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ГОВОР ПРЕШЕВА
Резиме
Општина Прешево налази се на крајњем југу Србије, између границе према
Македонији на југу, административне границе са Косовом и Метохијом на западу и
општина Бујановац и Трговиште на североистоку. Обухвата градско насеље
Прешево и 34 села. На овом подручју најбројнији становници су Срби и Албанци.
У српској дијалектологији говор прешевског краја био је предмет
истраживања Данила Барјактаревића (Прешевско-бујановачка говорна зона), али су
његове анализе и закључци, изложени на четрдесетак страна, фрагментарни и, у
најмању руку, непотпуни. Поред тога, бројна дешавања на социолошком плану
почела су да мењају слику распрострањености српског језика у овом делу Србије.
Наметнула се потреба за детаљнијим изучавањем српског говора прешевске
области, те је из ње проистекао овај рад.
Анализа српског говора општине Прешево урађена је на два начина: 1. у
првом делу рада приступило се класичној дијалектолошкој обради прикупљеног
материјала из прешевских села и варошице Прешево, 2. у другом делу је обрађен
градски говор Прешева, који је заснован на савременим социолингвистичким
методама.
Рад се састоји из следећих поглавља: Уводне напомене, Фонетика,
Морфологија, Из синтаксе, Социолингвистичка кретања, Закључне напомене,
Текстови. Први део (друго, треће и четврто поглавље) донео је закључке који
већим делом представљају новине у лингвогеографском смислу, док је други део
(пето поглавље) својим статистичким резултатима наговестио могуће правце
кретања српског народног прешевског говора.
Закључци до којих се дошло у раду:
1. према свим својим одликама прешевски говор припада најјужнијем типу
јужноморавских

говора

призренско-тимочке

дијалекатске

области

који

карактеришу македонизми: повлачење акцента са отворене ултиме, парадигматски
акценат, -у у 1. л. јд. презента, уопштавање -ле у множини радног гл. придева;
2. прешевски говор је обележен изразитим аналитизмом који се огледа и у
удвајању личних заменица са употребом предлога;

3. показало се да је Прешево подручје бројних изоглоса које су
представљене на картама у раду;
4. социолингвистичка анализа донела је резултате који говоре о редуковању
дијалекатских црта у градском говору, што је још више изражено у случају
диглосије.
Испитивање прешевског говора отвора питање стања у суседним
неистраженим говорима (као што је то бујановачки), а имплицитно упућује на
потребу истраживања мањих градских говора призренско-тимочке дијалекатске
области, као и других српских дијалеката.

Кључне речи: српски језик, Прешево, дијалектологија, призренско-тимочка
дијалекатска област, јужноморавски говорни тип, социолингвистика, говор града.
Научна област: лингвистика
Ужа научна област: дијалектологија
УДК број: 811.163.41ʼ282.2(497.11Preševo)
CERIF: H 401

SPEECH OF PREŠEVO
Summary
Preševo municipality is situated in the furthest south of Serbia, from the
Macedonian border in the south, the administrative border with Kosovo and Metohija in
the west and the municipalities of Bujanovac and Trgovište in the northeast. It covers the
town center of Preševo and 34 villages. This area is mostly inhabited by Serbs and
Albanians.
The speech in Preševo area, considered in the context of the Serbian dialectology,
was the subject of Danilo Barjaktarevic research (Preševo-Bujanovac speaking zone),
but its analysis and conclusions set out in forty pages, are fragmentary and, at the very
least, incomplete. In addition, numerous sociological events began to change the picture
of the of the Serbian language prevalence in this part of Serbia. This work emerged as a
result of a need for a more detailed study of Serbian speech in Preševo area.
The analysis of Serbian speech in Preševo municipality was done in two ways: 1.
The first part of the paper deals with the classical dialectological processing of the
collected material from Preševo town and its villages, 2. The second part of the paper
includes the urban Preševo speech based on modern sociolinguistic methods.
The paper consists of four chapters: Introductory remarks, Phonetics,
Morphology, Syntax, Sociolinguistic movements, Concluding remarks and Texts. The
conclusions that largely represent novelties in lingua geographical sense are made in the
first part (the second, third and fourth chapter), while the second part (the fifth chapter)
according to its statistical results suggests possible directions for Serbian Preševo speech.
The conclusions that were reached in the work:
1. According to all its properties Preševo speech belongs to the southernmost type
of

South-Morava speech, to Prizren-Timok dialect area, which is characterized by

Macedonisms: the withdrawal of the accent from the last syllable, paradigmatic accent, -u
in the first person singular in present tense, generalizing -le in the plural of active verbal
adjective;
2. Presevo speech is marked by distinctive analytism reflected in the doubling of
personal pronouns with the use of adverbs;
3. It is shown that the Preševo area is rich in isoglosses represented on the maps in
the work;

4. The sociolinguistic analysis brought the results that indicate the reduction of
dialectal features in the town speech, which is even more emphasised in the case of
diglossia.
The study of Preševo speech raises the question of unexplored speeches in
neighboring areas (such as Bujanovac), and implicitly suggests the need for research of
speeches in small towns of Prizren-Timok dialect area, as well as other Serbian dialects.

Key words: Serbian language, Preševo, Dialectology, Prizren-Timok dialect area,
South-Morava speech type, Sociolinguistics, speech of city.
Scientific field: Linguistics
Scientific discipline: Dialectology
UDK: 811.163.41ʼ282.2(497.11Preševo)
CERIF: H 401
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Уводне напомене
0.1. Општина Прешево налази се на крајњем југу Републике Србије, на граници са
Македонијом. Смештена је између планине Рујан на истоку, границе према Македонији на
југу, и планине Карадаг на западу.
Кроз Прешево протиче Прешевска Моравица у коју се уливају мање реке:
Чукарачка река (у коју се улива Трнавска река), Ораовачка река, Чавадарска река (у коју се
улива Голема река), тако да негде након села Букуревца настаје Моравица (у коју се улива
неколико мањих река: Шошајска река, Буштрањска река), да би се Моравица код
Бујановца улила у Јужну Мораву.
Ова општина обухвата градско насеље Прешево и 34 села. Аутопут Е75 дели
прешевску област на два дела. Источно се налазе села: Стрезовце, Славујевац, Алиђерце,
Големи Дол, Рељан, Љаник, Свињиште и Буштрање. Западно од аутопута су: Миратовац,
Цакановац, Трнава, Чукарка, Норча, Курбалија, Прешево, Ораовица, Жујинце, Станевце,
Сефер, Бујић, Церевајка, Печено, Депце, Илинце, Мађере, Госпођинце, Гаре, Ранутовац,
Берчевац, Буковац, Рајинце, Горња Шушаја, Доња Шушаја, Црнотинце, Букуревац.1
Трифуноски источни део назива Моравица, док је западни део Кумановско-прешевске
Црне Горе, мада се по њему распоред села не поклапа у потпуности са претходним
распоредом с леве и десне стране аутопута ( в. Трифуноски 1948, Трифуноски 1951).

*

1

Уз наведени списак прешевских села треба напоменути да постоје засеоци, физички издвојени од својих
матичних села, али се административно и даље воде под именом неког другог села. То су: Ашане и
Маминце под Стрезовцем, Трнавска Река под Трнавом, Цер под Миратовцем.
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Карта 1: Насеља у Општини Прешево

0.2. Прешево је старо насеље, о чијој старини сведоче трагови античке и римске
културе, пронађени на локацијама са ових простора, који се чувају у народном музеју у
Врању.2 Први писани помени о целој Кумановско-прешевској Црној Гори датирају из XI
века када је грађена манастирска црква Света Богородица у Матејчи. Српски владар жупан
Вукан је 1103. године управљао областима до Скопља и Тетова. Наредне године ова
област враћа се у византијске руке. Овај крај је 1189. године био под управом Стефана
Немање, мада је и то било краткотрајно. У оквирима српске државе налази се и за време
владавине краљева Драгутина и Милутина и цара Душана. Овим крајем у средњем веку
управљао је севастократор, а касније, вероватно, и деспот Дејан Дејановић, чије порекло
није сасвим разјашњено. Зна се да је он био зет Цара Душана по сестри Теодори (у
калуђерству Евдокији) и отац Јована Драгаша и Константина Дејановића. „Држава
2

О овоме налазимо податке у Вукановић 1966: 5.

2

Дејановића“ је 1355. године обухватала старе Жупе Жеглигово (Козјача, Средорек и
највећи део Пчиње) на истоку и Прешево са једним делом гњиланског Карадага на западу
(в. Рајичић 1952‒1953: 229). Старе жупе Врање и Морава налазиле су се ван тадашње
Дејанове баштине. Након Душанове смрти, овим подручјем управљају синови
севастократора Дејана ‒ Драгаш и Константин. После Константинове смрти 1394. године,
ова област је подељена на два дела и неко време јужним делом, Кумановском Црном
Гором, владају Турци, а северним, Прешевском Црном Гором, влада ћесар Угљеша
(1402‒1423). Турци су ушли у северни део тек са освајањем осталог дела Србије, негде од
1441. године. После неколико устанака и покушаја да се овај крај ослободи турске власти,
српска војска је 1878. године продрла до села Лојана (прво село преко границе са
Македонијом), али се ускоро повукла до Летовице (у близини Бујановца). Берлинским
конгресом граница према Турској повучена је још северније, код села Ристовца. Коначно
ослобођење од Турака уследило је 1912. године.
0.3. Прешево се први пут помиње 1381. године у хрисовуљи „царице Јевдокије“,
која са сином Константином прилаже Хиландару задужбину севастократора Дејана, цркву
у Архиљевици са имањем и извесним добрима у Прешеву (в. Рајичић 1952‒1953: 6, ХаџиВасиљевић 1913: 389‒393).
0.4. Састав становништва био је различит од најстаријих времена до данас. Пре
досељавања Словена, ова област била је саставни део Дарданије, илирске провинције.
Повећан број Јужних Словена везује се за време владавине Немањића, о чему сведоче
топоними и бројни остаци материјалне културе (трагови цркава, манастира, гробаља,
селишта и сл.). Са доласком Турака у почетку се нису десиле значајније етничке промене.
Турци су се доселили касније из Анадолије и преко Биљаче. Са Турцима у овај крај
досељавају се и Цигани, али је и даље већи број јужнословенског становништва. Касније
наступају ратовања и сеобе, па и нови миграциони процеси. Један од догађаја који је
покренуо исељавања са ових простора је напредовање војске аустријског генерала
Пиколоминија у рату против Турака. Восјци су се придружили јужнословенски
добровољци. Након пораза од Турака почиње исељавање Срба у великом таласу Сеобе
Срба 1689‒1690. године. Исељавање Срба пред турском одмаздом захватило је и крајеве
јужне Србије: Горњу Мораву, Изморник, Скопску Црну Гору, скопску котлину,
кумановску и прешевску околину. Осипање српског становништва нарочито интензивно је
3

било у време Првог и Другог српског устанка и од 1878. године. У време балканских
ратова забележено је досељавање јужнословенског становништва у ове крајеве, чему су
највише допринели географски положај и клима погодна за земљорадњу и сточарство.
Албанци су се у прешевски крај досељавали сукцесивно и то од друге половине XVIII
века и нарочито од 1878. године. Од 1912. године почело је исељавање муслиманског
становништва, пре свега Турака. Када говори о стариначком становништву Кумановско-прешевске

Црне

Горе,

Трифуноски

(1951а:

82‒85)

наводи

и

одређени

број

поисламизираних родова, који су променом вере избегли миграције и њих има, осим у
прешевској и кумановској области, у Горњој Морави, Изморнику, Тиквешу, Рајецу,
Кичевији, Мијаку, пределу око Пчиње и у Кривој Реци. Што се тиче досељеника, они су се
кретали у три струје:
‒ западна, која је била најјача (са Косова и Метохије, из Горње Мораве, Црне Горе,
Босне, Далмације и Лике дошло је православно становништво; из Албаније су долазили
муслимани и то је најзначајнији део досељеничког становништва),
‒ источна, нешто слабија од западне (из околине Криве Паланке, Босилеграда,
Пчиње, Моравице, Куманова) и
‒ северна (из околине Ристовца, Врања, Пирота, Бујановца, Масурице, Владичиног
Хана и Сурдулице).
Прво досељавање муслимана из Албаније почело је у другој половини XVIII века,
док су се мухаџири досељавали од 1878. године.
Узроци миграција су углавном економске и социјалне природе (сиромаштво,
потурчивање, зулуми, освете и сл.). Исељавање становништва односи се на православце.
Они су одавде насељавали крајеве Горње Пчиње и Врања, одакле су се касније неки
одселили у Куманово и околину, Лесковац, Војводину.3 Поновно досељавање српских
родова из шире врањске околине у прешевску област почиње почетком XX века.
Муслимани су овде остали све до 1912. године, када је око 200 домова Турака, Албанаца и
муслимана из Босне кренуло у Турску, Куманово или Скопље (в. Вукановић 1966: 8‒11).
Промене у етничком саставу становништва у Прешеву дешавају се почетком
седамдесетих година прошлог века, када се велики број Срба сели у северније крајеве
Србије. Од тада се број Срба стално смањује.
3

О детаљима миграција на овом подручју шире излаже Трифуноски (1951а: 78‒114).
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0.5. Према попису из 2002. године4 укупан број становника у општини Прешево
износи 34904, од чега је 2984 Србина, 31098 Албанаца, 322 Рома, 21 Македонац, 17
Бошњака, 15 Муслимана, 5 Мађара, 2 Црногорца, 5 Руса, 3 Хрвата, 1 Чех и осталих
(непрецизно изјашњених) 431.5 У 19 села живе само Албанци, док су у осталим селима и у
Прешеву у мањем или већем броју житељи и Срби. Турски дефтери из XVI века говоре о
етничком саставу становништва прешевског краја оног времена. Тада је однос
хришћанских и муслиманских породица био сасвим другачији од данашњег. У табели је
дат преглед броја становника на почетку XVI века и у другој половини истог века у
селима данашње прешевске општине (према: Стојановски 1985: 35‒44) и број становника
према попису из 2002. године у свим селима где живе Срби у прешевској општини.
Подаци за последња четири села из табеле не постоје код Стојановског (1985). У
прешевским селима која нису наведена у табели нема житеља Срба.
Табела 1
Село

Бугариње⁄
Славујевац
Букуровце
(Доње
и
Горње) ⁄
Букуревац
Буштрање
Гари⁄Гаре
Жујинце
Илинце
Миратовац
Норча
Ораховица ⁄
Ораовица
Прешево
Рајинце

1519.
Хришћ.
породице
14

1570.

Муслим. Хришћ.
породице породице
⁄
11

2002.
Муслим. број
број
породице Срба
Албанаца
⁄
480
⁄

30

4

32

4

⁄

899

23
7
19
11
31
38
48

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
6

26
5
17
3
35
47
63

⁄
⁄
6
⁄
⁄
1
6

186
⁄
52
⁄
13
4
1

682
⁄
1189
136
2 731
979
3737

59
2

3
⁄

90
7

12
⁄

1231
2

11746
1944

4

За општине Прешево и Бујановац нема потпуних података у Попису становништва Републике Србије из
2011. године.
5
Подаци за 2002. годину дати су према: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002.
Становништво. Национална или етничка припадност. Подаци по насељима. Република Србија, Републички
завод за статистику. Београд, фебруар 2003. И: http://sr.wikipedia.org 20. 2. 2015.
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Рељан
(Горњи и
Доњи)⁄
Рељан
Стрезовце
Трнава
Цакановце ⁄
Цакановац
Црнотинце
Големи
Дол
Љаник
Свињиште
Чукарка

17

⁄

29

⁄

203

489

26
⁄
24

⁄
⁄
⁄

35
98
24

⁄
⁄
⁄

272
109
186

708
1018
32

16
⁄

1
⁄

11
⁄

⁄
⁄

⁄
28

1445
266

⁄
⁄
⁄

⁄
⁄
⁄

⁄
⁄
⁄

⁄
⁄
⁄

29
103
85

⁄
⁄
427

0.6.1. Историјским, социолошким и етнографским истраживањима Прешева и
околине пре Првог светског рата бавио се Јован Хаџи-Васиљевић (Јужна стара Србија,
Прешевска област). Јован Трифуноски је објавио две монографије у којима се опширно
описују насеља из прешевског краја: Моравица (1948) и Кумановско-прешевска Црна Гора
(1951) и један краћи рад о Прешеву (Трифуноски 1951б). Александар Стојановски
објављује садржаје из турских дефтера који се односе и на Прешево (Врањски кадилук у
XVI веку и Попис војнука с краја XV века).
0.6.2. Из ономастичког угла прешевску област истраживали су Момчило
Златановић (Топонимија прешевске Црне Горе, Топонимија прешевске Моравице,
Топонимија насеља у средњем сливу Пчиње), Јаворка Маринковић (Микротопонимија
бујановачког и прешевског краја) и Татјана Трајковић (Трајковић 2009, 2011а, 2011б,
2011в). Речник говора јужне Србије Момчила Златановића (Златановић 1998) садржи и
грађу из Прешева.
0.6.3. Српски говор прешевског краја припада призренско-јужноморавском
дијалекту призренско-тимочке дијалектске области српског језика.6 Сам географски

6

Павле Ивић је за говоре овог подручја користио израз призренско-тимочка дијалекатска зона (Ивић 1985:
38, 110‒131), а нешто касније употребљава термин призренско-тимочка дијалекатска област (Ивић 1987,
Ивић 1991: 27, 29, 31, 205‒214, Ивић 1994, Ивић 2009). Он сматра да израз „призренско-тимочки дијалекат“
треба схватити релативно и наставља: „Велика заједничка одступања свих говора ове зоне од онога што је
обично у осталим нашим дијалектима потискују у други план унутрашње разлике у њој и тако стварају
привид њеног јединства“ (Ивић 1985: 116).
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положај ове области, као и састав становништва који је кроз историју био веома
нестабилан, наговештава бројне могуће утицаје суседних говора и несловенских језика.
Говор Прешева први пут је био предмет анализе шездесетих година прошлог века.
О томе је први писао Данило Барјактаревић у чланку Прешевско-бујановачка говорна зона
(Барјактаревић 1966). Идриз Ајети је писао о основним језичким одликама говора
Албанаца из прешевског и бујановачког краја (Ајети 1969). Након овога, темама из говора
Прешева бавила се Татјана Трајковић, а њени радови се базирају на анализи прешевског
српског говора у реализацији Срба и Албанаца (Трајковић 2010, 2011в, 2012, 2013а). У
већини тих радова проучавани су контакти српског и албанског језика на дијалекатском
тлу и начин на који се то одражава на познавање или учење српског језика код Албанаца.
0.7.1. Материјал од преко 60 сати аудио-снимака за овај рад прикупљан је током
2010, 2011, 2012. и 2013. године, а један део је преузет из грађе за магистарску тезу о
микротопонимији Прешева. У већини случајева ради се о спонтаним разговорима са
мештанима, у чему ми је доста помогло лично познанство са говорницима, али и моја
употреба дијалекта у разговорима са њима. Сви моји старији саговорници остаће ми у
сећању по својој гостопримљивости, по својим судбинама, које су обележене тешким
животом, по својим једноставним али интересантним животним филозофијама. Посебно
бих издовијила два брачна пара која су живела (или живе) у Рајинцу и Норчи, а који су у
својим селима били једини становници Срби: Благоја (1937) и Стана (1939) Михајловић
(Рајинце), Станоја (1929) и Љубица (1934) Јанковић (Норча).7
0.7.2. Скраћенице назива места из којих потиче грађа: П (Прешево), Б (Буштрање),
ГД (Големи Дол), Ж (Жујинце), Љ (Љаник), М (Маминце), Н (Норча), О (Ораовица), Р
(Рајинце), Рљ (Рељан), Св (Свињиште), Сз (Стрезовце), Сл (Славујевац), Т (Трнава), Ц
(Цакановац), Ч (Чукарка).
0.8. Назив овог рада је Говор Прешева и он у себи садржи двојако значење, што
проистиче из концепције рада која подразумева две веће целине. Први део рада
представља класичну дијалектолошку анализу прешевског српског народног говора.
Други део је насловљен Социолингвистичка кретања и заснива се на језичкој анализи
7

Михајловићи су се врло брзо, након сачињених снимака са њима, одселили из Рајинца и отишли код свог
сина у Велику Плану. Они су били последњи српски житељи у овом селу.
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дијалектологије. Обрађивани материјал у првом делу рада прикупљен је на подручју
општине Прешево и подразумева српски говор прешевских села и старијих говорника
градског насеља Прешево. Језичка грађа као предмет истраживања у другој целини овог
рада забележена је у српском говору градског насеља Прешево од говорника свих
узрасних и образовних нивоа.

