађи ђе је мравињак мрава и 

тури у ту воду и тури у тор и угна овце. Па то тако су стављалʼе мајка и вође свекрва, тако 

сам послʼе наставила и ја. Док сам држала овце, сад само краве, и ето ти. Имало је, има и 

сад, а не онда, и сад има да ти зло учини сачува боже. Откуд знам ја, што су глупе те се 

гријешу. Имало је богами тамо, поцрвени сир, једној мојој баби тамо црвен сир ко алʼица 

ето овакав је био. И то уфатилʼи су жену која је то радила те су је испљескалʼи и послʼе сир 

бацилʼи. Јесу, богме, јахалʼе на вратило. Их, шта није све било, заборавила сам ја, дијете.  

(Вукомирка Живаљевић, 70 година) 

***** 

 Оро сам ралом, па касније узелʼи ралʼице. Гвоздене, рало дрвено. Тад се није имало 

ни ништа, све смо правилʼи витине, од прућа, па правилʼи стеге кад би товарилʼи дрва. Од 

брезовог прућа, везалʼи кола, стеге за ступце правилʼи да се не расцепе дрва да се не проспу. 

Држало се више стоке свуј. Ја сам држо тад око педесет-шесет оваца па сам држо седморо-

осморо коња, па сам крава мало мање по пе[т]-шес крава. Стоке се дупло више држало него 

сад, је лʼ имало оваца, данас нема нико жив вође једну офцу, има један човек вође у Штаваљ 

сто оваца, то једини, друго нико нема, нит има коња, нема ништа, све укинуто. 

(Миливоје Живаљевић, 74 године) 

 Тријебине 

 Ја сам био као дечак седам-осам година ка[д] су владалʼе ралʼе, ако интересује ралʼе, 

па послʼе прошло моребит десет петнаес година, наишла је ралʼица, то млого било згодније 
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са ралʼицом и лакше. Рало је било скроз дрвено, дрвени имао тамо, ђе су, између волова имо 

је звани гредељ, ималʼе су послʼен овамо ручица која се држала позади и једна напријет. То 

са стране, овуда рало иде, ти идеш кроз орање. То је се радило са ралом, а ралʼица кад је 

наишла, онда си моро да идеш, ималʼе су двије ручице и држиш и идеш за браздом, волови 

вучу тамо и даље, е ондар послʼе ка[д] смо сијалʼи жито, имала се дрљача звана, дрвено све 

било, само су ималʼи гвоздени клʼинци. То укршћено о дрвета, како ти кажем, пе-шесторо 

дрвета имало и ондар послʼе то кад идеш на крај с воловима окренеш и то му послʼе помагаш 

онијем ко море да те имало дијете да води пред воловима. 

(Милан Бошковић, 75 година) 

***** 

 Лʼично ја знам моја мајка овсен лʼеп, ја сам то добро запантио, овсен лʼеп смо јелʼи. 

Па послʼен мало кат смо се оврижилʼи, послʼе јечмен, па послʼе можда у месец дана илʼ у 

петнаес оно бијело брашно би куповалʼи те би понекад питу оно стављалʼи. Најбоља 

посластица. Кад оду неђе, каже питу једаху, значи то је било нешто, па немаш ти данас јело, 

данас има меса, печења. Једеш мало лʼеба и сира, па се добро наједеш па послʼе пите једи. 

И суха лʼеба онога сомуна, тако се звао сомун та лʼеп, округлʼи бијелʼи, и мирис и укус. Па 

се наједи онога суха лʼеба па шта, а сад нема онога мириса, укуса нема ко оно некат. Моја 

мајка је лʼично овсен лʼеп стављала те сам јео. Ми доклʼе га донеси са шпорета, он се 

раскока, а моја мајка је турала у оне пекаре, на ону лопатицу по тридес. Како се оно звалʼе, 

пекара. Оно је узидано било у ћоше куће па наложи. То се овако направило обод да је и 

велʼика лопата има колʼко одавде до онија кола, дугачка дршка, и тамо и стављаш оне 

лʼебове, натрпаш по дваес-триес комата, лʼебове и то се све изједама испече. Исто наложиш 

па послʼе затвориш врата тенећом да не излази топлота. Беспара, тако се звало па се на једно 

дрво натакне па оно избриши, избриши, избриши. Беспара се звало на то дрво дугачко кат 

се насади да дофати тамо на крај, не мош ти да завучеш руку. Све она пепо оно што остане 

све се то збрише. И она сач, пите, зељаник, саџак, црепуља. Све једно држи ону лопатицу а 

једно тура. И послʼе кат се ти лʼебови попечу, ималʼе су овако једне рафове илʼ полʼице, 

како да кажем, сад полʼице а исприје рафови звалʼи, колко преко цијелʼе собе с једне стране, 

полʼица направљена, једна даска оволʼико широка и то се поређа, све се ти лʼебови поређају 

овако један уз други, по десетак по дваес лʼебова, до тридес, то била велʼка заједница, по 
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тридес душа би то било у једну кућу, и то би се тако до сутрадан све се поједе, па сутра 

јопет. Јетрве то су отприје билʼе, једна мијеси хефту илʼи петнаес дана, посе друга, посе 

трећа, требало је то напећ. Моја би мајка по двадес лʼебова и по десет онија кукуруза испечи. 