ФОНЕТИКА
АКЦЕНАТ

1.1.0. Српски говор у Прешеву по свим својим особинама припада јужноморавском
типу ПТ дијалекта. Многе црте из овог говора указују на најјужнији тип овог дијалекта.
Једна од њих је и прозодијски систем. Иако се ради о иновативној балканистичкој црти у
развоју акцентуације, која подразумева напредовање српског старијег система у правцу
поједностављења, разлике у односу на остале ПТ говоре постоје. О њима је говорио још
Александар Белић. Општа разлика између поддијалеката ове зоне јесте у јачини
експираторног акцента. „У тимочко-лужничкоме говору по јачини својој и времену
трајања акценат се приближава веома кратком (`) акценту београдског говора који не
расте као у другим говорима, већ или опада или му је тонска висина за време његова
трајања стална, непроменљива. [...] У заплањско-јужноморавском дијалекту темпо је
говора много бржи него у тимочко-лужничкоме, акценат је оштрији и краћи и од
заплањско-лужничкога и приближује се и по својој експираторној јачини и, донекле, по
своме брзоме опадању, неки пут до терце, оштроме (˝) акценту оних наших дијалеката
који су задржали стари оштри акценат и нису га пренели [...]“ (Белић 1999: 207). Белић
скреће пажњу на разлике у емфатичном акценту, које могу бити блиске разликама у
природи самог акцента. Немајући ово у виду, Решетар је погрешно констатова
четвороакценатски систем у књажевачком говору (Белић 1999: 208). До сличне заблуде
дошао је и Барјактаревић када је истраживао говор прешевско-бујановачке зоне
(Барјактаревић 1966: 194‒197). Јасно је да се у оваквим случајевима мора обратити пажња
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на слушни утисак, који не треба повезивати са фонолошком вредношћу акцента (в. Ивић
1994, Пецо 1994).
1.1.0.1. Место призренско-тимочког акцента одговара месту заједничко-словенског
акцента, које се може реконструисати померањем нових узлазних акцената за један слог
према крају речи, а то стање одговара оном код чакаваца и у руском језику (в. Белић 1999:
208). Један део ПТ говора одликује се посебним повлачењем овог акцента за један слог
према почетку речи. Ова појава није фонетске природе и то потврђују случајеви у којима
нема повлачења, а могло је доћи до њих (аорист, неки заменички и прилошки облици).
Белићева испитивања и закључци односили су се на Врање и околину са претпоставком да
одлику носе и говори Срба „с оне стране наше тамошње границе“ (Белић 1999: 214), која у
оно време није обухватала Бујановац и Прешево. Белић је ово повлачење забележио до
Стубла на северу. Новија истраживања су показала да данас тога има и северније, у
Алексиначком Поморављу,

где је

доспело

вероватно захваљујући

миграцијама

становништва (Богдановић 1987: 136). Преношења има и у западном делу пчињског
говора (Јуришић 2009). Разматрајући узроке овакве акценатске појаве, Белић проналази
утицај говора „Старе Србије“, односно непосредни утицај кумановског на врањски говор
(Белић 1999: 215). Неке дијалекатске црте овог најјужнијег ПТ говора представљају
македонизме: -на- < -нѫ- код глагола III врсте, -ле уместо -ли у множини м. р. радног
глаголског придева, па и -у < -ѫ у презенту једнине (Ивић 2001: 182, Реметић 2000: 98,
Марковић 2006: 252). Дакле, ради се о територији неминовних додира и интерференције
два блиска словенска језика. Како и сам Белић каже, није случајно што се ови језички
моменти поклапају са њиховим простирањем. Тако је и ово специфично место акцента у
сигурној вези са наведеним подручјем.
1.1.0.2. Након Белићевих разматрања, прозодијом северних македонским и јужних
српских говора бавили су се Милош Ивковић и Божидар Видоески.8 Акценатско стање
које је забележио Видоески у кумановском говору (Видоески 1962) умногоме одговара
ономе што нуди мој материјал из прешевског говора. То и није изненађујућа чињеница ако
се има у виду географски положај, односно непосредно суседство ова два говора.
Прикупљена грађа показује да одступња која постоје у односу на кумановско стање

8

Ово је и сам Белић ишчекивао не би ли се детаљније ушло у тумачење појаве акценатског преношења у
говорима јужне Србије (в. Белић 1999: 215); в. Ивковић 1921, Видоески 1970, 1994.
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говоре, заправо, о већој доследности прешевског говора у процесу повлачења акцента са
отворене ултиме.
1.1.0.3. Акценатски систем кумановског говора Видоески сврстава у систем
слободног акценатског места, што се не уклапа у стандард македонског језика, који има
везано место акцента. Иако је акценат слободан, на морфолошком плану то је „акценатски
тип со неподвижен акценат“. „Морфолошки фиксиран“ акценат обележје је говора у
појасу од Стубла до Солуна, „односно до границе са грчким дијасистемом“ (Видоески
1994: 130). Овакав акценатски систем подразумева да се у парадигматским облицима, са
изузетком позајмљеница и 2. и 3. л. јд. аориста, не може јавити акценат на последњем
отвореном слогу (Видоески 1999: 101‒105).
Када описује акценат јужнометохијског села Гатње, Младеновић (2013: 23‡61)
закључује да се овде ради о слободном и парадигматском акценту, док је „формирање
оваквог акцента део општег упрошћавања прозодијског система, у коме се неутралише
некадашња разнослоговност места акцента у парадигми истих категорија“ (Младеновић
2013: 25). С обзиром на познату распрострањеност овог типа акцента (од Солунског
залива до Куманова, Прешева и Врања), Младеновић говори о „заједничком македонско-српском ареалу са новоформираним парадигматским акцентом“ (Младеновић 2013: 25).
Према речима Радивоја Младеновића, фиксирање парадигматског акцента обавља се на
различите начине, док се невелика одступања могу објаснити „присуством два принципа ‡
семантичко-парадигматског и граматичко-парадигматског“ (Младеновић 2013: 25).
1.1.0.4. У вези са систематизацијом грађе, која би представила акценатске прилике
у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, у литератури не постоји јединствен
узор.9 Овим проблемом бавила се проф. Јордана Марковић (Марковић 2008: 293‡297) у
9

Анализу прозодијског система неког од ПТ говора налазимо у: Богдановић 1979: 61‡66, 70‡73, 77‡78,
87‡91, Вукадиновић 1996, 119‡126, Ћирић 1999: 97‡106, Марковић 2000, 100‡112, Јуришић 2009: 15‒48,
Младеновић 2013: 23‡61). Преглед акценатског стања говора Алексиначког Поморавља даје проф.
Богдановић (Богдановић 1987: 136‡138) са исказивањем намере да се детаљнија обрада уради другом
приликом. Посебне су врсте анализе везаног акцента у ПТ говорима: Павловић 1939: 144‡154, Реметић
1996: 343‡355. Проф. Вукадиновић је акценатски систем говора Црне Траве и Власине представио кроз
групе према броју слогова и подгрупе које показују у којим се морфемама чува акценат на ултими, а у
којима је он на пенултими (кљuч : кључeви, плuг : плuгови, пoп : попa, дрuг : дрuга и сл.); о акцету код осталих
врста речи мање се расправља. Сличан принцип применио је проф. Ћирић у опису говора Понишавља, затим
Милосављевић (2009). Проф. Марковић се, приликом прегледа грађе и описа акценатског система у говору
Заплања, држала Даничићеве поделе, мада, према њеним речима, и тај приступ није био једноставан
(Марковић 2000: 106). Детаљнија објашњења налазе се у рукопису докторске дисертације Говор Заплања
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намери да се дође до неког система. Став проф. Марковић је „да се о прозодији
призренско-тимочких говора, осим констатације да имају само један акценат, мора за
сваки крај говорити са више детаља и уз покушај систематизације. Један од начина
систематизације који се нуди јесте Даничићев систем, али је могуће то урадити и
другачије (Марковић 2008: 295). У вези с тим проф. Марковић предлаже да се сви ПТ
говори према акценатском критеријуму поделе у три групе: 1. са старим местом акцента,
2. са пренесеним акцентом, 3. са везаним акцентом (Марковић 2008: 295). Прешевски
говор би се према тој подели могао сврстати у групу са пренесеним акцентом. Међутим, с
обзиром на то да се овде акценат ипак везује, али парадигматски, можда би прешевски
говор припадао и трећој групи говора. Овакво сврставање било би прецизније када би се
трећој групи говора, са везаним акцентом, поред две подгрупе (1. акценат на пенултими,
2. акценат на антепенултими) придодала и трећа: парадигматски везани акценат.
У раду о прешевском говору осећала би се празнина уколико би остао без анализе
акценатског система, те је учињен покушај да се, узимајући у обзир његове
специфичности, он представи што прецизније.

Акценат код именица
1.1.1.0. Место акцента у ПЈ говору врањске области померено је са отворене ултиме
на којој је стајао неки од старих силазних акцената, док се он у СЗ и ТЛ углавном задржао
на истом месту. У наставку ће бити дат кратак паралелни поглед на неке прозодијске
специфичности које се јављају у акцентуацији именица у прешевском говору у односу на
СЗ и ТЛ говоре,10 који обично чувају старо стање.

(Марковић 1995), у којој се заплањска акцентуација представља по угледу на уџбеник Малика Мулића
Преглед руске и српскохрватске акцентуације (Марковић 1995: 158) и примењује подела на стални и
покретни акценат. Марина Јуришић је горњопчињски акценат представила кроз шест група: 1. речи са
старим кратким или дугим акцентом на отвореној ултими, 2. речи са старим кратким или дугим акцентом на
отвореној ултими коме је претходила дужина, 3. речи у којима је стари кратак или дуг акценат померен са
отворене ултиме, 4. речи у којима је стари кратак или дуг акценат, коме је претходила дужина, померен са
отворене ултиме, 5. речи са старим кратким или дугим акцентом на затвореној ултимии и 6. речи у којима је
стари акценат померен са затворене ултиме. У Говору села Гатње акценатске прилике се излажу према
врстама речи, а у оквиру именица прати се место акцента и према суфиксима којима се врши творба
(Младеновић 2013: 23‡61) слично поступку који налазимо код Видоеског (в. Видоески 1962: 96‡124).
10
Остале јужноморавске говоре, који су дијалектолошки обрађени, не узимам у обзир јер се код њих јавља
другачији прозодијски тип, односно, везани акценат.
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Стари кратак акценат који је стајао на отвореној ултими у прешевском говору
пренет је за један слог према почетку речи: вода ˃ вода,11 вoда; жена ˃ жена, жeна; село
˃ село, сeло и сл. У овим случајевима експираторни акценат у СЗ и ТЛ говоримазадржава
старо место: водa, женa, селo.12
Стари краткосилазни акценат на отвореној ултими, коме је претходила дужина, у
прешевском говору померен је за слог према почетку речи: глава ˃ глава, глaва; рука ˃
рука, рuка. У СЗ и ТЛ говорима акценат је на старом месту: главa, рукa.
Стари дугосилазни акценат на отвореној ултими помера се према почетку:
овца ˃ овца, oвца; дете ˃ дете, дeте; млеко ˃ млеко, млeко. СЗ и ТЛ говори
задржавају старо место акцента: овцa, детe, млекo.
Стари акценат на затвореној ултими обично се не повлачи у свим ПТ говорима
(човeк, зидaр, врснiк), али постоје неки примери који ремете ово правило. Некадашњи
краткосилазни акценат на затвореној ултими у прешевском говору пренет је за један слог
у именицама поток ˃ поток, пoток; извор ˃ извор, iзвор. У СЗ и ТЛ говорима је потoк,
извoр.
Некадашњи краткосилазни акценат на затвореној ултими, коме је претходила
дужина, у прешевском говору помера се за слог према почетку речи: народ ˃ народ,
нaрод. У СЗ и ТЛ говорима је исто нaрoд.
Стари дугосилазни акценат на затвореној ултими обично задржава своје место у
прешевском говору: бунар ˃ бунар, бунaр, војник ˃ војник, војнiк, крвник ˃ крвник, крвнiк,
али има и примера повлачења: разбој ˃ разбој, рaзбој, венац ˃ венац, вeнац; рaсад, зaтвор,
зaвој. Док се у прешевском говору задржава исто место акцента у ОП и плуралу (војнiка,
војнiци), у СЗ и ТЛ он је на ултими (уп. болникa, болницi). У СЗ и ТЛ је старо место
акцента и у: разбoј, венaц, завoј, затвoр, расaд.
Без обзира на порекло акцента у потврдама које следе (да ли се ради о кратком или
дугом силазном акценту, да ли је претходила дужина или не или се пак ради о старом
месту акцента ван ултиме), потврде су дате обједињено на једном месту и распоређене
према акценатском месту у номинативу једнине, општем падежу (или у партитивном
11

У свим примерима најпре се даје старо стање (нпр. вода), затим акценат у новоштокавском систему (вода)
и на крају стање у прешевском говору (вoда).
12
Поређења са СЗ и ТЛ дата су према: Богдановић 1979, Вукадиновић 1996: 119‡126, Ћирић 1999: 97‡106,
Марковић 2000: 100‡112.
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облику уколико се ради о именици којом се именује нешто неживо), вокативу и
множинском облику,13 што би требало да покаже кретање акцента кроз парадигму.
Именице су разврстане према Ивићевој класификацији (Ивић 1991)14 и броју слогова у
номинативу једнине: једносложне, двосложне, тросложне и вишесложне.
1.1.1.1. Именице прве врсте. Већи број именица прве врсте има померен акценат
ка почетку речи, али им није непознат акценат на ултими. У оба случаја место акцента је
генерализовано према основном облику у Н јeднине. Ретки су случајеви одступања од
овог правила.
1.1.1.1.1. Акценат на иницијалном слогу
Једносложне речи: бoр, бoра, бoрови; дyн, дyна, дyнови; глaс, глaса, глaсови; зeт,
зета, зeтови; крaљ, крaља, крaљеви; кrст, кrста, кrстови; лeк, лeка, лeкови; плaц, плaца,
плaцеви; рaт, рaта, рaтови; рiд, рiд, рiдови; рoд, рoда, рoдови; сiн, сiна, сiнови; сuд,
сuда, сuдови; црeп, црeпа, црeпови; бrк, бrка, бrкови/бrци; сoк, сoка, сoкови (ако није
сoци); мuж, мuжа, мuжи; грoб, грoба, грoбови.
Двосложне речи: aтар, aтара, aтари; бoжјак, бoжјака, бoжјаци; вoћњак,
вoћњака, вoћњаци; дuвар, дuвара, дuвари; eктар, eктара, eктари; зaбел, зaбела, зaбели;
зaтвор, зaтвора, зaтвори; iзвор, iзвора, iзвори; кaмен, кaмена, кaмења; мaјстор,
мaјстора, мaјстори; мeсец, мeсеца, мeсеци; мeтар, мeтра; нaзив, нaзиви; нaрод, нaрода,
нaроди; пaшњак, пaшњака, пaшњаци; пoдрум, пoдрума, пoдруми; пoпис, пoписа, пoписи;
пoсед, пoседа, пoседи; пoтес, пoтеса, пoтеси; пoток, пoтока, пoтоци; прoзор, прoзора,
прoзори; рaдник, рaдника, рaдници; рaзред, рaзреда, рaзреди; рuдник, рuдника, рuдници;
стaрац,

стaрца, стaрци; трaктор, трaктора, трaктори; uлаз, uлаза, uлази; шiник,

шiника, шiници.
Тросложне речи: вiноград, вiнограда, вiногради; вoдовод, вoдовода, вoдоводи;
мaнастир,

мaнастира,

мaнастири;

нaдимак,

нaдимка,

нaдимци;

прiјетељ,

прiјетеље/прiјетељу, прiјетељ, прiјетељи; прoценат, прoцента, прoценти; спoменик,
спoменика, спoменици и сл.

13
14

У мањем броју случајева нису постојале потврде за све наведене облике.
В. т. о именицама и објашњење зашто се именице с. р. налазе у једној групи.
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1.1.1.1.2. Акценат на пенултими
Тросложне речи: бербeрин, бербeрина, бербeри; бробiњак, бробiњка, бробiњци;
мушкaрац, мушкaрца, мушкaрци; побрaтим, побрaтиме , побрaтима, побрaтими.
Четворосложне речи: елeктричар, елeктричара, елeктричари.
1.1.1.1.3. Акценат на ултими нашао се у следећим именицама
Двосложне речи: алaт, алaти; астaл, астaла, астaли; бунaр, бунaра, бунaри;
поштaр, поштaра, поштaри; човeк, човeка, човeку (вокатив); Шиптaр, Шиптaра,
Шиптaри; шљивaк, шљивaка, шљивaци и сл.
Тросложне речи: авиjoн, авиjoна, авиjoни; адвокaт, адвокaта, адвокaти; багремaр,
багремaра, багремaри; жандормeр, жандормeра, жандормeри; камењaр, камењaра,
камењaри; католiк, католiка, католiци; партизaн, партизaна, партизaни; телефoн,
телефoна, телефoни и сл.
Четворосложне

речи:

воденичaр,

воденичaра,

воденичaри;

заробљенiк,

заробљенiка, заробљенiци; насељенiк, насељенiка, насељенiци; оригинaл, оригинaла,
оригинaли; пензионeр, пензионeра, пензионeри.
1.1.1.1.4. Антропоними и топоними:
а) акценат на ултими: Јордaн, Јордaнe; Ристaћ; Слободaн, Слободaне; Стојaн,
Стојaне; Голaк, Дунaв.
б) акценат на пенултими: Благoја, Благoјо; Војiслав, Војiславе; Дрaган, Дрaгане;
Љубoмир, Љубoмире; Стојaнча, Стојaнчо; Чaслав, Чaславе;
в) дублети: Душaн/Дuшан, Душaне/Дuшане; Марјaн⁄Мaрјан, Марјaне⁄ Мaрјане.
1.1.1.1.5. Примери у којима има извесне акценатске неуједначености у парадигми
или се ради о дублетним формама:
Једносложне речи: гoч, гoча, гочeви; вoл, вoла, волoви/вoлови; пoп, пoпа,
попoви/пoпoви.

14

Двосложне речи: дiнар, динaра, дiнари; oван, oвна, овнoви/oвнови; гoлуб, гoлуба,
голuби15; темeљ, темeљи/тeмељ‒тeмељи.
Тросложне речи: капeтан

капетaн, капетaна, капетaни; учiтељ, учiтељу

(вокатив), учiтеља, учiтељи / uчитељ, uчитеља, uчитељи.
1.1.1.2. Именице друге врсте. Код ових именица акценат се никада не налази на
ултими и његово место је, такође, уједначено у парадигми према стању у Н јд.
1.1.1.2.1. Акценат на иницијалном слогу
Двосложне речи: вoда, вoду, вoде; вrба, вrбу, вrбе; глaва, глaву, глaве; жeна, жeну,
жeне; змiја, змiју, змiје; кuћа, кuћу, кuће; мaјка, , мaјку, мaјке (вокатив), мaјке; њiва,
њiву, њiве; oвца, oвцу, oвце; пuшка, пuшку, пuшке; плeмја/плeмња, плeмју/плeмња,
плeмје/плeмња; прuга, прuгу, прuге; свiња, свiњу, свiње; сeстра, сeстрo, сeстру, сeстре;
стoка, стoкo, стoку, стoке; тrла, тrлу, тrле; чeшма, чeшму, чeшме; шкoла, шкoлу,
шкoле; шuма, шuму, шuме.
Тросложне речи: стaница, стaницу, стaнице; uтрина, uтрину, uтрине итд.
Четворосложне речи: стeпеница, стeпеницу, стeпенице.16
1.1.1.2.2. Акценат на пенултими
Тросложне речи: вртaча, вртaчу‒вртaче; госпoђа, госпoђу, госпoђо, госпoђе;
зарлiја, зарлiје; кајсiја, кајсiју, кајсiје; кaлдрма, кaлдрму; комшiја, комшiјo, комшiју,
комшiје; комшiка, комшiке, комшiку, комшiке; котлiна, котлiну, котлiне; кречaна,
кречaну,

кречaне; кривiна, кривiну, кривiне; ливaда, ливaду, ливaде; недeља, недeљу,

недeље; пећuрка, пећuрку, пећuрке; рабoта, рабoту, рабoте; равнiца, равнiцу, равнiце;
саксiја, саксiју, саксiје; срамoта, срамoту; судiјa, судiју, судiјo, судiјe; џамiја, џамiју,
џамiје.
Четворосложне речи: братанiца, братанiцу, братанiце; воденiца, воденiцу,
воденiце.
15
16

Може се чути, доиста ретко, облик гoлуби.
Али и у м. р.: стeпеник, стeпеника, стeпеници.
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1.1.1.2.3. Акценат на антепенултими
Четворосложне речи: фамiлија, фамiлију, фамiлије.
Петосложне речи: жандормeрија, жандормeрију, жандормeрије.
Дублетне

форме

забележене

су

код

именице

планина:

планiна/плaнина,

планiну/плaнину, планiне.
1.1.1.2.4. Топоними и антропоними:
а) акценат на пенултими: Богдaна, Богдaну, Богдaно; Велiка, Велiку, Велiке;
Николiна, Николiну, Николiно; Светлaна, Светлaну, Светлaно; Снежaна, Снежaну,
Снежaна; Стојaнка, Стојaнку, Стојaнке; Бaњка, Власiна, Трнaва.
б) дублети: Мaрија/Марiја, Мaрију/Марiју, Мaријо/Марiјо;

Драгiша/Дрaгиша,

Драгiшу /Дрaгишу, Драгiшо; Никoла / Нiкола, Никoлу /Нiколу, Никoло.
1.1.1.3.

Именице

треће

врсте.17

Код

именица

ове

врсте,

колебања

у

парадигматском генералисању могу се приметити једино код множине на -иња, те ће се
код њих акценат наћи и на суфиксу.
1.1.1.3.1. Акценат на иницијалном слогу
Двосложне речи: бrдо, бrда; гњeздо/гнeздо, гњeзда/гнeзда; сeло, сeла; гuмно, гuмна;
грoбље, грoбља; дeте; дrво, дrва/дrвља/дrвја; жiто, жiта; лiце, лiца; мeсто, мeста;
пoље, пoља; кuче, кuчики; пiле, пiлики; прaсе, прaсики/прaсци; свiњче, свiњчики; тeле,
тeлики/тeлци.
Тросложне речи: збiриште, збiришта; цrквиште, цrквишта; сeлиште, сeлишта;
стrњиште, стrњишта и сл.
1.1.1.3.2. Акценат на пенултими
Тросложне речи: девoјче, девoјчики; имaње, имaња; призeтко,

призeтка,

призeтковци; дечiште, дечiшта; човечiште, човечiшта; падiнче, падiнчики и сл.
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Именице средњег рода нису раздвајане на две групе јер овај говор не познаје облике са проширењем (в. т.
2.1.0.).
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Четворосложе речи: наређeње, наређeња.
1.1.1.3.3. Акценат на антепенултими
Чеворосложне речи: игрaлиште, игрaлишта.
1.1.1.3.1. Код збирних именица на -иња акценат показује тројако стање:
а) место акцента према основном облику: рaме, рaмиња; шiше, шiшиња; шкeмбе,
шкeмбиња;
б) акценат на суфиксу:
бuре, бурiња; јuже, јужiња; магaре, магарiња; чeзе, чезiња;
в) дублетни облици:
лoјзе, лојзiња/лoјзиња; iме, имiња/iмиња; ћeбе, ћебiња/ћeбиња.
1.1.1.3.4. Антропоними и топоними:
а) акценат на пенултими: Рaде, Тoме; Алиђeрце, Барбaце, Дејaнце, Требешiње.
б) акценат на антепенултими: Aшане, Мaминце, Мирaтовце, Прeшево, Табaновце.
1.1.1.4. Место акцента код именица у прешевском говору показује висок степен
доследности у парадигаматском везивању. Одступања су незнатана и углавном се односе
на грађење множине код им. м. р. (гoч : гочeви; вoл : волoви/вoлови; пoп : попoви/пoпoви;
oван : овнoви/oвнови; гoлуб : голuби) или се ради о дублетним формама типа: темeљ
тeмељ; учiтељу / uчитељ. Именице ж. р. не показују колебања у парадигматском акценту
осим именице планина са дублетним формама у сингулару и једним обликом у плуралу
(плaнина, планiна, плaнину, планiну, планiне). Код именица средњег рода акценат се
налази ван парадигме онда када стоји на првом слогу суфикса -иња, што се не дешава
редовно, већ се показује тројако стање: шкeмбиња; бурiња; имiња/iмиња.
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Акценат код заменица

1.1.2.0. Оно што одступа од правила преношења акцента према почетку речи
односи се пре свега на неке прилоге, бројеве и заменице. То је оно што је збуњивало
лингвисте у тумачењу узрока повлачења акцента. Старо место он је задржао код заменица
на отвореној ултими: којi, којa, којe, којo, мојa, мојe, мојo, чијa, чијe, чијo, оваквa, оваквo,
каквa итд. Ови облици могу се чути и у прешевском говору с тим што су ређи код
односних и присвојних заменица, а чести код показних.
1.1.2.1. Од личних заменица издвајам потврде двосложних облика, код којих се у
већем броју налазе оне са акцентом на иницијалном слогу:
и јa и oна Св; ко oна ни бaба О; oна дoле пaдне Ч; oна жiва вoда тeчи Н; oна је дoле
Љ; oна је причaла Б; oна је тuј бiла Рљ; oна код нaс Сз;oна ме питuје Рљ; oна ми рeче Т;
oна му вiка Сл; oна не путuје О; па oна упоређuје Ц; oна ми је причaла Св; oна мнoго тeчи
Н; oна се кaчи гoре О; oна тuј рaди Љ; oна тuј си извiра Н; oна ће се стрoши П; oна у
лаборатoрију рaди О;
и oно не зaустави Сл; oно се распaда О; oно си бeше мiрно Т; oно си iскочи ГД;
oно си стaше за чyс Т; oно такoј стoји Љ; па oно на магaре Н; па oно тoј му је Ц;
вiше oни су бiли Т; да су oни сiлни П; из Дејaнце су oни Н; и oни су такoј дoшли
Р; и oни су туј Сл; нeсу не oни дирaле П; oни бeву покушaле да кoпав Н; oни га знaјев Рљ;
oни какo су пaметни Н; oни сrпски прiчав Сз; oни су бiле такoј растiкани Н; oни су iшли
с нaс Сл; oни су од Барбaце Н; oни су от чiчу брaћа Р; oни су па кuћа до кuћу П; oни су тuј
живeли Ц; oни су тuј седeли Ж; oни су потuрчени Н; староседeлци су oни П; oни чuвав oвце
Ц; штo су oни купiли Р;
и oне су бiле тuј Сл; и oне, сeстреˬму Н; oне iмав онeј М; oне се родiше П; oне си
сeдив, плeтев П итд.
1.1.2.1.1. Ређе се могу се чути облици са акцентом на ултими:
не да прiчам дeк је онa тuј Сл; онa му вiка ГД; онa си отiшла Сл; и онi га зoвев Сз;
онi па су свoји ГД; онi су ис Кuштицу Н и сл.
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1.1.2.2. Код показних заменица акценат се налази пред партикулом:
гледaја га овyј Н; од овyј кuпен лeб Т; овyј Алексaндрија ли Н; овyј аџiја Ц; овyј из
Нoрчу Н; овyј iзвор овдeка Ц; овyј лiчи на њeга Ж; овyј стaр човeк Ц; овyј што гу је одвeја
Сл; овyј што продaва брaшно Т; у овyј плaц нe Р; на овoга тoлко Н; да нeје онyј зaбел Ц;
излəжa не онyј Н; онaј Свeта што бeше Н; видeла овiја Т; знaјеш ги овiја Сл; код овiја П;
овiја брaћа кудe ће П; овiја какo ги вiкав Ц; овiја напрeт Ц; овiја одрaсли свi П; oн је зeт
на овiја Н; онiја бrда Ц; онiја онaмо Н; онiја ондeк Н; онiја штo су га имaле Ж;
и овaј отiшла Ж; овaј дoђе дeсно Ц; овuј помaду П; од овuј мaлу су отiшли Н; скроз
на овuј стрaну Т; а онaј чeшма тaмо Н; онaј вrба Ц; онaј код џамiју Н; онaј лeтња П; тoј е
онaј uтрина Ц; откуде онuј Н; у онuј котлiну Ц; iмашемо онeј кuпене Н; oне iмав онeј М;
онeј вртaче Ц;
овoј Блaто Ц; овoј гoре Ц; овoј дeте не мoже ГД; овoј нaше овдeка Ц; овoј се дешaва
П; па сад овoј Сз; продaва овoј П; штo је овoј Сл; а онoј су бiли мушкaрци Н; и онoј што
бiло на кoла Р; онoј дrво и тoј Р; онoј се дешaва П; пре онoј, знaш Ч; продaва онoј П; сaмо
онoј чкeмбе П итд.
1.1.2.3. Присвојне заменице
1.1.2.3.1. Код присвојних заменица моја, моје, моји, твоја, твоје, твоји, своји
нисам забележила акценат на ултими.
мoја бaба П; мoја мaјка П; мoју сeстру П; у мoју кuћу су бiли Ж; и у мoје врeме Т;
па мoје дете П; свe тoј е мoје имaње бiло Ц; мoји кǝд су досeљени Т; мoји су бiли у Бiнач
П; па тoј мoји дeца Сл; по мoје бaшче Сл; овoј е твoја чaша П; тoј ли је твoја жeна М; с
твoје дeте iде М; твoје братaнче Ч; нe ли су твoји Сл; твoји дeца Ц; и твoје сeстре су
бiле Т; мi смо си свoји Ц.