(Рахо Колашинац, 70 година) 

***** 

 Јес, јес, има и Срба и муслʼимана. У Тријебине требало би да има једно сто педесет 

кућа. Голʼемо. Има да идеш доста. Голʼемо село. Ово има од прве куће до послʼедње има 

скоро сахат да идеш пешке. Крајиновиће послʼе одма, Баре послʼе тамо, Вишњева, Баре, 

Захумско, Црвско, Гошево. Ја имам тамо пријетеља. Сад не долазу, прије би народ долазио, 

ишлʼи би у чаршију. Сад нема, то је изумрло, сад нема, младеш понека ме познају: „Како 

си, чика Муратеˮ, ја нит знам чије је нит које је, млади људи. Оно што сам ја познаво то је 

изумрло. Па би свратилʼи оде на коња далʼеко им долʼе до Сенице, они сврати оде, и стоку 

ћералʼи и онако се намиревалʼи.  

(Мурат Рахић, 76 година) 

 

Тузиње 

 Еј шта се носило, ево шта би се носило, сине, би заклалʼи зими пастрму ми би звалʼи, 

закољиш краву, па осушиш ону кожу па ону кожу кат осушиш, остружеш, ја сам баш правио 

те опанке, па окружиш, па извадиш оне опуте и онда послʼен направиш и оне преплʼетеш 

овако, и оно преплʼетеш овако, ко опанци они што играју они Србијанци, тако се правило. 

То било тапута ти опанци од коже од говећета. Па послʼен изашлʼи ови коваћи по Дугој 

Пољани па правилʼи оне кованике оне, послʼен смо поћелʼи куповат, еј тапут каже ка 

ципилʼе да си купио. Послʼен изагоше ови пироћанци ми зовемо ову обућу. Еј на свадбу ко 

је имо оваке опанке, хехеј, каже, каке има опанке. Послʼен изагоше ципилʼе па ћизме па 

послʼен мода изађе, послʼен било. 

(Ујкан Ватић, 73 године) 
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 Угао 

 Оде дошлʼи су из Београда, телʼевизија је дошла, и ова ис Новог Пазара дошла је 

каже: ајде да нам водиш чулʼи смо да си ти готово најстарији, да нам докажеш ђе је црква 

оде. И ја сам је одвео те је глʼедала ове гробље ту, нијеси ти глʼедала, ти немаш камеру, ти 

контра идеш, и одевео сам и, они су сталʼи ту, и ту имају хиљаду гробова, црква. А сваки 

гроп, ту има хиљаду гробова, а сваки гроп, колʼко три ова хастала дужине, сваки гроп има 

плоћу, сваки. И сат они, е сат тебе ћу да питам. У којем правцу ви Срби се копате. Оне су 

сталʼе па су глʼедалʼе па су глʼедалʼе ка што кажеш ти, оне не признају да су оде билʼи Грци 

никада, каже ми идемо мало према између запада и југа а они су кат окренеш доста овако, 

да лʼи су Илʼири да лʼи су Грци, не знам. И овде је црква била у ову шуму. Они су глʼедалʼи 

те остатке, да лʼи су то црква Немањића илʼи је црква ћија је која. Ми смо једну плоћу 

маклʼи па смо глʼедалʼи, па знаш шта, могу ти реј, три метра стојаше костур, глава, кости, 

као да је јућер укопан, а то је гробље и прије Турака, је лʼ Турци су оде билʼи песто педесет 

година, и то седаху, и ја узмем ону главу, то је било прије триес година, и ставим је она мене 

овде пада колʼики ти људи беху. А они кости оволʼики, а жути стојаху ко да је јучер укопан. 

Дугаћка, покривено, а то је та црква на овога имање. Он је раније косио, сат не смије да је 

коси, у његову земљу та црква. Он сумња да има злата па не даје ником да коси. Страх ме, 

појављује се ту свега и сваћега. Не смије да коси, а отац му је косио, алʼ отац му је косио а 

носио је поповима те јe даво неки део пара, ја сам реко иди путем твога оца, даво у Штаваљ 

у једну цркву, све је носио, његоф отац је био хођа и плаћо је тамо што користи туне пролас, 

а сад да кoси не смије. Гробља, от мртвих трава расте, то је историски доказано и ко зна 

каке је он болʼести био и сат ти то покосиш, туриш крави, крава даје млʼијеко от хране и то 

прелази на ћовека и сат он не смије да коси више. Знаш који је то простор. И ова је тражио, 

они мислʼилʼи злато да има ту. А како ту седаху, ту је сува земља и сат она је покривена. 