19

1.1.2.3.2. Старо место акцента носи присвојна заменица 3. л. јд. м. р.:
његoв алaт је имaја П; његoва кuћа је на крaј Т; на његoву стрaну Р; с његoву жeну
сам работiла Сл; његoво имaње Ц; тoј свe је његoво Ц; у његoво сeло ГД; њигoви дeца П; с
његoве рuке Сз.
1.1.2.4. Упитно-односне заменице могу имати померено места акцента према
почетку, али се срећу и облици са старим местом акцента.
а) кoга сте питaли Р; код кoга Чaслава Ц; куде кoга отiшја Н; кoја је кuћа Н; нeма
дрuго кoје Н; штo знaм кoје Ц; кoји љuди Т; тiја кoји су зарлiје Сл; нe знам кoје су тyг
бiле П; на чiјега тaтка П; од чiјег сiна Т; чiва је сyда Р; чiја је тaј њiва М; чiју кoзу
мuзеш Ц; на чiје имaње Сз; чiје дeте Сл; чiје имaње да дaде П; чiво? Ц; Чивi су дeца Т;
чijи су мaчики Ц; од чiи пrсти Ж; чiве нoсиш П;чiје крaве Ж;
б) когa ће нaђе М; којa ти је бiла другарiца Сз; ис којo су сeло Н; којo је iме Сл;
којo писa Н; сyг којo ће ти чuва дeца П; ће га нeма до којo врeме Сл; којi Ц; не знaм сyг
којi су Н; којi су ставiли Н; којe жeне П; којe су тoј цаканoвске ливaде Ц; тi којe ги
пuшиш Сл; од чивoг дeду Ц; Од чивoг Т; чивa је бaшча Н; чивu сeстру Сз; не знaм чивo је
П; чивo је овoј П; не знaм чијo је М; Чивi сте? Ч; не знaм чiви су кoла П; Чивe су гuме Ц
итд.
1.1.2.5. Показне заменице за каквоћу углавном имају старо место акцента, али се
јављају и случајеви са преношењем:
а) бyш овакyв П; оваквu аљiну ГД; оваквu нeси јeла Ц; оваквo да га напрaвиш Ж;
оваквi су долазили П; е, таквa да је П; таквa ву трeба на њu Сз; таквu гу направiла Т; с
таквo да нeмаш работу Р; таквi ће га срeдив Ц; свe сте таквe Р; онаквa иста Сл; онаквu
кuћу Сл;
какyв рeд П; какyв свe нeје бiја Сл; какyв си тoј човeк Сл; с каквoга жiви Ж; вiш
каквa је тегoба П; каквa испaдне ГД; каквa је бiла Ц; каквu кафу пијеш Сз; каквu рабoту
iмаш Р; каквu срeћу iма П; каквo је бiло, дoбро је Т; каквi су М; каквi човечiшта Сз;
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б) овaкав iсти iмам П; овaкав је и мoј Сл; овaкву сам јa имaла Ж; овaкву комшiку
да iмаш Сл; овaкво је унuтра Сз; па ли онaква П; у онaкву кuћу Т; онaкво сам ти дaла Ц;
онaкви стoљњаци Сз; онaкви шпoрети стaри П; свe онaкве голeме Н; с овaкве комшiје Ц;
кaкву кuћу iма Т; кaкву сајгiју ми прaвив тaмо П; кaкво имaње је пoсле накуповaла
П; кaкво малeчко је Сл; кaкве пaре, кaкви бакрaчи Ц.
1.1.2.5.1. Код показне заменице м. р. јд. овакав, онакав акценат је повучен, али је у
том случају и полугласник вокализован (овакyв и овaкав). Исто се дешава и код упитне
заменице какав.
1.1.2.6. Упитна заменица какав има акценат који се, изгледа, повлачи приликом
истицања значаја онога о чему се говори. Слични примери, из којих се може препознати
иста говорникова намера, могу се препознати и код Марине Јуришић (2009: 27): Кaкəв рoт,
ми кəт се вoлимо ‒ нeма рoт! (Г); Овyј зaкон кaкəв је?
1.1.2.7. Код одричних и неодређених заменица акценат се налази на речци:
а мi нiкој; нiкој, вiка П; нeма нiкој Н; нiкој не знaје Ц; нiкој, сiнко Сз; мoж нeкој
ће дoђе Сл; нeкој ће повiкне Ж; ће притrчи нeкој Н; а на нeкога му се дaва П; на нeкога нe
му се дaва П; нiкакво нeћу да узiмам ГД; тyг нiкакво нeје имaло Сз; нiкакви нeсу Сз;
такoј нeкакво шарeно Сз; свe нeкакви брљiви Т; свe нeкакви зrнца кроз њu ГД.
Акценат код придева
1.1.3.0. Акценат придева се као и код именица парадигматски уједначава. Место
акцента у м. р. јд. утиче на све остале облике (в. Видоески 1962: 110).
голeм, голeма, голeмо, голeми; дебeл, дебeла, дебeло, дебeли; зелeн, зелeна, зелeно,
зелeни; малeчак, малeчка, малeчко, малeчки; сакaт, сакaта, сакaто, сакaти; црвeн, црвeна,
црвeно, црвeни итд.
1.1.3.1. Као што налази Видоески (1962: 110), изведени придеви могу се према
месту акцента поделити у две групе: 1) са акцентом на суфиксу и 2) са акцентом на
основи, најчешће на слогу пред наставком.
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а) брашњiв, брашњiва, брашњiво, брашњiви; букoв, букoва, букoво, букoви;
ђеренђiв, ђеренђiва, ђеренђiво, ђеренђiви / ђеренљiв, ђеренљiва, ђеренљiво, ђеренљiви;
висoк, висoка, висoко, висoки; лековiт, лековiта, лековiто, лековiти; рођeн, ређeна,
рођeно, рођeни; срамежљiв, срамежљiва, срамежљiво, срамежљiви; ширoк, ширoка,
ширoко, ширoки;
б) безобрaзан, безобрaзна, безобрaзно, безобрaзни; вештaчки, вештaчка, вештaчко,
вештaчки; квалитeтан, квалитeтна, квалитeтно, квалитeтни; мумурuзан, мумурuзна,
мумурuзно, мумурuзни; муслимaнски, муслимaнска, муслимaнско, муслимaнски; пекaрски;
промућuран, промућuрна, промућuрно, промућuрни; рабoтан, рабoтна, рабoтно, рабoтни;
туберкулoзан, туберкулoзна, туберкулoзно, туберкулoзни; шиптaрски, шиптaрска,
шиптaрско, шиптaрски; Јовaнов, Јовaнова, Јовaново, Јовaнови;18 Милaнов, Милaнова,
Милaново, Миланови.
1.1.3.2. Некада се могу чути двојаки облици:
гoтов, гoтова, гoтово, гoтови, као и: готoв, готoва, готoво, готoви; шупљикaв,
шупљикaва, шупљикaво, шупљикaви, али и: шупљiкав, шупљiкава, шупљiкаво, шупљiкави.
1.1.3.3. Место акцента у основном облику поновиће се и у општем падежу: дебeлог,
дебeлу; лековiтог, лековiту; рођeног, рођeну; срамежљiвог, срамежљiву; Јовaновог,
Јовaнову и сл.
1.1.3.4. Компаративни облици најчешће се граде аналитички и у таквом случају
акцентуација може бити двојака. Ако је морфема по саставни део компаративне форме,
она ће бити носилац акцента. Уколико је по самостално, акценат ће бити и на њој и на
позитиву.
пoголем, пoмалечак, пoубав, пoстара, пoслаб; пo блiзак, пo рођeн; пo врeдна, пo
рабoтна; пo uкусна, пo лековiт.
1.1.3.4.1. Код говорника се могу чути и синтетички облици компаратива. У таквим
случајевима акценат се налази на старом месту: старiја, новiја.
18

Код присвојних придева насталих од личних имена уједначавање се може повезати са местом акцента у
именици од кроје се гради (в. Младеновић 2013: 25).
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1.1.3.5. У суперлативу префикс нај- најчешће је носилац акцента: нaјголем,
нaјстара, нaјмлађа, нaјубав, нaјмал, нaјмек, али има и случајева са два акцента: нaјбoља,
нaјплoдно, нaјголeм.
1.1.3.6. Заменички придев сам у облицима ж. и с. р. јд. и у мн. јавља се углавном са
помереним акцентом, али има примера и са акцентом на ултими:
да нeје сaма П; сaма ли си П; Сaма је Сл; сaма си је iшла Ч; сaма ћ iдем ГД; сaма
је једнa Н; сaма бeше једнo врeме Сз; oна се одвoји сaма П; да нeје сaмо П; дeте ги је сaмо
Ц; сaми двојица Р; сaми су ги остављaли Т; сaми смо си правили Р; сaми су у сeло Н;
самa је Рљ; самi гу правiше Сл; самi идoше Б; самi су ГД.
Акценат код бројева
1.1.4.1.1. Облици броја један у женском и средњем роду имају акценат на отвореној
ултими и они представљају једну од недоследности у преношењу акцента у
јужноморавском

говору (и у македонским дијалектима). Ивковић их је објашњавао

утицајем облика м. р. или наносом са стране (Ивковић 1921: 264), али Видоески (1962:
109) не прихвата да се све може објаснити аналогијом, пре свега зато што сличних
одступања има и у другим категоријама (не само у аористу, већ и код заменица и прилога).
Као и у пчињском говору (Јуришић 2009: 28) и овде ће акценат бити на отвореној ултими.
једнa је бiла Т; једнa је бiла oсам гoдине П; једнa је бiла дeсет гoдине П; једнa
голeма сoба Ц; једнa маaла је тaј Т; једнa пиљaра iма ГД; једнa Прешевљaнка М; једнa
простoрија Т; једнa цrнка Ц; кудe је још једнa Ц; aјде да испuшимо по једнu Ц; једнu
гoдину Т; једнu гoдину у Мирaтовце Ц; једнu недeљу ги је носiја Н; једнu у Бaњску oвде
Ц; само једнu тeглу П; једнe гoдине П; дaј једнo малeцко П; замeси једнo малeчко Т; iди
нацrтај још јeдно П; iма и једнo врeло Т; iмаше још једнo М; једнo вeче Ц; једнo врeме
бiло Т; једнo врeме мuжи Т; једнo врeме смо терaли Т; једнo је шeсти П; једнo мeсто Р;
једнo пунeње П; једнo четвrти рaзред П; још једнo да си чuва Ж; како једнo воденiчко
тркaло П; овo једнo пaрче Сл; само једнo вrпче П; само једнo дrво iма дебeло М; само
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тuра једнo Н; једнi љuди дођoше Ц; једнi тaм, једнi тaм ГД; мoји једнi рођaци Сз; у једнi
кoла Сл итд.
1.1.4.1.2. Када је реч о исказивању времена, акценат ће увек бити померен и у
мушком роду: дoшја је oко јeдан Сл; дoшја је у јeдан П; iма јeдан и нeшто Ц; у петнaес до
јeдан ГД. У осталим случајевима биће: једaн је Војiслав Ц; једyн дyн П, Сз, ГД; једyн
Џафeр Ц и сл.
1.1.4.2.1. Број четири и сложени облици бројева од једанаест до деветнаест често
носе акценат на пенултими:
мoја мaјка четiри П; oстави четiри дeца ГД; сyд само за овiја четiри Сл; тричетiри брaве Ч; три-четiри дyна и Бoг П; четiри сам ставiла М; четiри спрaта ГД;
дванajес јeвра Сл; јa сам дванaес гoдине живeла П; нaша дванajес Сз; тринaес вaљда П;
трiнаес iма Ч; а мuшко петнaес Ч; Брaнко петнajес гoдине П; донeсе дeсет-петнaес
кoрења П; мoжда петнaес, двaес гoдине Ч; петнaес eвра М; петнaес чaја днeвно П; пре
дeсет-петнaес гoдине Сз; стo петнaес гoдине П; стo петнaес са стo седамдeсет Т; трi и
петнaјес Ж; трi и петнaјес, и двaјес Ц; у петнaес до јeдан ГД; чiчаˬми петнajес
башчалyка да дaде П; и једнo девoјче шеснaес године ГД; пе-шеснaес родiла Т; осамнaес
iљаде Т; осамнaес мeсеца Р; имaја деветнaес гoдине Ц; oн деветнajес гoдине iма Ж итд.
1.1.4.2.2. Јављају се и облици са повученим акцентом:
пoла чeтири П; пре двa мeсеца или трi-чeтири Ц; чeтири iспита iма Ч; до пoла
једaнае седoмо ГД; седoше до пoла двaнаес П; пoсле двaнаесте гoдине Ж; дeте пeтнаест
гoдине Р; шeснаест пuт до осaмнаест П; осaмнаест гoдине Ц.
1.1.4.3.1. Бројеви од двадесет до деведесет често се срећу у упрошћеном облику и
са акцентом на затвореној ултими.
Да л iмаше четерeс гoдине П; кад су бiли за четерeс дaна П; мi четерeс кuће
Сrби Р; напунiла си четерeс ГД; oдма четерeс дyна ГД; па четерeс Сл; четерeс динaра
П; четерeс iљаде iмав М; четерeс две-трi Сл; овiја нaши по четерeс пeт ГД; а њiне
шеесeт Сз; па iма шеесeт године Ц; ако нeје у педесeт Н; седамдeс пeт Ц; седамдeс пeт
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пoсто за Бујaновац М; деведeс јeдан кoма oсам П; сaд сам на деведeс двa П; aлкохол
деведeс пeт мiлилитра, чiс П; нeје деведeс пeт пoсто П; деведeс пrво Ч; деведeс oсме Сз;
деведeс девeте Н итд.
1.1.4.3.2. Ређи је случај акцента на отвореној ултими: за педесe шeс дyна Сл;
осамдесe и двe Љ.19
1.1.4.3.3. Када су у пуном облику, бројеви се могу чути са местом акцента које
одговара стандарду: четрдeсет јeдан П; после четрдeсет сeдме, четрдeсет oсме Ц; вiше
од педeсет пoсто М; двeста педeсет динaра ГД; педeсет iљаде Сз; педeсет шeсте Сл; стo
педeсет Т; шeздезесет и кoје гoдине Ц; шездeсет пrве је бiла шкoла Ц; седамдeсет и
кuсур гoдине Р; седамдeсет и вiше Р; седамдeсет и пе-шeст Р; седамдeсет шeст Т; јoш
осамдeсет и дрuге-трeће П; aлфа деведeсет П; са деведeсет и дeвет динaра Ч; хiљаду
oсамсто деведeсет девeте П и сл.
1.1.4.5.1. Редни бројеви. Код тросложних и вишесложних редних бројева акценат
је на пенултими:
тyј трeћи рaзред, и четвrти скoро Сл; четвrти, овyј пeти Сл; Никoлија је
четвrтога П;20 сaд четвrта долaзи Н; четвrта, пeта, којa је Р; трijес и четвrте Ц;
трiес четвrто Ц; хiљаду oсамсто девeте П; хiљаду oсамсто деведeсет девeте П;
десeтога трeба да дoђе ГД и сл.
1.1.4.5.2. Код вишесложних редних бројева могуће је померање за још један слог
напред:
за једaнаести ми је закaзано ГД; пoсле двaнаесте гoдине Ц; осaмнаестог долaзив
Сл.
1.1.4.6. Бројне именице имају акценат на пенултими: двојiца ортaци Ц; нiки
двојiца Н; овiја двојiца Сл; свe по двојiца Р; обадвојiца су сaми П; њi тројiца Сз;
четворiца су бiли Т; iма ги петорiца Н; седморiца у кuћу П;

19
20

Овакве форме забележене су у кумановском и пчињском говору (Видоески 1962: 113, Јуришић 2009: 28).
Пенултима у основном облику: четвrти, десeти.
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1.1.4.6.1. Иако није тако често, јавиће се облици бројних именица са акцентом на
антепенултими, што сам забележила једино код истог броја: четвoрица дођoше от
Прeшево ГД; четвoрица што су тепaли П.21
1.1.4.6.2. Померања има и код облика обојица: oбојица iдемо лoв П; oбојица су
мoји дeца Ц, али и: обојiца бeву Ж.
Акценат код глагола
1.1.5.0. Још Белић је утврдио да су акценатске прилике код глагола знатно
једноставније него код других врста речи, до чега се дошло процесом генералисања стања
(в. Белић 1999: 318, Видоески 1962: 113). Парадигматско уопштавање акценатског стања
код глагола видно је у презенту, имперфекту, императиву, трпном придеву, радном
придеву, глаголском прилогу садашњем, док је у аористу тај процес још увек у
превирању. У наставку ће бити дат преглед стања у презенту, радном глаголском придеву
и аористу с обзиром на то да се управо код њих може очекивати другачије стање или
макар двојаки облици.22 Потврде су разврстане у две групе: прости и сложени глаголи, јер
се показало да се негде (нпр. презент, аорист) акценат може повући на префикс. Током
прегледа потврда праћен је положај акцента на основи, корену или префиксу (код
сложених глагола) јер су се у том смислу показала извесна уједначавања. 23
1.1.5.1. Презент. У презентским облицима акценат се не налази на ултими, без
обзира на то о којим глаголима се ради.24 На основу прикупљене грађе може се закључити
да је акценат у презенту једнине код простих глагола увек повучен за један слог од краја
21

Исто налазимо и у: Белић 1999: 311: четвoрицу, Марковић 2000: 162: четвoрица у кoла, Јуришић 2009:
187: стaрци сəм четвoрица, ћeрко, дочекувaла; у кuћу бeја ми трi зyлве и Јовaн и Дiмко ‒ четвoрица; и дeца
iмаше трoица, четвoрица бeву.
22

Овде се има у виду стање у говорима који чувају старо место акцента (сврљишко-заплањски и тимочко-лужнички).
23
Белић је у Дијалектима источне и јужне Србије место акцента код глагола представио на различите
начине у зависности од глаголског облика. Акценат у презенту дао је према врстама, а у оквиру тога су
примери за акценат на ултими или на почетном слогу (Белић 1999: 339‡352); место акцента у аористу
пратио је кроз две групе: 1. са -о(х) и 2. са -х, а онда је другу групу поделио на: а) глаголи са једносложном
основом, б) глаголи на ну, в) глаголи на а, г) глаголи на и (Белић 1999: 366, 368).
24
Уз бројне примере, који показују померено место акцента у презенту, напомињем казивање једне
информаторке, која је, преносећи причу своје бабе, изнела занимљиве облике презента 1. л. јд. на -м: идeм,
прдiм, са нагласком на ултими, каквих нема у данашњем прешевском говору. Ипак, акценат на ултими у 1.
л. јд. презента на -м може се чути код псовки: јебeˬму свe, јебeмˬти и сл., где глаголски облик са заменичком
енклитиком иза себе чини акценатску целину, што и одржава место акцента.
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речи, што значи да се акценат у презенту јд. неће наћи на наставку. И код сложених
глагола већи број примера потврђује пенултимско место акцента, мада има неких примера
са акцентом на префиксу. Место акцента у једнинским облицима задржава се и у
множини.
1.1.5.1.1. Прости глаголи:
1. л. јд.: да не iдем Б;25 јa га сeчем, бaцам П; нeко врeме скiнем П; кaфу слaбо
пiјем Р; питuјем си га онaко Р; ма јa чuјем трoпа, трoпа П; не знaјем шиптaрски Ж; не те
сретнuјем тaмо Ц; дaвам мaлка Сз; јa му вiкам Б; да те вiкам да дoђеш Ц; вiкам на
ћeркуˬми Ж; не смeм ни тањiри да тuрам тaм П; јa да ги чuвам Ж; овiја чuвам Сз; у
нaјлон га мoтам ГД; ће те пiтам Сз; па у шпoрет ги тuрам П; не мeљам на машiну П; кəт
плaћам телефoн П; iмам вoду Сз; нeмам вoду Ж; нeмам кудe Сз; пa кaчим Ч; Aј да ги
стaвим П; нeшто рабoтим Љ; јa мiслим Сз; мiслим млaдо дeте П; не мoгу да нoсим
вiлице П; нeсам сiгуран Б; нeсам те познaја Ц; нeсам чuја овдe Н итд.;
јa кaмења ли јeду ГД; а љuто да јeду, нe ГД;26 не смeм љuто да јeду ГД; па јa штo
јeду Ж; јa какo uзну, такoј вrну ГД; кəд да iду П; не мoжш да iду ГД; да iду у дeсет сaат
Сл; тoлко ће ти дaду Ж; да ви дaду сoк П; трeба да дaду Сз; е, да га јeбу Р; ће сeдну П;
пoсле, кəд се вrну Сл; кəд не знaју да збoру Сз; не ти казuју Р; јa ти казuју Р; јa ће се крiју
Сл; пoче да купuју ГД; да те не лyжу Љ; да те лyжу Ч; да ти кaжу Ж; ће ти кaжу Б; не
мoжу сaм Сл; да се обuчу Сл; сəс макaзе сeчу П; јa плaчу, плaчу П; кудe да те вoду П; ће ти
ги врaту П; не жaлу Сл; кəд не знaју да збoру Сз; јa с њi ће збoру П; само да не кuпу П;
мiслу си Љ; нoсу си вoду ГД; јa нe ги ни пaмту П; штo да прaву Ц; што ће прaву Љ; јa што
да му рaду Сз; сyг не рaду нiгде Сл; штo да рaду Ж; да стaву грa да сaду П; шeрпиче ће
тuру П; да ве вiду Ч; чeкеј да вiду П; и јa мrзу Сз итд.;
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Систематизација примера са глаголским облицима дата је према Белићевим врстама.
Облици 1. л. јд. презента не могу се помешати са 3. л. мн. јер презент 3. л. мн. увек има -в (-ав, -ев, -ив); в.
т. 2.5.1.6.
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2. л. јд.: мoра да ги дaдеш П; па немoј да пiјеш Р; што не казuјеш Б; немoј oбе да
писuјеш Н; кудe рaдиш тi Р; не мoж да гу премeтиш Н; а тi одaвна нeси бiја Ж; да нeси
бiла тi Б; заштo нeси iшла Рљ;
3. л. јд.: крaде и нiгде га нeма Н; uзне пaре Н; нeкако не iде дубoко П; разuме човeк
Ц; тyд ми се пiје Р; не ги знaје нiкој Н; свe знaје Ч; знaје се Б; срамuје се Љ; кəд се
срамuје, нe П; ма јa чuјем трoпа, трoпа П; добiва десет eктара земљу Ц; крaде и нiгде га
нeма Н; ће си белeжи Ц; не ми се нoси П; чiни бuп, бuп П; нeје имaла Н; нeје мoгја да се
откaчи од њi Св; нeје наврћaја Б итд.;
1. л. мн.: да iдемо тaмо Р; да iдемо у Вeлику Плaну Р; да сeднемо Љ; казuјемо ги Ч;
и купuјемо си дrва Р; мi га знaјемо Ц; нeсмо ги научiли на рeд Љ; нeсмо вадiли Св итд.;
2. л. мн.: трeба да јeдете Сл; ће uзнете за тuј њiву П; кəд ће iдете Р; штo пiјете Ц;
лeгате по цeл дyн Р; дaвате ги на њи Сз; Ће се врaтите ли? П; aј, ће вiдите Ц; вi си
сeдите П; да ли нeсте ме чuли Св; вi нeсте знaли за тoј Титд.;
3. л. мн.: да се зoвев Вuјинци Н; нeма свiње да вi гладuјев ГД; прiватно си
станuјев П; да знaјев љuди Ц; какo се вiкав Р; а штo влaдав П; кəд пoчнев да прiчав П;
корiстив си Ц; али нaдимак нeсу имaле Н; нeсу, нeсу Сл; да нeсу га уплашiли Ц; нeсу тeли
П; нeсу не викaли Ц; нeсу га водiли ГД итд.
1.1.5.1.2. Сложени глаголи:
1. л. јд.: отiдем Ц; што нaђем сiтни Н; исeчем ги Ч; одoкле да пoчнем Р; да
запoчнем Б; да попiјем лeк П; распитuјем се свuда Сз; јa ће ву донeсем Љ; да понeсем Ц;
да гу дочuвам Ж; па завiкам на њeга Т; да замoтам Б; порeвам, поврaћам П; закaчим га Ч;
ће нарiђам тuђо дeте П; да ги процeдим Ч; грa ће си свaрим П; нeшто да урабoтим П;
не мoж да нaђу Љ; ће нaђу Сз; кəд прoђу Сл; пoсле кəд слeгну Сл; кəд ги нaпну пред
телевiзор ГД; не мoш си отiду на пiјац П; сaма отiду у бaнку П; штo ћу, кəд не мoш да
отiду Ж; и принeсу лaвор П; јa ће ве одвeду П; да му опeру нoге П; јa си омeсу, па си
испeчу ГД; колaче извaду ГД; јa да га провeру Т; трeба јa да доoду Ц;
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али и: отидo дrва да дoнесу Сл; јa да дoнесу О; мoрам да пoнесу вiше Сл; и јa
зaтвору врaта, па uдру П; да нaправу јa кaфу Ч; aј да нaрану свiње, крaве Сл; не мoж да
нaплату Сз; uкачу се Сз и сл.
2. л. јд.: да те вiкам да дoђеш Ц; не мoж да га нaђеш Н; eј, штo ме заминuјеш ГД;
па да ги помoгнеш на љuди П; па не доoдиш куде мeне Ц; да отвoриш врaта Р;
3. л. јд.: oће да укрaде Љ; дoђе сaм Ч; па кə дoђе Рuшка Н; тuј да дoђе Н; уaпе га
пчeла П; пoсле ће га попiје П; нека успiје мaма дeте П; завrне кiша ГД; нека завrне ГД;
да се испрaвда Н; не ги одговaра П; и oна ће помaга П; овyј дeчко продaва П; и нaвече
доoди Н; поoди у шкoлу ГД; кəд нeће да му одговoри П; и ће се ожeни ГД;
1. л. мн.: па ће га нaђемо Н; па засeднемо Љ; завршaвамо сас њiве Р; не мoж да
прoдамо овдe Р; да распрoдамо Ч; сaмо да не заборaвимо Р.
2. л. мн.: штo ће попiјете Ц; вi си полeгате П; да раздaвате Ч;
3. л. мн.: да дoђев Н; занeсев се Љ; успiјев се рaно Т; запрiчав се такoј Ч; па га
закaчив Т; ће се откaчив О; свe се расклaтив П итд.
1.1.5.1.2.1. Из наведених примера може се закључити да се акценат у 1. л. јд.
презента на -у може наћи на префиксу или на корену глагола. Александер (1975: 307‒310)
је утврдила да се у Горњој Пчињи могу чути облици презента 1. л. јд. на -у са акцентом на
префиксу глагола, али и да тога нема у околини Врања. Јуришић (2009: 33‒34) наводи да
се акценат на префиксу код сложених глагола чешће чује у западнијим пунктовима него у
источнијим. Она износи и податак да ове особине нема у говору села Биљаче (између
Бујановца и Прешева). У кумановском говору (Видоески 1962: 113, 186‒188) нема облика
са акцентом на префиксу у 1. л. јд. презента на -у.
1.1.5.2. Радни глаголски придев. У радном гл. придеву акценат се у свим лицима
и у оба броја најчешће налази на пенултими, односно на последњем слогу основе. Овде би
било вредно навести форме глагола: бити, дати, моћи, а затим хтети, знати и глагола
који у основи имају старо ити. Након тога биће дато и стање у осталим глаголима. Прва
три су имала старо место акцента на отвореној ултими у ж. и с. роду једнине, а у једном
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делу ПT говора забележен је такав положај акцента и у мушком роду. Угледањем на ове
форме, слично се дешава и код хтети и знати (в. Јуришић 2009: 34‒36). Код глагола од
ити у источном делу пчињског говора такође се чува старо место акцента. У прешевском
говору већи је број потврда са акцентом повученим са ултиме у радном гл. придеву ових
глагола.
1.1.5.2.1.1. Радни гл. придев м. р. једнине
а) бiја сам у дрuги рaзред Ц; бiја прeводник Н; и онaм је бiја Стојaн Лисiца Н; јa
сам бijа у Oстровицу Н; кад сам бiја дoле Ц; oн бiја код нaс Н; тoј е бiја крвнiк Сл; у
Мирaтовце си бiја Ц;
ако си ми га дaја М; Булuтин га је дaја дoбро П; дaја ми је у зaјам П; дaја му нeки и
узeја М; не дaја ти Бoг П; да л је продaја Ц; и њiву овaм продaја јoш једнu П; тoј продaја
нaдоле свe П;
мoгја си да гу вiдиш П; мoгја си да понeсеш Сл; мoгја је сaм да напрaви Ц; да л је
мoгја сaм Т; нeје мoгја да се дiгне Сз; нeје мoгја да се качuје на шoљу П;
тeја је да гу uзне П; тeја је свe да распрoда Ц; нeје тeја да ми кaже Ж; а oн нeје
тeја П;
знaја сам кудe је Т; и јa сам тoј знaја П; знaја сам дек ће је такoј Сл; не би знaја да
ти кaжем Н; не би тaчно знaја Н; нeсам те познaја Ц.
1.1.5.2.1.2. Код глагола бити забележила сам и примере са акцентом на ултими:
јa сам бијa бiљ-бiљ Сл; јa сам глaван бијa Б; мнoго сам бијa здрaв Сл; oн је
милицaјац бијa Сз; тoј нeје бијa тaтко Сл; кнoјевци су билi Сл; тaм су билi Н итд.
Напоредо са овим, чак и код истог говорника, јављају се и форме са акцентом на
иницијалном слогу.
1.1.5.2.1.3. Глаголи на ити:
у Мирaтовце си iшја у шкoлу Ц; јa кəд сам дoшја Б; кəд је дoшја Сз; кoга си нaшја
Н; кудe си ги нaшја ГД; и авиjoн наiшја Н; знaчи отiшја кот Чaслава Ц; нaвише отiшја
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Н; отiшја тaмо Љ; пo напрeд је отiшја Ц; oн сyд отuд па пoшја навaмо Ц; пoшја ли је Р;
прeшја седамдeсет Р; срaм је прoшја П итд.
б) Остали глаголи имају акценат на пенултими, односно на крајњем слогу основе:
Прости глаголи: нe те је разумeја Ц; дaја му нeки и узeја М; кəд си орaја Н; и
Стојадiн ме је звaја Сл; кyд је купувaја Ц; па становaја је жандормeр Ц; нeје спaја Ч; не
знaм да ли је добiја М; седнaја си и чeка Ц; чuја сам за њu Ц; нaш дeда је имaја ливaду Ц;
дек нaтамо нeсам имaја зeмљу Ц; купijа је свe Ц; од бaбу гу наследijа М; плашiја се Р;
Јанuз правijа чeшму Н; куде јa што сам се родiја Ц; јa сам ставijа ћuмке М и сл.
Сложени глаголи: нeје не излəжaја Н; а једyн погинaја на прuгу Н; какo се је
забунiја тoлко Ц; ама сам гу направiја рабoту Ц кривiне сам направijа М; зaдњи вoз
уфатijа М; па се усмрдeја, па Бoже Ц и сл.
1.1.5.2.2.1. Радни гл. придев у ж. роду:
а) бiла је до њeга Сз; бiла је и стaница милiције Ц; бiла прeко адвокaта М; јa сам
тaм бiла Ц; кудe је бiла П; маћiја је бiла Н; нaстава је бiла Ц; oна је тuј бiла Сл; тuј гoре
је бiла Н; тuј е бiла П; шездeсет пrве је бiла шкoла Ц;
бaба ми је дaла П; дaла ми је Р; и на тeбе је дaла ГД; јa сам дaла дoле и кaпару П; на
Aнђелу да нeси ги дaла П; нeси ми дaла Сл; сaмо си ми кaпу дaла П;
да си мoгла да га дiгнеш Ц; iч нeје мoгла Т; мoгла ли је сaма Т; мoгла сам да дoђем
Ж; нeје мoгла сaма да се дiза Сл; нeси мoгла да навrнеш П;
јa га нeсам тeла П; једанпuт сам тeла Т; нe га је тeла Сл; нeје тeла да се јaви Ц;
онyј дyн је тeла П; само да је тeла М;
знaла је до тuј ГД; нeсам знaла Н; oна нeје знaла Ц;тoј нeсам знaла Б;
на пiјац кəд сам iшла П; у Рељaн сам iшла П; у Шапрaнце сам iшла Т; а дoшла
код гинеколoга П; да је дoшла Т; е, кад је дoшла Зoрица ис Цeр Н; јa сам деведeсет шeсте
дoшла Т; кəд сам дoшла Сз; пoшла сам да те вiдим П итд.
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б) Прости: стoка се пaсла тuј Ц; нeшто сам чuла О; Нoрча добiла iме Н; јa сам
питувaла Н; какo се је викaла Ц; имaла је нaша Сз; Јовaнка куде је имaла Н; али забравiла
сам ги Н; јa нeсам тoј видeла Ц;
Сложени: започeла сам Ч; кəд је почeла да рaди М; да га је подигнaла О; кəд је
узвикaла Б; направiла га Т и сл.
1.1.5.2.3.1. Радни глаголски придев с. рода:
а) али бiло је бe, Вoјо М; а тo ли је бiло на крaј дoле Ц; бiло је такoј Љ; каквo је
бiло П; нeје бiло лoшо Сз; све је бузелyк бiло Н; тaмо је бiло у цeнтар Ц;
мoгло је да бiдне П;
нeје тeло да ми бiдне М; тeло је да бiдне П;
знaло се је тyда П; тoј се е знaло Н;
тyд се је iшло Сл; тoј е свe отiшло тaмо Н;
б) Прости глаголи: какo биднaло лoшо Р; писaло је на једнu тaблу Н; игрaло се тaмо
око стoку Ц и сл.
Сложени глаголи: пoсле рaт је почeло Ц; бeше погинaло од стрuју Н; појавiло се Ч;
Прeшево је појeло Сз;
1.1.5.2.4.1. Радни глаголски придев м. р. множине:
а) бiли су јучeр Сл; грoбја бiли онaм Н; сeдам кuће су бiле фамiлија Н; тo су
тuрски пoседи бiли Ц; трi брaта су бiли Ц; тuј ли су Сrби бiли П;
мi смо дaли двajес двe iљаде П;
мoгли су да навrнев Сл; нeсу мoгли да завrшив П; нeсу мoгли да прoдав Р;
тeли су да дoђев Т; тeли су да прoдав Сз; нeсу тeли да iдев одoвде Ц; нeсу тeли
зaједно П;
знaли су да сам Сrпкиња Н; нeсу знaли да су у вeзу П; сaмо су oни знaли Н;
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iшли од Трнaву Н; мi смо iшли у Мирaтовце Ц; oни куде мeне дoшли Ц; тaмо су
iшли Ц; у шкoлу су iшли зaједно Ц; овiја су дoшли од Лепчiнце Н; oни нeсу дoшли Љ;
oни су дoшли од Гњiлане Н; пoсле су дoшли по нaс Н; твoји кəд су дoшли П; овiја су
отiшли Сл; после су отiшли у Цrновце Н и сл.
б) Прости глаголи: стoку пaсли Н; биднaли су овдe oсам Н; нiшто нeсмо питувaли
Н; тuј су љuди копaли Ц; iсто су такoј рачунaли М; да ли Ћoпа га викaли Ц; имaли смо тuј
ливaде Ц; у Дувaнску смо имaли М; знaчи имaли су Н; давaли су ги Љ; oни су ги водiли тuј
Н; заборавiли смо ги М; от кoга ли смо купiли О; кoји су гу правiли Ц; као да су радiли
М; шeс гoдине-сeдам су се тужiли М; тужiли смо се сас њi Н;
Сложени глаголи: тuј га назвaли М; штo су затeкли Н; вoду наврнaли на њiма Н;
кад су потурчувaли у Бoсну Н; нeсмо гу продaли Ц; нeсте ме измучiли Ц; да нeсу га
уплашiли Ц; тyд су се доселiли Н; да нeсмо пропуштiли М; којe смо пропуштiли Р итд.
1.1.5.2.5.1. Радни гл. придев ж. р. множине:
а) сrпске кuће су бiле Ц; гoдине кoје су бiле М; махaле стaре што су бiле М; пeт
кuће су бiле Н;
дaле су му свe на њeга П; свe су распродaле Сз; сeстре су му дaле П;
мi кад смо дoшле ТР; тeј што су отiшле Р; кyд су пoшле Љ;
нeсу тeле да дeлив Ц; сaме смо тeле да му дaдемо П;
мeне ме нeсу знaле Ц; нeсу знaле кудe жiви П; откuд су па oне знaле Сл;
б) Прости глаголи: и овiја ги сретнaле Н; какo су се викaле Ц; гледaле смо тuј Н;
воденiце имaле тuј Ц;
Сложени глаголи: погледaле смо Љ; eте што су направiле М; у једнo брeкче
направiле кuћу ГД; па га пребацiле у млiн ГД; мнoго смо пропатiле мi дeца Ц итд.
1.1.5.3. Аорист. Код једнинских облика аориста акценат се обично налази на
ултими (што може бити последњи слог основе или наставак), а код глагола насталих
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префиксацијом, префикс је понекад носилац акцента. Забележени су и примери дублетних
форми.
1.1.5.3.1. Прво л. јд. аориста најчешће има акценат на ултими:
и јa не идo ГД; јa дођo да ве вiду П; изађo после Сл; уђo у амболанту ГД; кoлко ти
узедo ГД; не могa ГД; не смејa да га дiрам П; текнa ми нeко врeме П; легнa поза једнu
крuшку Сл; куснa двe кашiчице, трi П; јa ву рекнa Ц; збрa ли ги Св; јa не знајa вiше штo
да рaдим П; на мајку му казa ГД; казa ву Рљ; јa ги питa Љ; јa ги карa Сл; трaктор кəд купi
Н; тyд месi ГД; ставi кафу П; ставi га Сз; нудi га Ч; њeкња ги пржi П; јa мaлопре
искочi нaпоље П; лeле, кəд га видo П; видo Т (али и: кəд вiдo ГД; вiдо јa штo је П) итд.
Сложени глаголи: отидo дrва да дoнесу Сл; фатi продадo ГД; па јa га однесo П; јa
једнu попi; јa ги сабрa П; сəбрa свe П; сабрa ги Сз; јa па га затегнa ГД; јa нигде не спомнa
Чaслава Ц; iскара па гу јa окопa П; фатi продадo ГД; нe га оставi да стoји мнoго П; јa си
напунi резервaр Сл; јa се и задужi на крaј Сл; па ги сакупi П и сл.
1.1.5.3.1.1. Некада се код сложених глагола акценат може чути на коренском делу:
вoду си понeсо ГД; убoдо се на једyн тrн Сл; продaдо свe Р; овoј га затeко П.
1.1.5.3.2.1. Друго и треће л. јд. аориста имају исто место акцента као и 1. л. јд. ‡ на
ултими, односно на последњем слогу основе или на наставку:
тi не тејa Р; тi ли се врнa Н; тi му давa Б; звa ли га откуд тeбе Р;
не тејa нiшта да uзме Р; Oгњен дођe П; кəд дођe ГД; oн га једанпuт прођe П; зeт ми
га купi П; кəд станa да плaче ГД; овaј се врнa ГД; биднa сyд Сл; oн ли ве послa Ц; и уoн се
умивa П; погaчу ми тражi ГД; кoлко ли му гу платi ГД; отворi ми се апетiт П и сл.
1.1.5.3.2.2. Забележени су примери са акцетом на корену:
мeне нe ми бyш бiдна дрaго Сл; уoдма ми тeкна Сл; пoсле и патoфне oбу П итд.
1.1.5.3.2.3. Код неких двосложних глагола у 2. и 3. л. јд. могу се чути дублетне
форме: бiдна и биднa, вrна се и врнa се, легнa и лeгна, кaза и казa, вrза и врзa. Очигледно
је да се ради о облицима код којих не може доћи до ремећења односа презента и аориста,