Кажу да су ту живелʼи Грци, и Грци напустилʼи, отишлʼи. А јеси им видо зубе, Амире? Ада 

ја ка[д] сам глʼедо, то није шала, крупни билʼи то људи тада, преко два метра. Мераху људи, 

беше им занимљиво. Здрави зуби. А знаш како им седаху здрави зуби, а велʼики. Глʼедао је 

ова стари, то није шала, то је озбиљно. Њему се привиђа. Знаш колʼика му беше глава. Ја 

узе ону главу тури на моју. Ја ти прићам које сам ја глʼедо. А један Мартиновић, он се 
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презијева Мартиновић, каже ограиса, убио те бок, не тура је на главу. А зуби ко прсти 

велʼики. Нису хи пралʼи, то от хране. Природну храну су јелʼи зуби.  

(Амир Горчевић, 70 година) 

 

 Чедово 

 Чедово се зове, ево овако, Вујо, можда знаш ти боље, па ћу ја слагат. Што се зове 

Чедово? Једна је верзија по детету чедо, за дете се каже чедо. Чедоморство је једна удовица 

учињела послʼе Косова. Никад није имало, ово је био сенички пашалук за време Турске, све 

до дванесте, прије се премешћио у Пљевље. До Берлʼинског конгреса је било, пашалук је 

био све оде, па је Берлʼинским конгресом подељен Санџак на два дела, црногорски и српски, 

е отада послʼе почињу да се мешају те ствари. И никат се не панти да је оде имала породица 

муслʼиманска да живи, једино је имао бег Чавић чардак, ене му га још стоји, ето га стоји ту. 

И кад је Васојевић Стево покупио војску на Косово, и знаш оно ис песме из Сенице из села 

Дубнице, престоница је била прва српска у село Градац, у село Врсенице. Прва српска 

престоница Дестиника, е ту је била та. Кад је Мусић Стеван, он је Мусић, он је био Варошар, 

е кат је покупио војску на Косово, отишо је овамо, са закашњењем. И он је лʼепо, изгинулʼи 

су како, ђе, преко Албаније, шта ја знам, с Пештера дванаес удовица остало у Чедово, е, о 

тија је једна та што је чедоморство учинела жена. Тако се преносило, колʼко је то истинито, 

ми не знамо. Ми смо Херцеговци. Живелʼи смо у Шекулар, село Мезгеле између 

Андријевице и Берана. Ми смо билʼи прије у Плав па дошлʼи у Мезгеле. 

(Вујо Шекуларац, 84 године) 

 

 Шаре 

 Право да ти кажем, за стоку, неђе се сретне, тамо, овамо, лʼево-десно, испричају се, 

писмом, тапут није имало телʼефоне да је зовнеш ђе ће дој и шта ће, и тако преко неког 

писмом, попишеш мало, тако, овако. И ми тако, чувалʼи говеда, овце, неђе се сретни онде, 

неђе онде, неђе онде. 

(Елмаза Вејселовић, 70 година) 
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 Штаваљ 

 Имало буа, татаба, полʼијежи сви, у собу унеси сламе, дође по дваес гости, мој је 

отац, ја нијесам упантио, причао ми је отац, унесемо сламу у собу и кат дођу гости, кад 

вечерају, гости изиђу напоље, ми бреме сламе донесемо и простремо у собу, чергу по оној 

слами простремо и понеку оно ткано, губер она, покријемо пријетеље и сви један до друге, 

женскиње у један крај, мушкарци у један, ноћу тун, ујутру кат ће да се дижу, пријетељи 

изиђу напоље, домаћин куће узме са породицом ону сламу изнесу, унесу побришу, и 

пријетељи се поврате за столове да једу и да пију. Спавалʼи смо у колʼибе па снијек, а татаба, 

олʼијепљена колʼиба са баљегом, са говеђом баљегом и у ону баљегу татаба. Ђеца била који 

су билʼи сиротиња немала, ималʼи вашки, одемо, вашке вире, иду по оделу. Ималʼе, није и 

он довео код њега само, то је имало кот свија, домаћини који су билʼи мало отменији људи, 

имало је да се опере радније жене, покисели веш у ону кацу, врућу воду и оно попари, није 

дао да се развија та вашка. А које је било лʼијено, то се развијало, није прало, није чистило 

и имало вашке. Код нас није имало вашке алʼ како иде у школу од онога приђе. Ти пишеш, 

ишлʼи смо на колʼибе, љети, на колʼибе ми горе, звана бачија, то смо ишлʼи горе кот стоке, 

горе пашњаци билʼи и горе смо држалʼи стоку а ми ноћијевалʼи у те колʼибе. Те су колʼибе 

од плота саплʼетене, сламом покривене, тун смо лʼежалʼи чобани и ми. Оталʼе, није имало 

гаса, није имало струје све брабоњке, зечје брабоњке, да извинеш, покупимо оне брабоњке, 

туримо мало лоја у неку чинију и оно гори и код онога вечерамо. Имамо преко брда, имамо 

овамо Брезу. А воде ни немало, пресуши, немало водовода, није доведен, па носу у ријеку 

Вапу да перу жене кошуље, и зими и лʼети. 

(Влајо Каличанин, 80 година) 
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