34

те место акцента не мора бити носилац семантичке диференцијалности (в. Богдановић
2000).
1.1.5.3.2.4. Сложени глаголи у аористу 3. л. јд. најчешће имају акценат на
префиксу:
дoнесе двi џaка ГД; преко нoћ ме дoведе ГД; и прoпаде крaљевина Ц; кəд си oтиде
ГД; тaмо oтиде Сз; oтиде у двaнаес Р; у субуoту oтиде П; oтиде гoре Сл; oтиде да влaчи
вuну Сл; сy па тaмо oтиде Р; нeшто му iзађе Ч; oн га uзеде тoј имaње П; пoдигна П; свe
прoпадна Т; uспа ли га Ж; iзлəжа ме Рљ (али и: излəжa не онyј Н); пoдиже си спoменик
П; и oн uмре млaд ГД; oкупа се uјутро Ц; iскара па гу јa окопa П; пoтепа дuшу Сл; iскочи
одједəнпuт Сл; кəд iскочи Љ; oстави двe дeца ГД; iзвади ме ГД; овyј oтвори ГД; сyг се
нaправи ГД; uдави се Сз; па се уoжени ГД; uпали кoла П; свe зaтвори Н; и oно не зaустави
Сл; iзгуби вoду Сл; oплаши ме П; и oн прeпоручи О итд.
1.1.5.3.3. У множини аориста акценат је на истом месту као у једнинским
облицима. То значи да је у 1. и 2. л. мн. аориста акценат обично на пенултими, што је
последњи слог из основе, односно први слог из наставка (писaмо, дођoмо). Постоји мањи
број примера са акцентом на корену глагола.
Примери:
1. л. мн.: једнu кифлу изeдoмо ГД; отидoмо свi Сз; отидoмо тaмо Сл; мi си
прођoмо Рљ; дођoмо јa и oн Н; и мi дођoмо на врaта Н; дођoмо у једанaес саaт ГД;
отидoмо ко дoктора П; узедoмо онuј вoду П; па се смејaмо Сл; мi двојiца останaмо Р;
пре нeки дyн се чuмо ГД; тoј писaмо М; пошто ги писaмо Р; кəд га копaмо П; распраљaмо
цeл дyн јучe П; утепaмо се свe Р; чим искочiмо Сл; oнда се вратiмо П; ливaде завршiмо
Р; њiве завршiмо Р и сл.
Има примера са акцентом на корену код глагола са префиксом: свi изeдомо Т; и мi
узeдомо Ч.
2. л. мн.: пођoсте ли Ц; кəд вi отидoсте Ц; писувaсте ли М; писaсте ли гу М;
казaсте ли му Сл; завршiсте ли П; овршiсте ли Сз;
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али и на корену: отiдосте ли О.
1.1.5.3.4. У 3. л. мн. аориста носилац акцента је такође пенултима, односно крајњи
слог из основе или први слог наставка којим се гради облик аориста:
једoше П; кəд га изедoше пчeле П; дадoше на свi Сз; прођoше двa дyна ГД; у
Требешiње отидoше Ц; узедoше нeшто тyг Ц; овeј двe попiше П; oни седнaше Рљ;
сретнaше не ГД; сретнaше ме П; па ме поврнaше Сл; искарaше ГД; ослободiше гу Ц;
одвојiше гу шкoлу Ц; направiше кuћу ГД; направiше си кuћу Ч; направiше гу цaкумпaкум П; спoменик ставiше ГД; oни га ставiше Сл; спасiше ме Сз; фатiше продaдоше
тuј кuћу Ц; кəд ме видoше ГД итд.
Има и дублетних облика са акцентом на корену: изeдоше ме дeца Т; фатiше
продaдоше тuј кuћу Ц; изодaдоше се П; одaдоше се свe П (уп. дaдоше му инeкцију П;
дaдоше ги и на сeстре М); овeј утeкоше Сл.
1.1.5.4. Место акцента код глагола показује следеће стање:
а) У презенту једнине акценат никада није на ултими, већ углавном на пенултими и
то се место задржава и у множинским облицима: вiкам, попiјем, распитuјем, пiјеш,
срамuје се, попiје, казuјемо, завршaвамо, пiјете, попiјете, гладuјев расклaтив. У неким
случајевима 1. л. јд. сложених глагола на -у акценат се може наћи на префиксу: дoнесу,
нaправу, нaрану.
б) У радном гл. придеву акценат је на пенултими (бiја, бiла, бiло, бiли, бiле,
качувaја, забравiла, појавiло, пропуштiли, пребацiле). Спорадично се могу наћи примери
са акцентом на отвореној ултими код радног придева глагола бити: бијa, билi.
в) Акценат на отвореној ултими може се наћи у једнинским облицима аориста и он
се на истом месту задржава и у множинским облицима: идo, отидo, идe, биднa, изедoмо,
пођoсте, изедoше. У појединим случајевима аориста сложених глагола акценат се може
наћи на префиксу или на корену (поред неких сложених, акценат на корену могу имати и
неки двосложни глаголи): дoнесе, iзађе; продaдо, бiдна, изeдомо, отiдосте, изeдоше.
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Акценат код непроменљивих речи
1.1.6.1. Стари прилози (као и речце), они прости, као и они заменичког образовања,
најчешће чувају старо место акцента (в. Видоески 1962: 115).
кудe да iду П; кудe га тoј вiкаше М; кудe iдем у лoв Ц; кудe iма Ц; кудe је овaј
чeшма сeлска Н; кудe је сyд Љ; Кудe је Стoле Ц; кудe је шкoла Ч; кудe ме вoдите П; кудe се
вoди Рљ; кудe си ги нaшја Н; кудe си рoђен Р; eм не знaјем накудe ћу П; накудe iдеш Т;
накудe ли је пoшја П; откудe iде Б; откудe си тi Сл; откудe су дoшли, не знaм Н;
а овдe су бiли купiли П; јa сам овдe рoђен Р; кoлко је сrпске кuће имaло овдe Р;
нaши насeљени овдe Р; нe бре, овдe нeгде Н; нeмамо овдe рeку М; овдe гoре Н; овдe је
имaла једнa кuћа Н; овдe је рoђен Љ; овдe нагoре ће iдемо Р; овдe у двoриште П; oдма овдe
нaдоле Н; oн је овдe зaдњи Тuрчин Ц; oнда овдe је имaла фамiлија Р; па ли овдe Б; рeтко
кoј е купijа овдe Р; ондe је до скoро стојaло Т; ондe су ги оставiли Сл; поглeдај ондe под
крeвет Сз. Место акцента остаје исто и након додавања партикуле: а овдeка је бiја Сeнта
сaмо Н; долiна овдeка М; дрuго је овдeка М; овдeка ги нeма Рљ; овдeка је радiја П; овдeка
је стaн имaја П; овдeка нaшо Н; iскочи овдeна П; овдeна жiви Б; овдeна нeма М; сахрaњен
је ондeна П; ма ли овдeк су бiли П; онiја ондeк Н;
eве какo су oни направiли П; знaш какo је П; какo ги вiкав Сл; какo ги вiкаше М;
какo знaје Н; какo се вiкаше Р; какo се је забунiја тoлко Ц; какo си Сз; какo ти се зoве
кuче Ц;
eве такoј и сaд је П; eте такoј Ц; зaшто се вiка такoј Р; и oни су такoј дoшли Р;
нека сeди такoј Р; па и нaше такoј М; па такoј да сiса П; реко такoј и такoј П; такoј га
вiкав Н; такoј тyј пoтес Т;
мaлопре рeче овакoј Н; на пrсти овакoј Н; овакoј е бiло Љ; јa онакoј, сељaчки ти
кaжем Р; само онакoј Т; утeпани онакoј Н и сл.
1.1.6.2. Могу се чути и облици са помереним местом акцента: овaко и овaко П;
пiши овaко Р; овaкој, па овaкој М.
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1.1.6.3. Упитни прилог зашто:
Заштo ти тoј трeба? Ц; А заштo тoј? Р; Заштo нeћеш? П; Заштo ли га нeма? ГД;
Заштo ће ти тoј? Сл.
И овај облик се може јавити са повученим акцентом: зaшто Ц; зaшто нeсам викaла
П; зaшто нeсу дoшли П и сл.
1.1.6.4. Прилог за узрок зато:
Eпа затoј Т; Затoј га нeсу тeли П; затoј нe му ни дaва Сл; затoј сам га купiла П;
њeга су га затoј викaли Сз; спaла је, па затoј П.
1.1.6.5. Код показних речци акценат може стајати на последњем, али и на првом
слогу:
евe ги iдев Т; енe га oблак ГД; енe што направiше! П;
eве какo су oни направiли П; Eве, као oна П; eве такoј и сaд је П; eве, у комшiје М;
eте такoј Ц; eне га тaмо Сл; eне га у кuћу Р; Eне ги iдев Сз; eне ги на прoзор Т и сл.
1.1.6.6. Остали прилози и речце са акцентом на ултими:
одовuд кад улaзиш П; одовuд Трнaва Н; а Гuте је станувaја преко пuта, отuд П;
сaмо вoда iде одонuда П;
дoђите навaм ГД; мaло пo навaм Н; лeга a натaм, a навaм Ч; па терaле смо стoку
натaм Н; али и: нaвам се iде Ц; iде нaтам-нaвам П; нaтам-нaвам Ц; нaвам ће iде Сз; не
iдемо мi нaтамо М;
грaд јучe свe склуцaја ГД; јучe заiшло Ч; јучe смо причaли П; једвaј сам ги донeла
јучeр П; јучeр је имaло Сз; умрeла је јучeр Т;
једвa га убедi Ц; једвa се збрaмо Т; једвaј пођoмо П; једвaј сам ги донeла јучeр П;
једвaј сам издржaла Сл; одвaј завршiмо Сз;
тамyн од мaјку П; тамyн свaдба П; тамyн ће закrпим Ч;
38

комaј је готoв П; ће стiгнев комaј Сл;
ама коџa П; iма коџa да се рабoти Т; коџa је родiло Р; коџa ми iспадна П; коџa смо
имaли П; нe ли ти је коџa Ц; oна седe коџa Т; кочкa сам направiла П; море, кочкa iма Ч.
aјде, мoри, једанпuт П; јoш јемпuт Н; iскочи одједəнпuт Сл.
1.1.6.7. У неким устаљеним изразима у прилошкој служби забележен је облик са
акцентом на последњем слогу, што се може тумачити положајем посматране речи у
акценатској целини.
благoˬсиˬми П, Ж, Т, Рљ, Ц, Р; благoˬсиˬти П, Т, Ц, Р; благoˬсиˬму Ж, Сл, Р;
благoˬсиˬву П, О; благoˬсиˬни П, Ц; благoˬсиˬви П, Р; благoˬсиˬги П, Ч, Ц, Ж, Т, Рљ, Сл, Б;
блазeˬсиˬму П, Ч, Сл.
Преношење акцента на проклитику
1.1.7. Преношење акцента на проклитику ретко се јавља у говору Прешева, али се
може наићи на овакве примере:
и нeˬтеде М; још нeˬбеше продaја свe Ц; нeˬбеше такyв П; нeˬтеа да iде П; нeˬтеја
Н, П, Ц, Сз; кəд iмаше uˬшто да јeдем, нeмаше сyˬшто, а сyд iмам сyˬшто, а нeмам uˬшто
П; uˬјесен ГД, Сз, Н; uˬјесен ву га ставiмо П; uˬпролет Сл; приоженijа се нaˬдве-нaˬтри Ж.
Проф. Марковић (2000: 102‒103) наводи завидан број примера из говора Заплања
којима потврђује да енклитике могу бити носиоци акцента, док се појава енклизе тумачи
као говорникова жеља да се постигне одређени ефекат, „а то је истицање оног дела који је
у датом тренутку носилац информација“ (Марковић 1996: 236). У говору Прешева такође
има таквих потврда:
Штоˬтi је П, Т, Ч, Ж; штоˬму је ГД, О, Т; штоˬвu је сyд П;
штоˬсaм плакaла Ж; eвe штoˬсyм П; штоˬe уработaла О; штоˬe бiло нaрод Сз;
штоˬћeш П, ГД, Ж, Ч, Б, Т; штоˬћe ми П, Ч, Ц; штоˬћe ми га овaкав Ц; штоˬћe ти на
тeбе Ж; штоˬћe му на њeга Ц; штоˬћe, јaдна О; Штоˬћeв, нeма ГД.
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Акценат на негацији код глагола
1.1.8. Акценат на негацији код глагола може се јавити у случају када се између
негације и глагола јави заменичка или глаголска енклитика (више у т. 3.6.):
да нe се уплашiја Ц; за њu нe се дaва П; наћyске нe ги спавaла нeшто П; нe му се је
дaло П; нe се пiје Рљ; срeћа нe гу исцепiле Ч; тoј нe се је знaло Сз и сл.
Речи са два акцента
1.1.9. Примери речи са два акцента већ су споменути код компарације придева
(нaјголeм, нaјплoдно). Осим њих могу се чути и облици типа: парaунuче, парaбaба,
чукuнбaба.
Дезакцентуација
1.1.10. Неке примере дезакцентуације забележила сам код појединих именица и
придева свети који иду уз лична имена, код неких бројева, у аористу 1. л. јд. рекна, који
се често користи као поштапалица27 и у облику једно у прилошкој функцији са значењем
око, отприлике:
бабаˬДрaгу гу одведoше; бабаˬЂuрђа Рљ; бабаˬКaто, iди на Ћiпру да кaжеш;
бабаˬКoна вiкаше Ж; е вiш, бабаˬБлaгица М; дедаˬДoбре што гу iма М; ДедаˬЈовaнов
клaданац Н; и докторˬБрaнко Т; а брe, теткаˬСтaнче Сл; и теткаˬБогдaну сам знaла О;
теткаˬСтaнче! теткаˬДарiнке П; нeма нiшта чикаˬПeро П; овoј за чикаˬПeру П; фaла на
чикаˬПeру П; чикаˬAнђел послeдњи пuт; чикаˬМiле послajа П; aјде чичаˬБрaнко П; овдe
купi чичаˬТoза П; чичаˬДaнча богослoвију је завршiо П; чичаˬКoле пољопрiвреда и пекaр
П; чичаˬТiма вуновлачaр П;
на дваˬuлаза кuћа ГД;
а бyш на СветиˬИлiју је утeпан П; за СветиˬИлiју сам бiла О; iде светиˬЈелeна
Ж; из СветаˬПeтку Н; на светиˬРaнђел Ц; пeт дaна пред светиˬНикoлу П; СветиˬЈовaн Сз;
СветаˬПeтка Р; СветаˬПeтка, Клiновац П; СветиˬРaнђел П, Ч, Р, Т;
27

В. и Марковић 2000: 105, Јуришић 2009: 47.

40

Кaко те, рекна, нeје срамoта? П; нека ћuти, рекна Ц; рекна iди П; рекна ћ iдем ГД;
ће му кaжу, рекна ГД;
за једно сaт врeме Т; iма једно пeт шiника шљивaк Ц; једно две-трi iљаде Т; пре
једно два-трi мeсеца М.
Без акцента je придевски део ојконима Големи Дол: од ГолемиˬДoл је бijа ожeњен
П; у ГолемиˬДoл ГД; из ГолемиˬДoл је Т, али не увек: Голeми Дoл П, у Голeми Дoл ГД.
Дешава се да у бројним спојевима први број губи акценат: сiгурно iма два-трi
eктара Ц; на два-трi мaа П; три-четiри брaве Ч; говeда пе-шeс глaве П и сл.
⃰
1.1.11. Акценатски систем прешевског говора носи обележја тзв. врањског
преношења са тежњом задржавања тог истог места у читавој парадигми. Извесне старине
задржане су у 2. и 3. л. јд. аориста (платi, дођe), заменичким, бројним и прилошким
облицима (којa, чивo, једнa, једнo, кудe, овдe), где се акценат налази на отвореној ултими.
Оваква ситуација углавном се поклапа са стањем у кумановском говору. Рекло би се да је
и акценат једна од оних одлика коју деле јужни српски и северни македонски говори, која
иде уз -у у презенту 1. л. једнине, -на < -нѫ у глаголским облицима и -ле у радном
глаголском придеву множине.
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ГЛАСОВНИ СИСТЕМ
ВОКАЛИ
1.2.1.0. У српском говору Прешева препознаје се пет стандардних вокала (а, е, и, о,
у), полугласник реда вокала а (ə) и вокално р. Вокалски систем прешевског говора не
одступа од вокалских система у неким другим призренско-тимочким говорима:
и

у
е

о

+

ə
а
Вокали а, и, у показују стабилност у нормалној штокавској артикулацији. Оваквом
стању углавном одговарају и гласовне вредности средњих вокала е и о. Међутим, овоме
треба додати известан број примера који потврђују склоност ових вокала дифтонгизацији
(в. т. 1.2.2.).
Полугласник такође може имати различите изговорне нијансе, што зависи од
његовог положаја у речи (акцента и фонетског окружења). Он се најбоље може чути под
акцентом, док се у осталим случајевима тај глас отвара и приближава вредности вокала а
у мањој или већој мери.
Вокално л је у овом говору дало у, док је јужноморавски рефлекс лу иза дентала, у
данашњем прешевском говору, ретка појава.
Вокално р појављује се и у речима којих нема у стандардном српском језику.
Забележени су и случајеви девокализације .
Полугласник
1.2.1.0. Гласовну природу и начин образовања полугласника детаљно је описао
Белић (1999: 85‒89). Изнијансираност у изговору полугласника могуће је бележити и у то
су се упуштали неки аутори. С обзиром на, ипак, непоуздани сопствени слушни утисак,
који се не може електронски потврдити, писано разграничавање алофона полугласника
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оставила сам по страни, a глас који се чуо као полугласник означавала сам знаком ə, без
обзира на нијансе у његовом изговору (в. и Марковић 2000: 28, Јуришић 2009: 49‒50,
Младеновић 2013: 64‒65).
Полугласник се најпрецизније изговара онда када се налази под акцентом (Белић
1999: 88). Међутим, полугласник се одржава и ван акцентованог слога, мада је тада његова
напрегнутост слабија. Ненаглашени полугласник може се чути код свих врста речи, па и
код предлога и везника.
1.2.1.1. Полугласник у основи речи.28 У овој групи налазе се и примери који садрже
суфикс срастао са основом речи тако да је он данас скамењени облик (в. Белић 1999:
95‒97, Марковић 2000: 29).
Бyдњи вeчер П; бyш врuћо Т; бyш којa је маaла Н; бyш тuј Ц; и бyш ги брiга М; па
бyш тuј Љ; вyздəн по oвце Сл; нeма га вyздəн Ц; рабoти по вyздəн ГД; ако трeба дyн, мeсец
Р; гoдину дyна П, Св, Б; и дyн-дəнyс Сз; и за четерeс дyна О; једyн дyн, дрuг дyн Т; једнo
трi дyна Т; кoј дyн бeше О; на дyн Бајрaм Н; нeки дyн Н; не прoшло једyн дyн, двa П;
петнaести дyн П; пре нeки дyн Б; преко дyн Љ; свaки дyн О; свaк дyн Св; тoј и дyн дəнyс Т;
цeл дyн се договaрамо Ц; цeл дyн Љ; четерeс дyна П, Б, Св, Р; дyњу, кyд iма врeме П;
копaмо свeкар, свекrва, зyлва П; да не измyца П; јuтредyн П, Б, Љ, Ж; јuтредyн oдма гу
кuпим П; кyд су дoшли Тuрци Н; да лyжу сyг срамoта О; да те лyжу, срамoта Ж; лyжаше
гу, лyжаше О; не вaља да лyжеш нaрод П; нeко лyже П; сyд лyка рабoта Ч; а бe, овyј аџiја
Ц; за овyј рeч П; овyј iзвор овдeка Ц; овyј мaст Т; овyј чiча Ц; у овyј плaц не Р; да је сyг
овyј пaмет П; овyј да бeре патлиџaни П; онyг П, Б, Љ, О; онyг бeше Св; да нeје онyј зaбел Ц;
знaш онyј барјaк Р; онyј Ћaра Р; онyј нaш рiд Н; опyнци нoсимо П; откyд нeси месiла лeба
Т; полyк, полyк Ж; полyчка натaм П; поодмyкни се Ц; разyпне онeј катарaге Ц; сyг да те
излyжем П; а сyг ву пeт iљаде iскочи М; као сyг П; кудe је шкoла сyг Н; oће сyг Св; е, сyга
Р; е, сyга да гу прoда О; Сyга вoду да пiјеш; па сyд ће вiдимо Ц; сyд јeдем П; кудe ће
нaђеш сyда рабoту О; сəк iма зeмља онaмо Н; сyк је свaдба П; сyк ћу Ч; сyк ће пiшемо
Осoје Р; oна се сyкри дoле П; доoди ву ћeрка на сyн П; долaзи ми на сyн Б; дoшла ми на сyн
28

Начин разврставања примера са полугласником осмишљен је по угледу на поделу проф. Јордане
Марковић (2000: 28‒32).
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П; сyн сањaја П; у сyн Св; сyт ће га утeпам Ц; док сyмне Ц; јoш нeје сyмнало П; дoшло ми
на сyн Б; сyпне се Ж; да те не слyжу Сл; смyкнев, па однeсев Б; смyцај лeд П; свe му се
смyче кoжа П; узедoше нeшто тyг Ц; имaло се је тyга О; мoј дeда имaја тyга О; тyд су се
доселiли Н; тyда се прaви игрaнка П; куде тyј орa Ц; о[д] тyј ли сoк oћеш Ж; погинaја
тyј Н; тy[ј] јoш је жiв Љ; тyј Лисiца Н; тyј га iма Сз; не чiстимо тyк П; тyке, тyке на
врaта П; сaмо тyнка хаљiна и гaће П; тyнке рuке је имaла П; немoј да га тyцаш П; чyк
дoле Ж; чyк овaмо Сз и сл.;
падна у котyл П; сaмо овyн О; имaло је rж, овyс, јечyм Т; снoпја су од жiто, јечyм,
овyс Т; какyв је човeк О; кoј е какyв П; какyв рeд П; такyв је Б, Љ, Св;
данyс ву вiкам П; данyс је Горeшњак О; данyс у цrкву П; данyске пeтак је О;
данyске штa да ги дaм П; плакaла је наћyс П; наћyске нe ги спавaла нeшто П; наћyске ће
дoђу О и сл.
1.2.1.2. Полугласник у суфиксу
мrвка брашyнце Љ; тuри му мaлка брашyнце П; зејтiнчəк Ж, П; за јастyк Св; мазyк
О, Љ, Ц; песyк П, Љ, О, Б; у петyк П, Б; ручyк ГД, Б, Љ, Ц; у сандyк Љ; из Топлyц штo су
дoшле О; од Топлyц О; от Топлyц Топлачaни О; Топлyчка маaла О.
Овде спадају примери са бројем један и његови деривати:
једyн трaктор за тeбе Р; једyн је овдe утeпан Н; и једyн Џафeр Ц; iма једyн пoток Р;
једyн по једyн П; једyн Сrбин Љ; једyн човeк Б; онyј једyн Ц; али нeма ниједyн човeк тuја О
итд.
1.2.1.3. Полугласник настао у процесу девокализације вокалног л
Појава полугласника насталог у процесу девокализације вокалног л ограничена је
на одређен број примера и налази се у придеву длyг и глаголу лyцка.
Длyг дoл Сз; Длyг кaмен Сз; iма Длyги кaмен Р; Длyги кaмен О; Длyги рiд се вiка О;
Длyги рiд Љ; Длyга ливaда Б; Длyга њiва Љ; што бeву на Стојaнку Длyгу О; Длyго
плaдниште Сз; Длyги кaмења гoре Р; Длyге њiве Р, Б, С, Цр.
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1.2.1.3.1. Поред ових, рекло би се окамењених ономастичких облика, полугласник у
вези са вокалним л веома ретко се среће јер је у овом придеву вокално л добило рефлекс у,
мада је истовремено своју форму проширило суфиксом.
једнi длyги рукaви Ц, длyге сукње Ж, тyд длyге аљiне Ж;
али: а овaмо је дугaчко М; oтиде на дугaчко П;
кǝд стaне да лyцка Т; лyцкам П, Ц, Ж, Ч; лǝцкaње П, Т, Рљ.
1.2.1.4. Полугласник у речима или суфиксима страног порекла:
кǝд је бiја у аџилyк Рљ; штo је бiја у аџилyк П; штo су бiли у аџилyк Ж; петнajес
башчалyка да дaде П; свe је бузелyк бiло Н; у Бузелyк дoле Н; нeма додлyци Б; у нaш
комшилyк О; у навадаџилyк Љ; тамyн да iдемо ГД; тамyн од мaјку П; тамyн отидoмо Ч;
тамyн рабoта О; тамyн свaдба П итд.
Међутим, срећу се и облици: аџилuк, бошчалuк/бошчaлук,бошчалuци/бошчaлуци,
комшилuк, навадаџилuк и сл.
1.2.1.5. Полугласник на крају речи
Познато је да се полугласник ретко кад може наћи на апсолутном почетку и крају
речи. Проф. Реметић (1996: 360) је у призренском говору забележио пример ьрдьква,
поред облика рьдьква. Полугласник на почетку речи налазимо и у пиротском говору:
ьнћа- и у изведеницама од ње (Живковић 1987: 178), док у Заплању постоји обличка
варијанта: ањка (Марковић 2000: 33). На крају речи полугласник се нашао у тимочком
говору: бьбь и дь (Динић 2008: 125). У мојој грађи има примера полугласника на крају
речи, али се он тамо нашао као резултат дешавања у сандхију (в. т. 1.3.14.). У таквом
положају полугласник може бити носилац акцента или не, што зависи и од говорникове
намере да истакне значења исказаног (в. т. 1.1.7.). Овде се, пре свега, ради о прилозима
кəд, сəд/г и тəд/г и предлогу сə(с).
а кə ће гу фaти П; кə ће ги уштiркамо П; кǝ ти пuцкав овaко ГД; кə ће се испатрaви
П; овyј кə долaзи Б; Uскрс кǝ дoђе П;
и сy га зoвев Кoдра свiњска Н; сy кǝд лeгнев oни П; сy ће га фrљим П;
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а сyд iмам сy што П; нeма сy што да ги рaни Н; сyд нема сy што П; сyˬштo Љ; сə
свекrву је живeла П; сə стaпче П; сə штaке oдеше Ж;
па тy[г] гу сeче П и сл.
1.2.1.6. Полугласник настао од других вокала
Забележила сам примере полугласника на месту вокала а и о.
1.2.1.6.1. Полугласник од вокала а:
ткaла пешкiри, ткaла чəршaфи Сз; за јенˬчyс П; oно си стaше за чyс Т; тəквoг не
дiрај Ч; онəквoг онaмо ГД; онəквo детiште О; овəквu iмам дoм Ж; Штo си тəквa П, Ц, Ч,
Сл; онəквa је Љ; Овəквi су добри П; oна ги прaви тəквi Рљ; онəквi љuди Ц; овəквe су и
тaмо дoле Р; тəквe крiве Рљ; онəквe су дoбре Ц и сл.
кəкyв ли је Р; кoј га знaје кəквo је Сл; кǝквa шкoла ГД; кǝквu шкoлу iма Т;
Кəкo? П; кəкo Љ; кəкo да не Сл; кǝкo да iдеш ГД; кyко нeке зiдине да су О; кǝкo
нeће ги пoзнаш ГД; кəкo нeће iдеш Ж;
Е, зǝштo? Ч; зəштo дeте нeсам видeја ГД и сл.
У основи глагола чачка стоји полугласник (в.: Белић 1999: 94, Богдановић 1987: 8,
Реметић 1996: 364):
јa гу чyчкам П; нe се чyчкај Љ; па гу чyчнем П; само се чyчкав Б; чǝчкoљ П, Т, ГД,
Св, Б, О; да гу ишчyчка са слaмку П; рашчǝчкaла га Св.
1.2.1.6.2. Полугласник од вокала о:
нǝћyс гледa Св; нǝћyске П, О, Р.
Код глагола боцне може се чути полугласник (в.: Белић 1999: 94, Јуришић 2009:
50):
сал гу бyцнем Љ; набǝцкa ги П; убǝцкa се Б; али и: бoцка Ж; ће се избoцкаш П.
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Вокал а на месту полугласника
1.2.1.7.1. У прешевском говору чује се вокал а на месту полугласника. Именица дyн
и прилошки облици изведени од ње: данyс и дəнyс, чувају полугласник код свих
генерацијских и образовних нивоа (в. т. 4.3.1. и 4.3.2.). Овде наводим примере који
представљају органски део овог говора.
данyс П; данyс је бiла П; данyс се не знaје Т; данyске пeтак је О; данyс је Горeшњак
О; бyш уoчи Ђuрђевдан Ж; мaлчичка зејтiнчак стaви П; зејтiнчак мaлко да му се сiпе Ж;
а кад дoђев М; кад дoђе нiки Р; Деда-Јовaнов клaданац Р; клaданац П; тaмо је клaданац Ц;
него нeма кoнац Ж; на Мiтровдан Љ; слaвив Мiтровдан Ж; oвас, rж П; тuј е Пeсак Ц;
жuт пeсак Ц; iма пeсак Сз; тaмо је свe пeсак Ч; у Пeсак дoле Ц; на Петрoвдан Т, Св, Б, ГД;
Пoстив ли oни за Петрoвдан? Ж; правi рuчак П; свi на рuчак Т; е, сaд ћемо овaко Р; брaт
сас брaта да не збoри П; дoле смо мазaли сас кaл П; зaједно сас камaту М; једyн рaди сас
овiја О; сас бiволи Сз; сас волoви рeтко, рeтко Н; сас кoла Н; сас овuј стoку Н; сас тoј М;
имaле су Топлачaни О; от Топлyц Топлачaни О и сл.
Данас је уобичајено чути облике јeчам, мaгла, а ликови са полугласником су ређи.
У турцизмима сандук и јастук29 ређе се срећу облици са полугласником (в. т.
1.2.1.4.):
јaстук му нeје дoбар Ц; стaви на јaстук О; штo iмам под јaстук П; на једyн сaндук
Ч; такoј као сaндук Св; у сaндук Ц.
1.2.1.7.2. Бројеве седам и осам забележила сам углавном у облику са вокалом а на
месту секундарног полугласника:
до сeдам сaт Ж; јa турi сeдам лимoнтуса П; Сeдам гoдине нeје мaлко Ж; сeдам
дuше Н; сeдам кuће су бiле фамiлија Н; шeс гoдине, сeдам су се тужiли М; биднaли су
овдe oсам Н; дeсет до oсам П; до oсам П; једнa је бiла oсам гoдине О; oсам гoдине, вiше
нeма О; oсам мeсеца бijа О; осамдeсет iљаде, и oсам П; отпрiлике oсам гoдине О; у oсам

29

Проф. Марковић запажа да се у говору Заплања облик јестəк употребљава у значењу тканог јастука и ужи
је од оног купљеног (Марковић 2000: 52, нап. 102).
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П; пoстара је бiла од чiчу oсам гoдине П; седамнaес iма М; у седaмнаес Ж; осамнaес
гoдине рaдни стaж Сл; осамнaес прiколице кaмен Сл; од седамдeсет гoдине П; прeшја
седамдeсет Р; седамдeсет и вiше Ц; седамдeсет и пeт кuће Р; седамдeсет и пе-шeст Ц;
седамдeс пeт Ц; седамдeсет пoсто мaње П; седамдeсет шeст Ц; стo седамдeсет П; мoре,
накuд осамдeсет Р; од осамдeсет и пeт кuће Р; а мi, осамдeсет пeт смо бiли Р; осамдесe
и двe Сл; oсамсто динaра П и сл.
Има и примера са о уместо а: oсом дубiце ли iма Сл; да ли oсом iма Сз; око
осомнaес ГД.30
1.2.1.7.3. У мојој грађи ретке су потврде да се полугласник јавља у енклитичким
облицима глагола јесам или у његовој одричној форми. Можда се некад и наслућивало да
се ради о гласу између а и ə, али је он био много ближи пуном вокалу. Јасан полугласник
чуо се у случају енклизе: eвe штoˬсyм П, Ж.
ама сам гу направiја рабoту Ц; видejа сам М; дajа са[м] му Т; да л сам испуштiја
кoјо М; двe плoче сам ударiја Сл; гoдину дyна сам бiја у Кикiнду Сл; јa какo сам
настанaла Н; јa сам бijа у Oстровицу Н; јa сам гледaја ђuтуре Сл јa сам гу казaла Н; јa
сам питувaла Н; јa сам чujа Р; кǝд сам јa бiја у шкoлу Р; кyд сам почeла да чiтам Т; кəд
сам бiла Сз; кoлко сам имaла сuдови Т; кривiне сам направijа М; педeсет гoдине живeла
сам Ж; педeсет и пeте сам затeкја Н; са мuжаˬми сам бiла Ж; сyд сам се најeла лeба Т;
радiја сам дoле у Власiну Сл; чuја сам за њu Ц; штo сам се измучijа Сл; дек нaтамо
нeсам имaја зeмљу Ц; јa ниeсам Ц; јa нeсам тој видeла Ц; ма нeсам отiшла Ц; нeго нeсам те
разумeја Ц; ниeсам верувaла П; нeсам га добijа тaј Р; нeсам ги купiла Ж; Нeсам ги рaно
сејaла Ж; нeсам знaја Б, П, Љ; нeсам знaла Ч; нeсам iшја уoпште Р; нeсам се надaја Сл;
нeсам чuја П; нeсам чuла тoј ГД; нiкад нeсам јeла цrн Т итд.
1.2.1.7.4. Вокал а може се чути тамо где обично стоји полугласник и то је у вези са
појавом диглосије у прешевском говору (в. т. 4.4.).

30

Прелазак полугласника у о објашњава се суседством лабијала (Белић 1999: 103, 108, 111). Оваквих облика
има у: Павловић 1939: 59‒60, Реметић 1996: 365, Вукадиновић 1996: 194‒195, Ћирић 1999: 145, Марковић
2000: 31, Младеновић 2001: 377‒380, Јуришић 2009: 184, Младеновић 2013: 287.
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не мoра свaки дрuги дaн П; и дан-данaс Ц; данaс П; једaн је Војiслав Ц; кaкав
лепотaн Ж; овaј Стојaнча на Зoки Ц; тoј е oвај рiд Н; по тaј aтар М; тaј iсти мaст П;
пoла-пoла тaд Р; чaк и плaц дrжи Ц итд.
Вокал е на месту полугласника
1.2.1.8.1. Појава вокала е на месту полугласника забележена је у примерима са
именом празника Велигден.
бijа је на Велiгден П; Велiгден П, Т, Рљ, Ц, Сз, Сл, Ч, Љ, Св, Б, ГД; на Велiгден
нeје бiла Ж; Велiгденски пoсти П (забележила сам и: uмре на Uскрс П).
Код осталих именовања празника увек се јавља а:
јa лeтоске идo на Вiдовдан ГД; бyш уoчи Ђuрђевдан Ж; на Мiтровдан Љ; слaвив
Мiтровдан Ж; јa овuј гoдину од Петкoвдан на Петкoвдан ГД; данaс Пeтровдан П; на
Петрoвдан Т; Пoстив ли oни за Петрoвдан? Ж; Петрoвдан и Пaвловдан П итд.
1.2.1.8.2. У непроменљивој речи дǝк/дек, коју су моји говорници употребљавали
као везник (‘да’, ‘зато што’), јављају се двојаке форме ‒ са полугласником и са вокалом е.
Барјактаревић (1966: 213) је у говору прешевско-бујановачке говорне зоне забележио
једино дек(а). Занимљиво је да се у кумановском и пчињском говору среће само облик
дек(а) (Видоески 1962: 39, 242, Јуришић 2009: 256‒257, 278).
Знaм дəк iма мaлу П; дəк oно да плaче, јa да плaчем, не Т; нiје знaо дəк iма мeтак
П; oн дəк жuт у лiце Н;
Да му кaже дек што је бiја у аџилyк не врeди П; знaм дек oн је причaја Ж; не да
прiчам дек је онa тuј Сл; уoдма ми тeкна дек је онoј кuма што је рeкла Сл.
Вокал о на месту полугласника
1.2.1.9. Вокал о на месту некадашњег полугласника јавља се у лексеми ложица.
кoj е имajа алуминiску ложiцу П; мeри, кој има пoвише, ложiчка Ц; пре су бiле
дрвeне, алумiниjске ложiце Сл; с ложiцу се јeло Ц и сл.
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Вокал о нашао се и у речи собор:
ели собoри кyд су бiли Ц; па су имaли собoри Ц; по собoри П, Т, Ц, О, М, Љ; собoр
на Пантелeј Т; собoр у сeло Св; ћ iдемо бoсе на собoр П.
Ретко се може чути облик осом (в. т. 1.2.1.7.2.).
Секвенца въ-/вь1.2.1.10. Група въ-/вь-у прешевском говору дала је у:
удовiца Ч; oбе удовiце Ц; дeдино унuче М; и унuче Ц; сəс унuчики П; онaј једнa
унuка П; онaј једaн унuк П.
Полугласник се чува у именици вьш:
вyшка П, Љ, Св, Б, О, ТР; вyшка на вyшку П, Н, М, Ц, Т; ће се напuниш с вyшке П;
вyшља П, М, Т, Ц, Н, Ж.
*
1.2.1.11. Полугласник у прешевском говору најчешће се јавља у основи речи (дyн,
лyже, овyј, тyнко, какyв, наћyс), док је мање поримера са полугласником у суфиксу
(брашyнце, једyн, ниједyн). Процес девокализације вокалног л одржао је полугласник у
обицима: длyги, лyцка. Турцизми такође чувају полугласник: бузелyк, доодлyци, тамyн. У
прешевском говору забележен је и секундарни полугласник настао од других вокала:
чǝршaфи, чyс, тǝквa, кǝкyв, кǝкo, чyчка, нǝћyс, бyцне. На месту полугласника најчешће се
чује вокал а: данyс, Ђuрђевдан, кoнац, пeсак, рuчак, сас, седам, осам, затим вокал е у
Велiгден и вокал о: ложiца, собoр.
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Вокали средњег реда
1.2.2.0. С обзиром на различите артикулационе вредности акцентованих вокала е и
о, у неким призренско-јужноморавским, а пре свега косовско-метохијским говорима,
многи аутори су истраживали њихову условљеност и тренутно стање. Они се могу
отварати, затварати или дифтонгизовати и имати фонолошку вредност, односно бити без
ње. Радивоје Младеновић (2013: 70‒78) анализира ставове различитих аутора о овој појави
– од префонологизације квантитета у квалитет до нефонолошке вредности оваквих вокала.
Овом појавом бавили су се: Павле Ивић, Слободан Реметић, Недељко Богдановић, Радосав
Ђуровић, Рада Стијовић, Голуб Јашовић, Радивоје Младеновић. Павле Ивић и Слободан
Реметић разматрали су рефлексе акцентованих вокала е и о у призренско-јужноморавским
говорима на тлу Косова и Метохије (Ивић‒Реметић 1990). Богдановић износи богат
материјал са појавом отворених и затворених вокала средњег реда у говору Алексиначког
Поморавља (Богдановић 1987: 68‒78), као и примере отварања, затварања и
дифтонгизације вокала е у говору Великог Алаша у околини Липљана (Богдановић 1992).
Ђуровић разматра стање ових вокала у летничком говору (Ђуровић 2000). Рада Стијовић
доноси потврде о овој појави у Горњој Морави и Изморнику (Стијовић 2010, 2012). Голуб
Јашовић

даје

примере

из

села

Угљара

(Јашовић

2010)

који

не

потврђују

префонологизацију. И Божо Видоески налази флуктуацију средњих вокала у северним
македонским говорима, која не носи никакву фонолошку вредност (Видоески 1954: 176).
Радивоје Младеновић (2013: 72‒78) нуди већи број потврда за затворене вокале е и о на
месту некадашњих дугих вокала, али и отвореност истих вокала на месту некадашњих
кратких.

Међутим,

та

правилност,

која

би

требало

да

посведочи

појаву

префонологизације, знатно се пореметила екстралингвистичким утицајима (географски
положај и близина других говора, утицај стандардног језика). Због тога Младеновић
наводи и такозване „контрапримере префонологизације“, где се затворени вокали јављају
и на местима некада кратких е и о, односно отворени на местима некада дугих вокала
средњег реда. Утврђено је и да се отвореност средњих вокала најчешће јавља у
случајевима емфатичног истицања код говорника.31

31

О овоме више у Младеновић 2013: 72‒78.
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Дифтонгизација

средњих

вокала

могла

би

представљати

сведочење

о

префонологизацији квантитета у квалитет, али може бити и последица утицаја околних
говора. У прешевском говору то би могао бити утицај северних македонских говора, у
којима је Видоески утврдио дифтонгизоване вокале без фонолошких вредности.
Младеновић наводи случај говора Сиринића, где су „дифтонгизовани средњи вокали пре
свега средство емфатичког истицања“ те због тога нису носиоци фонолошке вредности
(Младеновић 2013: 77). Слично стању у говору јужнометохијског села Гатње (в.
Младеновић 2013: 72), и у српском прешевском говору дифтонгизација се препознаје
искључиво код старијег становништва, а и код њих у ограниченој употреби.
1.2.2.1. Дифтонгизовани вокали средњег реда у мојој грађи налазе се у незнатном
броју у односу на све представљене студије и то сигурно није довољно да би се ушло
дубље у неку анализу. С обзиром на то да се они јављају факултативно, чак и код једног
истог говорника, не усуђујем се упуштати у разматрање појаве. На овом месту бих само
представила забележену појаву, у којој се, с обзиром на њену нестабилност и
спорадичност, не може утврдити систем. Можда би се могло закључити да се ипак ради о
емфатичној појави која је потпомогнута фонетским окружењем. 32 Овоме бих додала и
разговор са Марином Јуришић која је дошла до сличног материјала и закључака у току
испитивања говора села Биљаче, у бујановачкој општини.
Ово поглавље ће се заснивати на констатовању појаве факултативне дифтоншке
природе вокала средњег реда и навођењу забележених потврда.
1.2.2.1.1. Дифтонгизација вокала е:
нeшто биeло iма одозгoр П; да ми прoђе вриeме П; глиeда и квичи Ц; и јoш нeко
диeте Сз; и кrстив га диeте Сз; пiтај диeте П; диеца Ц; диeца су тoј Рљ; па диeца су, мoри
П; па, с диeца, мoри Љ; по две-трi диeца кrсти Сз; дониeсе Ц; жиeне дoђев Ц; да глeда на
жиeне Ч; тамyн завршiмо жиeтву Сз; малиeцка је Рљ; миeне ме вiка Ч; миeне овoј куолeно
П; модиeрно млoго uбаво Сз; ниeкако се тoј зaврши Ц; ниeма врeме Т; јa ниeсам Ц; ниeсам
32

Марина Јуришић је дошла до сличног материјала и закључака у току испитивања говора села Биљаче у
бујановачкој општини (из разговора са М. Јуришић).

52

верувaла П; затoј штo га они ниeћев Ц; ниeћев га Сл; омиeсив кравaјче Ц; омиeсив си Т; него
нeка стaви Пиeра П; сyд кəд је пиeтак О; пиeшки ћ iдемо Сз; пиeшки у Aшање iдемо Сз;
шoље да пониeсем П; нeма сприeмено Сл и сл.
1.2.2.1.2. Дифтонгизација вокала о:
Море, Марiја бʸoлна Ж; oна је радiла као девoјка у буoлницу П; двaес и четiри
гуoдине Сз; једнo девет гуoдине сам бiла Ц; Од мuжаˬми сам пoстара трi гʸoдине Ж; с три
гʸoдине Ж; гуолeмо си је Сз; кoлко iма гуoдине Ц; oн гуолeм Сл; трпeза гуолeма Сз; на
Гуoрана П; гʸoрку пiјем Б; кyд Гуoца Ж; ʸOћу ћeрко, ʸoћу, али гʸoрку П; чeка гу да дуoђе Т;
муoја мaјка тoј свe ткaла Сз; прет куoзе Ц; миeне овoј куолeно П; муoрав да га вiкав Мiле Ц;
oни не муoрав Б; уoвце, крaве Рљ; по уoвце Ц; и уoдвезе не тaмо П; и oн се уoдели Сз; ʸoдма
да ожeни овuј сeструˬти П; уoдма ми тeкна Сл; ʸoдмор Јасмiна iма ГД; докле си тi, дeте,
на ʸoдмор ГД; Гoрка уoжени сiна ГД; уoжени си сiна Ч; а уoн га много чuваше њeга Ц;па
ʸoн ГД; да се порoди као уoна П; уоднeсе си дeте Ц; уoна бар, снaшка О; и уoна вiка Ч; и
у

oна рабoти Рљ; Мiла, мoри, уoна П; па ву уoпадна кoса П; пrви пuт га уоплaкнев Сл;

у

оплaкни га Рљ; уопиeри гу uбаво онuј трaву П; до уoсми рaзред Сз; јa па мiслим уoстана

нeшто П; сaмо уoстана Ц; уoчи да ву извaдим П; пуoслем, јuтре вeчер Сз; рабуoтев, мори,
oни ГД; iдемо на собуoр Рљ; и у субуoту oтиде П; субуoта дрвaрски вeчер Сз; такуoј ме
тeраше Ц; и такуoј Сл; и такуoј ти је Ж; туолiко да се јeде П и сл.
1.2.2.1.3. Мало је примера који показују отварање вокала е:
голeама, мори, кuћа ГД; жeане дoђев Сз; а нeке јoш зелeане ГД.

Судбина назала задњег реда
1.2.3.1. Рефлекс назала задњег реда у говору Прешева је у:
Голuбово гњeздо М; због гoлуби П; тuј су ти голuби М; да ћuти због мuжа П; Не с
мuжи Ж; докле ги извiљкаш, мuка П; iмам мuку на рuке П; мuка је Ч; дoле до пuт Т;
уфaти га за рuку Рљ; с oбе рuке Сл; по сuдови П итд.
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1.2.3.2. Од овога постоји одступање код инфинитивне основе глагола III Белићеве
врсте где нѫ редовно даје на, што је један од македонизама у овом говору (в. Ивић 2001:
182, Реметић 2000: 98, Марковић 2006: 252).
Потврде:
биднaли су овдe oсам Н; сyд какo биднaло лoшо Т; „Штo се секiраш“, вiкам,
„биднaло“ П; Насабaјле кǝд се дигнaла П; легнaла си у крeвет ТР; вoду наврнaли на њiма
Н; Нараснaла за жeну П; јa какo сам настанaла Н; овoј сам свe јa обрнaја Сл; па останaја
жiв Н; на мoју сам останaла ГД; паднaја ли ГД; У тuђо је паднaја Ж; сǝд паднaло Љ;
подникнaја дuб Р; па сам почнaла да мeшам ГД; рекнaле на нeкога од Цаканoвце Ц; седнaја
си и чeка Ц; Тuрци су станaли да вrшив пoпис Н; и тyг се је тргнaла П; тргнaја се от
пaмет П итд.
тaте, штo биднa П; Iвана гuрна лoнац П; сy дигнa рuке П; легнa поза једнu крuшку
Сл; Дaца трuдна oстана П; сaмо уoстана Ц; мi двојiца останaмо Р; Пaдна једǝнпuт Ж;
побегнaмо сви Ц; па ме поврнaше Сл; кǝд пoчна да га псuје Ц; почнa да вiкам Ц; почнa
држaва П; почнa једнa стрaна О; uдари у њuма и пuкна П; рекнa ву Сз; рекнa да се напiјем
вoду Т; седнa Рљ; скiна ме мaјка дoле П; јa нигде не спомнa Чaслава Ц; спрегнa га ТР;
сретнa га у амболaнту Т; срeтна ме Ц; уoдма ми тeкна Сл; uкрадна ли те Ж; јa кyд улегнa
Ц (в. и примере у т. 2.5.13.2.).
1.2.3.3. Обележје прешевског говора је рефлекс -на-, у којем се једино остварује а
од назала задњег рода, код глагола III Белићеве врсте. Ова особина се јако добро одржава
код свих говорника прешевског краја, што се потврђује и примерима из поглавља о
сосциолингвистичким кретањима.
Јат
1.2.4.1. Прешевски говор је екавски. Следе примери који то потврђују, али се то

најбоље огледа у одричном облику глагола јесам.
Нeмци бeгав навaмо О; Бuгари бeгав накуд Бuгарску О; бeгај, смrди, вiкам Ц; бeгеј,
сiне, бeште, бeште! П; не верuјем да iма П; видeла га гoре да кoпа О; мuке је видeла мoја
бaба П; тoлко човeка врeдиш Р; нeмам врeме, вiка M; нeмам врeме да сeдим П; Прођe
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врeме Ц; ће дoђе врeме ће се срuши свe П; хoдник не ли грeјеш М; дeда гу зoве Падiнче М;
дeда да сeдне М; дoшја да трaжи девoјку П; oна је радiла као девoјка у буoлницу П; по
девoјку кə[д] долaзев Сл; уоднeсе си дeте Ц; трaжи за дeте Т; рaздава на дeца П; намaже
се, дотeра се Ц; кудe су живeли мoји стaри Р; oни су туј живeли Ц; свi смо живeли Сз;
iма iсто и зaбел М; забелeжи Рљ; нeћу да ву ги исeчем П; од колeно на колeно се пренoси
Н; ће намaже колeно П; лeб да мeси нeма П; ако не, ће си лeгам П; лeгав једнi Ц; али дeте
без лeк П; постoји лeк О; лeкови пiјеш ли Т; код лекaра Сз; и oн не бuде лeњ О; утепaја би
гу на мeсто Ц; постaне и млeко квалитeтно Ц; нaмести гу Сз; какo гу нaмести Ц; свaк се
и насмeје и нашaли Ц; а јa мiслим све овдe да је Н; овдe нeће се излeчи нiкад О; потeгне
oвде-oнде П; омeси кравaјче нeко Ц; већ осeћаш Ц; пeтла си га нoсив Ц; јa не мoж побeгну
нiгде Сл; побеснeли сте Рљ; мaлка посeди Б; толiко мuке и пa сам преживeла П; вoди си
рeд ГД; да ги вoзи на рeку Ц; нeмамо овдe рeку М; не мoгу да бuдем свeстан П; сeди си и
чeка Ц; бoли и кyд сeдим и кyд oдим П; са секiру Рљ; нeко секiрче Р; Не мoгу да се сeтим
П; јa не мoж да се сeту Ц; не смeје од њи Ц; смeшно изглeдаш П; Стoјче терa П; са цeвку
П; пaла је цeна П; Цeпи бaба чаршaфи П; једyн човeк Ч; разuме човeк, знaје Ц; човeк кад се
потсeти Ц итд.;
бoље да нeсам ни iшла П; гoдину дaна ву се нeсам јавiла Ц; нeсам имaја зeмљу Сл;
тeј нeсам М; нeсам видeла нiшта Рљ; јa нeсам гледaла зaдње П; какo нeсам знaла Ц, Љ; ма
нeсам отiшла Ц; нeсам га добijа тaј Р; нeсам гу видeла Св; нeсам гу питaла П; нeсам јa
таквa Ж; нeсам крiва П; нeсам сiгуран Б; нeсам те познaја Ц; нeсам чuја овдe Н; нeсам
чuла Н; нiкад нeсам јeла цrн Т; тyд нeсам знaла Љ итд.;
а тi одaвна нeси бiја Ж; да нeси бiла тi Б; заштo нeси iшла Рљ; нeси домаћiн Ц;
нeси завrшила Б; нeси имaја, мoжда, вoљу да uчиш Р; нeси ме познaла Љ; нeси отiшла Св;
нeси се одaла ГД; нeси слeпа слепiца П; нeси тeла Ч; тi нeси П итд.;
али нeје рођeна Сл; без iч нeје ГД; врeме нeје таквo Ц; да нeје бiло овoј П; да нeје
бiја oн Љ; да нeје онyј зaбел Ц; зaшто нeје у њу Т; код тeбе нeје ГД; нeје бiја код нaс Љ;
нeје давaја на свi Б; нeје за тuрско Н; нeје знaла нiшто Св; нeје имaја дeца; нeје имaја
нијeдан Шиптaр П; нeје имaла Н; нeје мoгја да се откaчи од њi Св; нeје наврћaја Б; нeје
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пiсмена П; нeје сал кuде нaс у сeло Ц; нeје тoј тoј Ч; овoј нiшта нeје Ч; oн нeје кабаaт ГД;
пa нeје бijа стaрац тuј П; тoј нejе Р; штo ти нejе рабoта П итд.;
нeсмо ги научiли на рeд Љ; нeсмо вадiли Св; нeсмо видeли Б; нeсмо зборiли Љ;
нeсмо излазiли Б; нeсмо имaли Ц; нeсмо отiшли iч Р; нeсмо се нiкој викaли скoро Н;
нeсмо се разумeли Рљ; мi нeсмо тoј имaли Ч; нiшта нeсмо знaли М итд.;
да ли нeсте ме чuли Св; вi нeсте знaли за тoј Т; вi нeсте отuда Рљ; нeсте iшли
нaтамо Љ; нeсте не викaли П; нeсте ли бiли на свaдбу Ц; нeсте се научiли Б; нeсте се
сетiли Св; нeсте се уфатiли за тoј Ч итд.;
али нaдимак нeсу имaле Н; јoш нeсу бiли кrстени Ж; кuмови нeсу праћaли Сл; нeсу
бyш на тuј uлицу Ц; нeсу имaле тyда мrзле рiбе П; нeсу мoгли Љ; нeсу нeшто дoбри П;
нeсу ни погледaли П; нeсу oни Т; нeсу оћaле тyг Ж; нeсу се погодiли Св; нeсу се подносiли
Б; сaмо нeсу мaрке, динaри П; нiшта нeсу имaли Ч итд.;
1.2.4.2. Икавске форме овог глагола могу се чешће чути у два случаја: у градском
прешевском говору и у посебним околностима комуникације (в. т. 4.3.1., 4.3.2. и 4.4.).
кaд нiсам ни рoђен Ч; нiсам мoго да те пoзнам П; нiсам пoсле у тoку Ц; па нiсам
тeо Р; нiшта нiсам понeла Рљ; зaшто нiси дoшо Ч; па тi нiси тeо Б; тi нiси бiо тu Рљ;
али нiје тeо да ми кaже П; нiје бiтно Ц; нiје зoр Р; нiје ни чuдо Т; ни рeч нiје смeо да
кaже П; нiје смeо нiко да дiрне М; oво нiје дoбро П; нiсмо дaли Ч; мa, нiсмо мoгли да ги
однeсемо Сл; да нiсте дoшли О; нiсу смeли да га uзмев Т итд.
1.2.4.3. У прешевском говору нема много примера екавског облика датива једнине
код именица женског рода и личних заменица 1. и 2. л. јд. Приметно је да се у именичкој
деклинацији ова форма сачувала у такорећи окамењеним изразима, односно, у псовкама.
Код заменица је ситуација мало другачија јер има нешто више потврда у дативском лику.
мaјке му га П, Ц, Сл, Ч, Т, Рљ; мaјке му га спaлим Т, П, Ц, Ч; нaне му га набiјем Р,
Сл;
eј, кuку мeне П; мeне ме жaл П; мeне ме мiло П; мeне ми глeтаво ГД; мeне ми јaд Ц;
мeне ми се па отвrдне, Зoре Т; Мeне ми се uпропасти П; мeне нe ми казuје Сл; Мeне нe ми
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трeба П; мeне нe ми је дoбро П; мeне немoј да ми вrћаш П; нe ми трeба мeне П; кoлко
тeбе, тoлко на онoг П.
Много је чешћа аналитичка деклинација:
а на мeне овoј Сз; дaј на мeне Б; на мeне ми прiча П; на тeбе ће ти напрaвим О; и
на тeбе ти казa П (више примера у т. 2.2.1.1.1.3., 2.2.1.1.1.5., 2.2.1.1.2.3., 2.2.1.1.2.4.4.) итд.
1.2.4.4. Мали је број заменичких речи у којима се нашло ни- на месту некадашњег
ně- (в. т. 2.2.2.4.1.), што наводи на закључак да се у говору Прешева углавном добро чува
разлика између неодређених и одричних заменичких облика:
нiку рuду Н; нiко сјaјно бeше Н; нiки двојiца Н; нiки црeпови Н; ели мaјка, ели
нiкоj ис кuћу Т; па вадiше никoлко Н; iма нiшто кaмен Н; uвек нiшто недостaје Ч.
Много је више примера неодређених заменица са не-:
нeки не дочeка; нeмаш нeки вeлики проблeм Т; да ли слaви нeкој Т; нeкој проoди П;
куде нeкога О; нeмаш ли нeкога Р; по нeког Сeфу Т; нeка мuка П; нeки од Швaјцарску П; да
ми дaш нeку П; од нeку стрaну отuда О; нeко мeсто О; нeко секiрче Р; нeко тањiрче П;
iмам нeки љuди Ц; нeке рашчoкљане П; нeке сrпске кuће Ц итд.
aјде, брe, кaжите нeшто Ц; ако те интерeсује нeшта О; али сiтно нeшто П; да не
зaмаза с нeшта О; дoкле искукaше нeшто О; iма ли бе нeшто П; на нас ни нeшто дaде М;
овaко нeшто П; uапа те нeшто Т итд.
1.2.4.5. У синтетичкој компарацији придева забележила сам облике са икавским
ликом јата, али су они новијег датума и могу се чути код школованих или млађих
говорника. Слично одричном облику глагола јесам, користе се у посебним околностима
конверзације (в. 4.3.1., 4.3.2. и 4.4.), али је видно да све више заузимају места облицима из
аналитичке компарације.
oн је слабijи П; брaт ми је бiја старiји П; и стaрији човeк Ц; на старijи онiја П;
старiји Мирaтовчани Ц; ћeрке старiје О; мeни је лeпши и укuснији, здравiји П; тyј
нaјстарiји брaт његoв Ц; да су нaјстaриjи Ц.
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Код истог говорника, који употребљава синтетичке облике компаратива, могу се
чути и аналитичке форме.
iмаше пoјефтино ГД; пoстара је бiла од чiчу oсам гoдине П; тoј нeка пoстара
oвца Љ; пoстара од мeне М; јa сам ти нaјстара ћeрка О; Узeја нaјубаву и нaјстару П.
1.2.4.6. Екавска замена јата препознаје се у броју обедве (< obӗ и dъvӗ у ж. и с.
роду):
дођoше oбедве Ц; за oбедве стигнa Љ; лeпи дeца oбедве Ж; на њi oбедве Ц; на
oбедве сам дaла Св; oбедве дeца су нaши Љ; oбедве дeца су ми дoбри Рљ; oбедве су бiле
П; oбедве су се удaле Ч и сл.
1.2.4.7. У императиву другог лица множине могу се чути облици са екавском
заменом јата, односно на -ете, који се може аналогијом ширити.
дaдете ми вoду ГД; до вeчер ги вrнете Ц; дoђете овaм М; да ми извiнете на рeч
Сл; помeрете се љuди ГД; aјде, oдете, сeднете ГД; вi ги однeсете овuј тeглу Ц; ели стoку
остaвете, ели се врaтете Н; Uзнете кaфу пiјте Ж.
Све чешће се користи императив са икавизмом у 2. л. множине:
дoђите, дoђите куде Пeру П; тuј се затвoрите П; iдите Б; па ли јeдите ГД; aјде
бре, кaжите нeшто Ц; наврaтите у тuј продaвницу Ц; аљiнче му обuчите П; послuжите
се Ц; „Дoкторе, ако је здрaва, пuстите гу“ П; aко, пuшите, пuшите Сл; пuштите га Љ;
сeдните Рљ; uдрите јoш Ц итд.
1.2.4.8. Материјал из прешевског говора показује да у њему нема честог мешања
префикса при-, пре- и про-. До тога може доћи, али спорадично, па се може рећи да је
разлика међу овим префиксима релативно добро очувана.
не мoж да гу премeтиш Н; нiкој гу нeје преметijа Ц; претiснеш сaмо П; сyд га
претiсни Т; претiснем га и затвoрим М; попретiсни мaлка Ц и сл.
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Много је више примера који показују разликовање ових префикса:
пре-: па пoсле су гу пребацiле овaмо Ц; па га пребацiле у млiн ГД; немoј да се
превaриш Ц; какo да ти превeдем Р; да превiва П; вi сте га превiли једанпuт П; oни гу
превiше П; превiше гу Ч; преглiђа га тaм Сл; тuј прeђе Бuкуревце П; Али пoстарога
преженuје сiна Ж; брaта је преженiја Ж; Дeси се тoј, дeси, кyд прежeни Ж; какo се
презiвљаше Н; Пaвловић се презiвљаше Н; да не прекiда Ж; да не ми је прeмисла П; мaјка
жaли, премислuје Ж; од колeно на колeно се пренoси Н; тuј се преoди Т; свi су преодiли
Сл; да ни препiше имaње Ж; oни да не ме препознaвав Ж; чiм га прерaдев, вiше тoј нeма
П; овaј преродiла ГД; једнo се пресвuкло Ц; пресeче те Ц; преспiјем, сабaље изгубiло се
П; све престанaло Сз; кǝд пoчне да се претuра Т;
при-: приваљaле ми ГД; и oни су се придружiли тuј Н; призетijа се је тuј Ц; као
призeтко Б; ће ве пријaвим Ц; прикaчи га П; ич не приoди Ц; не ми приoди Ж; Па ли,
приожeни се Т; припaзи ги мaлка Рљ; двe дeца је природiла П; мерiше му прiтисак ГД;
приuчен је Н; прифaти се за рабoту Ж; кад сам прiшла Ц;
про-: док не прoбаш П; пробувaли смо у салу П; а не мoжеш да прогuташ П; овyј
што продaва брaшно Т; продaва овoј, продaва онoј П; продaва чарaпе Ц; наврaтите у туј
продaвницу Ц; онoј што продaдоше Н; још нe беше продaја свe Ц; нiкој нeје продajа Р; док
нeсмо гу продaли Ц; сaмо да прoдам Р; не мoж да прoдамо овдe Р; не му продужiше рaдни
стaж М; прoђе дyн Ч; не прођe ни мaло врeме Рљ; прoђе на врaта Т; па нeка прoђе П; ће ги
прoђе Ч; тuј смо прођувaли Т; ће се прозбoри Сз; и јa пролaзим Цiганску мaлу П; вiдим
човeк пролaзи П; само што је проодiло Ч; и прoпаде крaљевина Ц; прoпаде бiвша
Југослaвија Ц; тoј прoпадна ГД; мoра да пропaдне П; да нeсмо пропуштiли М; којe смо
пропуштiли М; да прорaди бубрeг Б; тuј се прoтне ГД; oна пrво прочiта М; oни су
прoшли Рљ итд.
1.2.4.9. Неки прилошки облици имају вокал е који потиче од ӗ:
сасвем (< âьсэìь у инстументалу јд. м. и с. рода): сасвeм га дoкрајчи Ч; сасвeм
мaлка тoј ГД; сасвeм га uтепа П и сл.;
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јутре (стари локатив једнине с. р. на -ӗ): да га вiкнем јuтре Љ; да гу псuјев љuди
јuтре О; за јuтре се спрeмамо Св; јутреˬдyн П; iма врeме јuтре ТР; јuтре ће ми га врaтиш
Б; oдма јuтре Ч (в. т. 2.1.9.1.4. и 2.1.9.1.5.).
1.2.4.10. Доследан екавизам у прешевском говору најбоље се огледа у одричним
облицима помоћног глагола јесам и употреби наставка -ете у 2. л. мн. императива.
Потврда за екавизам у деклинацији има, али су оне у мањем броју јер је сам говор
обележен изразитим аналитизмом.
Рефлекси вокалног л
1.2.5.0. У говору Прешева рефлекс вокалног л је у. Постоје примери који потврђују
и следеће рефлексе:
-лу иза с и к: слуза,слунце, слуба, клуца,
-љу у жљуна и жључка (< *ž na,* ž č),
-лə у длəг и лəцка (< *d g, *h c),
-ли у глита и длибок (< *g ta, *d bokÍ).33
1.2.5.1. Рефлекс у
Бuгари бeгав накуд Бuгарску П; онyј Бuгарин Љ; тyд су бегaли Бuгари тaмо П; у
Бuгарску којi су бiли Т; вuк кǝд uђе Т; Ордaн Вuк Н; мнoго је вuци имaло Т; жут пeсак Ц;
oн дəк жuт у лiце Н; жuта вoда П; жuти бrкови Н; од жутiцу је легaла П; од мокрaћу
је пiла за жутiцу Ж; само жuтку јeде П; с двe жuтке Ц; јaбуку не мoгу да поглeдам П;
јaбуке кoлко iма Ч; јaбуке на партизaни Н; црвeна ко јaбука Б; мuзе крaве Сл; кǝд сам јa
мuзла кoзе Ц; једанпuт днeво ги мuземо Ц; и напuни гу зелeну чaшу П; помuзла крaву П; нe
му продужiше рaдни стaж М итд.

33

О рефлексима вокалног л у призренско-тимочкој дијалекатској области говори Павле Ивић у Ивић 1991:
205‡214.
.
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1.2.5.2. Рефлекс лу
Заoди слuнце Ц; Какo, бре, на слuнце? Ж; кǝд искoчи слuнце Б; на слuнце Љ; нe ли ће
ти слuнце смeта Р; пред слuнце Ц; свe пред слuнце Ц; слuнце П, Сл; слuнце га фaти Сз; чiм
изaђе слuнце Ц; али и: да не ме удaра сuнце П; oно га грeје сuнце П; сyд сuнце нeма да пeче
Ч;
да пuшти нeку слuзу Ж; слuза слuзу стiза П; од слuзе Ч, али и: крокодiлске сuзе Б;
тeчив сuзе П;
дaј гу слuбу П; oна му повuче слuбу Ц; донeсе ги слuбе Сл; донeси ги тeј слuбе Ц; на
онeј слuбе Ч; кaчи се на слuбе П; па на слuбе Б;
клuцана папрiка П, Сл, Ц, Ж, Ч; клuцане папрiке за трљанiцу Ч; Па ги клuче Ж; па
клuчи, клuчи П; преклуцaло пrсти Ц; грaд јучe свe склуцaја Ж.
1.2.5.3. Рефлекс љу
жљuна iма онuј цrну кaпу П; Жљuна jе онoј штo га вiкав детлiћ П; жљuна у дrво
кљuца Т; iма црвeно, цrно на глaву тaј жљuна Ц;
бoли ме жљuчка Сл; жљuчка, жељудiца, тoј ти је iсто П; жљuчка је онoј зелeно до
џигeрицу Т; жљuчке на кокoшке Ц; остaви ми кoжицу од жљuчке (мисли се на пилећи
желудац) П; ће му пrсне жљuчка Ч;
Чује се и: на жuч вaљда Ч; од жuч Б; пuкне ву жuч П.
1.2.5.4. Рефлекс лə
Длyг дoл Сз; Длyг кaмен Сз; Длyги рiд се вiка О (в. и примере у т. 1.2.1.3.);
али: тoј е једyн дугaчак рiд О; тeсне, а дугaчке М; дугaчки му рукaви П; а овaмо је
дугaчко М; oтиде на дугaчко П (више примера у т. 1.2.1.3 и 1.2.1.3.1.);
кyд стaне да лyцка Т; Лyцкам П, Ц, Ж, Ч; лǝцкaње П, Т, Рљ.
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1.2.5.5. Рефлекс ли
глiни Ч; зiни, глiни Љ; глiтај, штo чeкаш Ж; глiтни га П; не га проглитaла Ц, али
и: гuтај П; прогuтај га oдма Т;
Длибoк вiр О; Длибoк дoл О; длибoка рeка Р; Длибoка рuпа Сз; Длибoко дoлче Љ
длибoко копaње ГД; длибoко орaње П, али и: дубoка вoда П; нeје дубoко Р; ципeле дубoке
Ц.
Забележила сам и: oни бeву покушaле да кoпав у дубiну О.
Према Белићу у длиб- заправо се ради о основи gly-, коју чувају неки руски
дијалекти у облику глыбокій (Белић 1999: 129).
1.2.5.6. У поглављу о вокалном л обично се говори о основи *vlьk- (> вук-), где се
могу јавити форме са превојем:34
влeче онeј нoге Ж; да мoжеш да облeчеш П; облeче једанпuт бермuде М; кǝд се
соблекo П; oн се соблeкја до пoла Ч; али и: обuчи се М, Ц, Т; повuче онoј лoнче Ц; собuче се
гoл П;
oтиде да влaчи вuну Сл; влaчимо вuну Ж; да увлaчи П; iмам живовлaк Ж и сл.
1.2.5.7. Рефлекс лу који се јавља у прешевском говору сведочи о јужноморавском
дијалекатском типу овог говора. Међутим, примери показују да се он постепено губи из
слунце и слуза, али се и даље добро чува у клуца и слуба и код ових лексема нисам чула
неке друге облике који би их заменили.

34

В. Марковић 2000: 39.

62

Вокално р
1.2.6.0. Слоговно р у прешевском говору може се чути у иницијалној, медијалној и,
веома ретко, у финалној позицији. Забележени су и примери секундарног вокалног р.
1.2.6.1. Вокално р у иницијалној позицији:
rвев се, бре, rвев П; rђаво је Св; на rђав ексeр Ж; имaло је rж, овyс, јeчам Т; oвас,
rж П; имaло је и rж Љ; rжен лeб П; rжено М; па кəд гу rгне Ч; немoј те rгне Ц; цeл нoћ
rка Ч; rка, не мoгу да спiјем П; јa не rкам П; пaдна rњачки П; таквo ву је rње Ж; uбаво,
rскаво М; само се rчкав П; нe се rчкајте Ч; голeм је рчкoљ Ц; нeје нeки рчкoљ Б.
1.2.6.2. Вокално р најбоље се чува у медијалној позицији између консонаната.
Најбројнији су примери са слоговним р између два консонанта. Нешто мање је оних где се
силабема р налази између једног сугласника, с једне стране, и два (или три) с друге стране.
1.2.6.2.1. Вокално р између два сугласника:
голeмо бrдо Ц; рaдеше бrзи пoмоћ Сл; брљiво бeше от крaј П; онaј вrба Ц; вrже
ги по цeл дyн Ц; свe вrже Ч; ће не вrже Љ; вrжемо слaму П; вrжемо чуканiцу П; кǝд
му вrжеше шамaрчину Ц; па штo не вrжеш нeку пачaвру П; врзa му Ц; гoре такoј тeсне и
вrзане Ц; о[д] дrво на дrво врзuјемо П; а једнa ћeрка му се врнa дoм Р; па се врнaмо ГД;
нeће не вrне нaзад П; ће га вrне Св; какo uзну, такoј вrну ГД; пoсле кǝд се вrну Сл; iсти
су вrс Б; нiје вrсна П; онeј вртaче Ц; једyн вrти Ч; вrти, вrти, нaтам-нaвам ГД; да нe се
вrћамо ГД; мeне немoј да ми вrћаш П; тoј вrћашеву у понедeљак Сл; где се вrши жiто Ц;
гrбаве, трoпаве рuке нeмам П; сас грбaчу П; грбiна Б; на грбiну дrва нoси Ч; Гrке, гrке,
до дoле П; гrло ме бoлеше, бoлеше ГД; а кад рiка, oно гrми П; у гrнац замесiла лeп,
мумурuзан П; iма гrчеви Т; у дrва ћ iде Љ; дрвaрско вeче Ц; сас кoла и тoј дрвeни кoла Н;
за неко дrво Ц; сaмо једнo дrво iма дебeло М; тoј држaва да кuпи само Р; свe је дrљаво
Б; iма и дрљaчу Св; дrље у oчи Ж; завршaвамо сас њiве Р; ако нeшто завrшив или
рабoтив Т; затrше се П; једнo зrно Љ; да се не издrчи Ч; кrв давaја ГД; а кoса свe кrвава
Ц; свe мoкра глaва, кrвава Ц; oни кrвави oбојица Ц; свe кrваво Ц; нoси се крвaј Љ;
uнутрашње крвaрење П; тuрам лaдне кrпе П; па ги стaви у кrс Н; iшла бaбу да наѕrне у
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Кршевiцу П; да ми не мrда Ч; овoј нeма да мrда П; ће те мrзив Ц; и јa мrзу ГД; мнoго је
мrшава, мнoго је слaба П; нeје наврћaја Б; пuшти га, недrгаво Ч; овoј сам свe јa обрнaја
Сл; зeмљу ће обrнете Сл; aј, пa ме поврнaше Сл; деведeс пrво П; бijа је Дiса Пrга П;
ниeки пrтени Сл; вровiнке се такoј цeле пrжив П; такoј нeшто пrжено Сз; на кoј пrс Н;
на мaл пrс Т; каквa је свекrва Ц; мoја свекrва Св; свекrва заiгра Ц; свекrва ли нaјвише
барaта Ц; Сrђан се јавi Т; топrв се заучujе Сл; топrв ће вiди Љ; тргoвац је бiја Св; па
пoсле у трговiну Ц; море, тrзај кoла Т; тrк Ц; како једнo воденiчко тркaло О; а прe су
бiле сaмо тrле О; тrљам, тrљам и стaвим лiс копuс П; клuцане папрiке за трљанiцу Ч;
убoдо се на једyн тrн Сл; јa тrте-мrте М; обрaзи, уцрвенiја се П; фrљи гу Б; сy ће га
фrљим П; по Хrвацку П; бeрем папрiку црвeну Ц; нeје цrн Сз; кoј е тyј Цrн рiд Ц; цrн
кaмен Т; тuј е Цrни вr Р; Цrни вr писa ли Р; немaње цrно Ц; јa сам учijа занaт у
Црнoтинце Р; мiслим четрдeсет шeсте, пeте, сeдме Ц; пoсле четрдeсет сeдме Ц итд.
1.2.6.2.2. Један консонант испред, а два иза вокалног р:
да uзмемо вrпчики Ж; вrсне су Б; тuри вршњiк Ч; па за гркљaн Св; фaти га за
гркљaн Ч; тyд су бiли гrнци Рљ; грнчaри су бiли Љ; унeси млeко у грцмaн Ж; тuримо на
свaко дrвце П; дrчла Сл; дrчна гузiца Ч; задргнa се П; нeма кrвна oсвета вiше П; па га
замoта у кrпче П; да га кrсти Љ; нoси, кrсти тaм Ц; и дeте крстiмо Ц; док се онoј кrчка
на шпoрет П; кrчма ко[д] тeбе Ц; кrчму ће дaваш Б; мrтва да iдеш П, Сз, Ч; само мrтва
Ч; тuј пrвњу ГД; iма нeшто пrжено Св; iма на пrсти да се избрoјев П; трi пuта да
целiва пrсти П; пrшкане папрiке Ц; бiло је сrпско Н; за сrпски пoтеси Ц; покушaва
сrпски Ц; сrпско грoбље Н; тrгни тoј детiњо П; а куде цrкву Р; црквeна згрaда Н; ће
цrкнем П; једнa цrнка Ж; Црновrшки тoј су фамiлија Р итд.
1.2.6.2.3. Два консонанта испред и један иза вокалног р:
сyд рaна заздравeла ГД; не мoже сaма да издrжи Ц; oће свe д искrши П; испrжи
му П; свe ми исфрљaше ствaри Т; викaла се је кaлдрма О; да се развrтим по кuћу П;
скrжав П; скршi га Сз; ама на смrт Ц; сaд четвrта долaзи Ц; у четвrти рaзред Б и сл.
1.2.6.2.4. Два консонанта иза и два испред вокалног р: море, стrшљени Ч.
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1.2.6.2.5. Слоговно р испред вокала забележила сам у једној лексеми и оно је
секундарног порекла јер је настало након испадања х из врх-.
вровiнке се такoј цeле пrжив П; вровiнке, тoј су папрiке малeчке, недорaсле П;
турiла сам ти вровiнке Ц.
1.2.6.2.6. Иза вокала, слоговно р се нашло у глаголима грађеним уз помоћ
префикса:
зарђaло, да се чuдиш П; уркaја се, па бoже Сл;
1.2.6.3. У говору Прешева финална позиција силабеме р јавила се након губљења
гласа х и у аористу глагола затрти.
глeда те у вr oчи Ц; качiја се на вr Ч; на вr орa П; тuј е Цrни вr Р; Цrни вr писa
ли Р; затr се ГД.
1.2.6.4. Девокализација вокалног р дешава се у радном глаголском придеву глагола
умрети (Богдановић 1987: 83), мада се ова појава може тумачити и аналогијом према
глаголима типа почела (Марковић 2000: 43).
умрejа је Б; Зoрка је умрeла ГД; мaјка какo му је умрeла Ц; на њeга му жeна умрeла
О; нe ли је умрeла Љ; oна је умрeла пре дeсет гoдине ГД; помрeли свi П; и мaјка и тaтко су
му умрeли Ч итд.
1.2.6.5. Секундарно вокално р нашло се у следећим речима:
овiја дрвiши О;
крвaј П, Ц, М; нoси се крвaј Ц (али и: донoси ву кравaј Ц);
па са сатr Б; узejа једyн сатr П;
дoња стrна Ж; на тuј стrну тaмо ГД (као и: на тuј стрaну нaтам П; дрuга стрaна
Ч);
двe и чeтрсто П; чeтрсто динaра Св; око чeтрсто педeсет Б итд.
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1.2.6.6. Наведени примери показују да се вокално р најчешће јавља у позицији
између два консонанта. Појава вокалног р испред или иза вокала могућа је, али није тако
честа. Финална позиција вокалног р ствара се након губљења сугласника х. У прешевском
говору може доћи и до девокализације

, што се везује за облик радног глаголског

придева глагола умрети. Секундарно вокално р, које настаје као резултат губљења
суседног вокала, јавља се у мањем броју примера (дрвиши, крвај, сатр, стрна).
Вокалске групе
1.2.7.0. Вокалске групе у говору прешевског краја забележене су у следећим
случајевима:
а) у узвицима;
б) у сложеницама, и то:
‒ у споју префикса, који се завршава вокалом, и речи, која почиње вокалом (овде се
ради пре свега о глаголским облицима, мада има и примера прилога такве творбе: заинaт,
наовaмо, наонaмо),
‒ код сложених бројева;
в) код испадања гласова х, в или ј у интервокалном положају (овај процес
препознаје се код свих врста речи);
д) упрошћавањем облика речи, редукцијом гласова (ово се односи углавном на
бројеве);
ђ) код позајмљеница (углавном у турцизмима).

1.2.7.1. Примери са вокалским групама разврстани су према азбучном реду вокала:
АА: наалajа га Ц; ће наaлаш нeшто П;
на дваˬтрi мaа Ч; Јa ће намаaм, ће гу намаaм Ж;
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али oни нeсу бiле у једнu маaлу О; бyш којa је маaла Н; Гoрња маaла Т; да смо
делiли фамiлије и маaле Т; звaла се Бuгарска маaла Р; Јaкина маaла Т; кoје маaле Сз;
нeма маaле Св; њiна маaла О; овaј маaла Р; овaј маaла тaмо Н; пeт маaле Н; по маaле Б;
Топлyчка маaла О; у тeј маaле Љ; Цiганска маaла Р; да iду у дeсет саaт Сл; сyд у дeсет
саaт П; у кoлко сaат Ц; uфати дeсет саaт П;
Јa ће сам кабаaт Љ; oн нeје кабаaт ГД; па да нeје кабаaт ГД; да мoжемо раaт да
сeдимо Ч; остaви ме раaт да сeдим Б;
АЕ: такoј гледaећи Р; uтепа се давaећи Сл; утепaше се звaећи Ц; знaеш кǝд iдемо
нaгоре ГД; знaеш, кудe игрaли кoло Р; мaе се по цeл дyн П; па се мaе Ч; каквo напрaено
ГД; кудe е напрaена ГД; црeва истурi повраћaећи Т; uтепа се мaјка прaећи чаршaфи П;
uмрем стојaећи на нoге Ц;
да ли је пeтнаести или шeснаести П; донeсе дeсет-петнaес кoрења П; осамнaес
прiколице кaмен Сл; сал двaес Б; двaес двe Љ; двaес шeс М; по стo двaес јaјца смо
мəстiли П;
АИ: па се заинaти Св; ће ти напрaим Ц; штo да прaим ГД; штo да ги прaиш П;
епа, заинaт Т; заинaт сам ву рeкла П; само је заинaт Св;
аiр да iмам Сз; аiр да нeмаш П; нeма аiр Љ; нeмаше аiр ГД;
АО: дaј ми нaочаре П; тoј су мoје нaочаре М;
Јaој, штo бeрете вi П;
Заoди слuнце Ц, јa ће ти наoдим П; наодiло (ʼналазило, проналазилоʼ) се је Т;
aјдете наовaмо Р; наовaмо iде Н; глeдеј наонaмо П;
АУ: ау, штo си лoшо девoјче П;
заузeдоше њiно Р; заулавeла га Ц; као да је заулaвено Т; па заудaрам Сз; па се
заударaше Ц; и oно не зaустави Сл; топrв се заучujе Сл; ће се наuчи Сл; тyг сам се научiла
П; страujе, кaко не Н;
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ЕА: несам узeа Б; узeа пaре Ж; не теa да дoђе Ц; нeˬтеа да iде П; усмрдeа се Б;
ЕЕ: трeба да се жнeе Сл; жњeемо сaми Р; док се загрeе П; уморiше се износеeћи П;
а oно нeе прeко нaс О; преебajа сам га Ц; овiја се утепaше работeећи Сл;
ЕИ: сеiри се Љ;
тeрав сеiр Ц;
ЕО: тuј се преoди Т; свi су преодiли Сл;
А јa све iмам кисеoник П;
ЕУ: преузeдоше oни П; свe сам преузeла Ц;
пoголеми, мори, бeу ГД;
од реuму Св; тyг реuма му iскочи П;
ИА: кǝд гу је дофатiа Ц; закочiа се је Б; али пa је мислiа за нaс П; али кривiне
сам направiа М; свe да га је увредiа Т; удавiа се jе Н; јa сам учiа занaт у Црнoтинце Р;
фатiа и обесiа се П;
ИЕ: вiе по цeл ноћ Ц;
тoј не врeди трiес eвра П; само трiес пoсто ми одбiва Сл; трiес и два-трi човeка
М; триестiна су бiли Б;
ИИ: чiи си? Ц; нiкој не знaје чiи су Р; чiи ли су Св;
ИО: нe ми приoди Ж; iч не приoди Ц; Па ли приожeни се Т; приоженijа се нaˬдвенaˬтри Ж;
Мa, ако нeје милиoн Ч; милиoн и нeшто Сз;
ИУ: приuчен је Св; приучijа се Н;
ОА: Мa, поаздисaло свe ГД; свe поапсiше ГД;
пoарно бeше Ж;
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ОЕ: поебajа ме, знaм П; поедuје си Љ;
ОИ: Доi ли га Т; доiла сам ги Т; Дoиш ли га? П; мнoго се знoи П; штo се знoи Ж;
њi двоiца Ц; троiца бeву Ж;
ОО: доoди код нaс Рљ; и нaвече доoди Н; куде нaс је доодiја ГД; што ти доодiја на
сyн П; па не доoдиш куде мeне Ц; трeба да доoду ГД; знaм доoдеше oн Ц; сiнˬму доoдеше
Ц; пoобаља свe Т; јa нeсам месiла, бoгами, поодaмначка ГД; поoди у шкoлу ГД; кə да
поoди Сз; поодмyкни се мaлка Ц; проoди си врeме ГД; сaмо што је проодiло П; нек се
поопрaви мaлка Ц; море, пооправijа се П; поoправи се Љ;
ОУ: недоuчен Н; oн си поучujе П;
бeше пoубава Ц; пoубаво је такoј Т;
УА: уaлени, брe Ч; уaлено мaче М; уалiли смо ги П; uапа те нeшто Т; уапaло га
нeшто Т; сyг се уарнiле Ц; пa ће се уaрнив П;
уапсiше га ГД;
oн ти је за муабeт Љ; прaвите муабeт Ц;
УЕ: крaве да не гладuев ГД; докарuев дrва Н; забрањuе ни да iдемо О; замајuе ме
Сл; oн је такyв, замлаћuе се Т; oна недочујuе бyш П; пљuе по пuт П; радuе се Б; радuешеву
се Ж; срамuеше се од нaс Сл; утепuе се Ц;
УИ: брuи цeло Прeшево П; уiгран је oн П;
УО: нe га вiдимо уoпште Н; нe те ни глeдав уoпште П; бyш уoчи Ђuрђевдан Ж.
1.2.7.2. Прешевском говору нису непознате вокалске групе, а оне које су
фреквентније од осталих су аа, ае и оо.
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Контракција вокала
1.2.8.0. Сажимање вокала може се јавити у прешевском говору. Највећи број
примера, у којима се препознаје ова појава, представљају облици радног глаголског
придева мушког рода једнине где је -л ˃ -о (не у -(ј)а), а они се употребљавају само у
специфичним околностима конверзације (в. т. 1.3.10., 4.3.1., 4.3.2. и 4.4.). Исто се односи
и на лексему посо < посао, која се ретко користи, а обичније је работа.
кад сам iшо ко дeте Ц; дoшо, узeо мaјкуˬми П; мoј дeда је дoшо oвде Ц; па сам
дoшо за једнoг колeгу П; изaшо си П; oн ву га нaшо П; у акадeмију отiшо Ц; тeј гoдине је
отiшо Ц; јa сам ву рeко на Зoру П; мoго сам да завrшим вaнредно П; па рeко са[м] му Рљ;
на пoсо да однeсеш П; то је бiо пoсо кoлко oћеш Ц и сл.
1.2.8.1. Речи у којима је извршена вокалска контракција и које се често користе у
говору су: мала < маала < махала, ко < као, навам, нанам < наовамо, наонамо. Овде
спадају и именице: Аравица (< Ораовица), резервар (< резервоар).
Примери:
дoле смо гу звaли мaлу Цeла мaла Р; Дuшкина мaла Т; нaша мaла је Ђeрска мaла Н;
мaле нeма Св; овiја из Гoрњу мaлу Т; по овeј мaле Р; Рuска мaла смо гу звaли Р; тoј су трi
мaле Р; (неретко и маала (в. примере 1.2.7.1.));
од Арaвицу Н (чешће је: Орaовица/Орaвица П, М, Н, Р, Т, Ж);
а не ко сyг мi ГД; бeло ко сoл П; ко за овiја М; ко Фадiљова ћeрка ГД; стрiна ко
стрiна П (уколико није: Гoри кaко огањ Ж; кaко Рaтко мoј ГД; кaко сyг дeца Ж; за пaре,
кaко дрuги П; бeла зeмља као крeч Н).
вrти, вrти нaтам нaвам ГД; iдите нанaм Ч; oдите навaм Ж;
напунi резервaр Ч.
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Редукција вокала
Афереза
1.2.9.1.1. Испадање вокала на почетку речи није тако често у говору Прешева.
Аферезу сам забележила у следећим примерима:
а-: на светиˬРaнђел Ц; овiја Ранђeлови ГД; СветиˬРaнђел П;
е-: тe ги обeсени у пoдрум Ч; тe га у лaд Рљ; тe гу нaпоље О; тe ти гребuља М; тe
гу нaпоље О; тe ти га тaмо Љ;
и-: дадoше ми нeкције ГД; примa нeкције и нeма Ж; овiја Талијaни сас кoњи П;
у-: ни на пoдрум, ни на кuћу, oпште Н; пропастiло ми се свe у бaшчу Ж; љубичiце
ми се пропастiше П; uјутру кyд стaнемо Ц; данyс је тoрник35 ГД; нe ли тoрник је Сл;
сuтра тoрник П; у тoрник бeше Ж.
1.2.9.1.2. Поред ових, јављају се и облици без аферезе:
етe га у сeло Сз; рaди етe тuј Ц; eте такoј О; Eте, не мoжш да отiду Ж; прeписа
ми инeкције ГД; и не га вiдимо уoпште Н; упропастiло се свe Љ; Мeне ми се uпропасти
П; у uторак се пaда Б итд.
Синкопа
1.2.9.2.1. Изостајање вокала у медијалној позицији речи налазим у следећим
случајевима:
-а-: да не се вrћамо ГД; црепuља да ти је згрeјана Ж; На тuј стrну О; од oбе стrне
Р; скрiје се о[д] тaтка Ж; скрiмо се од њi Рљ; скрiло се у дuпку Ж; uдрите јoш Ц;
смeљамо брaшно у воденiцу Рљ;
-е-: или лuтке да прaвимо од матријaл Т;

35

Радоје Симић сматра да је облик торник дошао из црквеног језика (вторник), а настао је испадањем
иницијалног в (Симић 1972:161). В. и Богдановић 1987: 87, Реметић 1996: 383, Марковић 2000: 47, који
торник наводе као пример за аферезу код испадања у.
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-и-: бeгеј, сiне, бeште, бeште! П; Вiкам ги: „Бeште!“ Рљ; бeште одoвде П; бeште
од шпoрет Ц; бeште отuд Б (о императиву типа беште више у т. 2.5.7.2.2 и 2.5.7.6.3.);
знaш ли овoј кoлко је јaко Ж; кoлко гoдине Ц; кoлко дугaчку кoсу iма Ц; кoлко је лоша Љ;
кoлко је сaт Св; кoлко на нaрод Ц; кoлко му трeба Н; кoлко тeбе, тoлко на онoг П; кoлко ти
трeба Љ; кoлко ће рeкнете Сл; кoлко oће Сз; кoлко шoље и чaше iмамо Рљ; у кoлко саaт Ц;
нeколко дrвца Ц; сал га зажaрив и тoлко ГД; тoлко дeца има Б; тoлко, не вiше Б; тoлко
се iма Сз; једнo трi-чeтри гoдине Ч; двe и чeтрсто Ч; да ти не слaзи кrв у глaву Рљ; од
чeтри Ж; чeтри дyна сам бiла у хoронарно П; шe-шe чeтри, нeће да се јaви Ц;
-о-: бoгами, забрaвим се Сл; забравiја са[м] му iме Ц; мoж да се забрaвиш Рљ;
дeте, забрaља се Љ; свe забрaљам ГД; вiди тaм нaдле П; тuј нaдле Сл;
-у-: тaм га пoтпри О итд.
1.2.9.2.2. Јављају се и примери без синкопе, из којих се може закључити да показне
и упитне заменице имају свој пуни облик онда када говорник истиче значење изговореног.
Вiдиш, ће заборaвим Р; колiко је изрaсло да знaш Рљ; па колiко ги је бiло П;
направiла једнo оволiко лeпче Ц; шeрпа је бiла оволiка П; јeдно четiри гoдине Сл; свe
чeтири eкономски П; чeтири ћeрке П итд.
Апокопа
1.2.9.2.3.1. Апокопа се препознаје највише у примерима са речцом ли, везницима
али и или, затим код неких глагола презента 1. л. јд. на -у и у императиву.
-а: истiн гу нaмести Ц; истiн је такyв Ж; истiн је такoј бiло Рљ; половiн је мoје
Ж; половiн о[д] тoј Т;
-е: мoж код њeга М; не мoж да ги обuче П; Не мoжᵚ га подeси Ж; нeће мoж да гу
дiгне нaгоре П; не мoж да дoђе Љ; не мoж да гу истeра Ц; нeће мoж да рaди Ч; нiсак ву
је, не мoж дофaти Т;
-и: ал бoље ће ти oн кaже Ц; ал не га пуштiше П; ал пoвише сaм Ж; ал сyг биднaло
Ж; ал нeсу Љ; Да ли ће iма бoље ил не? П; да упаљuјем ли свeтло ил не П; ил нaтам ил
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нaвам Т; за њeга ел за мeне Н; ели iди, ел сeди тuј Б; да л да iду, да л да не ГД; да л iма
нeки самaр, да л нe П; да л iма осећaња на нoге П; да л је њiва Рљ; да л мoжеш да ми
помoгнеш П; да л мoже с лепeње Т; да л су жiви Сз; да л ће ти дaде Р; је л такoј Ч; А мuж,
дrж за фuту П; Дrж га! Ц; Не лyж Сл (в. т. 2.5.7.2.2.);
у-: Eте, не мoжᵚ да отiду Ж; јa не мoж да се сeту Ц; не мoж нaђу кудe је Ж и сл.
1.2.9.3.2.2. Поред оваквих, постоје и облици без апокопе:
али какo га oни зoвев Ц; Али ми је рекнaја П; Али му се свiђа Ж; Али у пoље мнoго
смо работaле Ж; сuтра или прeкосутра Сл; ели iди, ел сeди тuј Ц; ели католiци ели
правослaвни Н; ели мaјка, ели нiкој ис кућу Т; ели пoјес ће му дaде, ели ћелiмче, ели
чарaпе плeтене Сз; ели сас бuрму Сл; нeке пaтичке, ели сандaлке, ели ципeлке Сл; ели ће се
пaзев, ели ће ћuтев Сл; ели стoку остaвете ели се врaтете Н; родiла је ели нeје Сл; да ли
двојiца или тројiца бeву Р; и јoш двојiца или тројiца Р; или oн или јa П; или другaчије Р;
да ли за врeме тuрско чiстено Н; да ли је чeшма Т; да ли су из Сефeр Р; да ли ће вiка Б; Да
ли ће iма бoље ил не? П; не знaм да ли је добiја Рљ; не ли знaш Ч; Не ли је? Љ; па ли iмаш
и тi Св; Па ли и от прiтисак Ж; па ли јa ти прiчам Св; ти дrжи отuд Сл; задrжи га отuд
Љ; лyжи, лyжи Ч; Не лyжи, море! Ж и сл.
Елизија
1.2.9.4.1. Губљење вокала с краја клитике, а пред речју која почиње вокалом, нашло
се у следећим случајевима:
а: јa не могa д iду П; мrтва д iдеш Љ; по Бoга д iдеш П; oће свe д искrши П; сeди з
астaл Ц; мoра н аперaцију Ц;
е: н умeје Рљ; и јa ћ iдем код њi Сз;36 и сuтра ћ iдем Ц; ћ iдем да га узмем П; ћ
iдем у Цаканoвску воденiцу Ц; па ћ iдем Сл; Ћ iде, ћ iде Ж; ћ iде куде Дiчу М; ћ iдемо
да вiдимо ГД; ћ iдемо и ће кuпимо Т; ћ iдемо сабaље Т; ћ iдемо у шuгаво оделeње Сл; Ћ
iдев на мoре у Итaлију Ж; ћ исeче свe Р; ћ iдев Рљ; какo ћ издrжим П;

36

Грађење футура врши се конструкцијом ће + презент за сва лица и оба броја (в. т. 2.5.6.).
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и: да г iмам, дajа би ти Рљ; све по кoзе да с iдеш Ц; Ће с iдете ли? Сл;
у: дeда м uмре П; пaрадeда м uмре П; кǝд с улeгли Рљ; немoј [у] uста да тuраш П;
1.2.9.4.2. Бројни су примери који показују да до елизије не мора доћи:
да iду у дeсет саaт Сл; ја кy да iду Ж; јa овдe не мoж да iду ГД; не мoжу сам да
iдем Сл; да iде Б; да iдеш да трaжиш Ж; да iма тежiну да га прoдав П; да искoчим из
кuћу Љ; мoгу да испrчам Љ; да uмрем Ч; само за uкрас П; ће си iдем Ч мoжда ће iду тaм
ГД; ће iду, ће дoђу Ж; рeкла сам да ће iдем Св; мi ће iдемо на свaдбу Ц; ће iдемо на
собoр Сз; Да ли ће iма бoље ил нe? П; ће испeглам панталoне П; старeјка ће испрaћав Ц;
па ће отiдем Рљ; ће отiдне Н и сл.
Покретни вокали
1.2.10.0. Покретни вокали могу се наћи у заменичким и прилошким облицима, као
и код неких предлога, с тим што је ова појава учесталија код непроменљивих речи.
1.2.10.1. У пуном облику општег падежа заменица 3. л. јд. ж. рода и 3. л. мн.
личних заменица срећу се двојаке форме: њум/њума, њим/њима. Облици њум и њим ређе
се чују.37 Вокал а покретан је код општег падежа показних, присвојних, неодређених,
одричних, упитних заменица. Код опште заменице сваки могу бити покретни вокали и у
номинативу, и а у општем падежу.
iдем сəс њuм Св; на њuм ву оставiја пoмоћно оделeње П; за њuм iма Ч; па кuде
њuм Љ; рeче ми да iдеш кuде њuм О; сас њuм је тaмо Рљ;
и куде њuма iде Б; јa жiвим с њuма П; јa пa сас њuма О; Јeлена је шiла за њuма П;
кроз њuма М; кuде њuма је бijа Ч; мaјке, бaба вiка да iдеш кuде њuма О; на њuма ву
дoбри П; нeје давaла на њuма Љ; нeма на њuма Ж; не мoже прeко њuма П; њuма, да uзнеш
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Присуство -ма, односно -м, код заменица у говорима источне и јужне Србије Белић тумачи уносом из
косовско-ресавских говора преко облика њима, тема, њим. С обзиром на то да у једнини личних заменица
постоје акценатске двосложне форме (мене, тебе, себе, њега) и неакцентоване једносложне (ме, те, се, га),
то је додатно подстакло додавање -ма на њу и образовања још једног двосложног облика ‡ њума, док се њум
почело касније употребљавати (Белић 1999: 284).
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њuма П; од њuма сiрће бiдне П; онoј рeсто за њuма П; отiдем кuде њuма Љ; отiдем пa
кuде њuма П; сас њuма мнoго смо живeли П; Сəс њuма Св; uдари у њuма и пuкна П;
бoље него код њiм П; њiм не ги срaм, тeбе те срaм ГД;
вoду наврнaли на њiма Н; нека је за њiма дoбро Сл; и за њiма Љ; и на нaс и на
њiма Сл; куде њiма Ч; родiла њiма П;
код овoг у рeку П; видo га онoг Љuбу Б; оволiчког сам га ранiла Рљ; од мoјег мuжа
Љ; на твoг човeка Ц; с твoг зeта Ч; на дeду нaшег О; свe смо дaле на брaта нaшег П; с
вaшег тaтка Ц; од вaшег дeду Р; с његoвог брaта П; дaла је на њeног сiна Т; на њoјног
свeкра Т; по нeког Сeфу Т; сретнaла нeког шoфера П; дoм нeма нiког Св; нiког жiвог нeма
Сл; нiког нeма у кuћу Рљ; с нiког нeће да iде Ч; којeг брaта си викaја Ч; с кoг човeка стoји
П; од чiјег сiна Т; за свaког човeка Сл; и на свaког ће дaде Ц; свaког ће повiкне Б; од
iстог човeка Рљ;
за овoга човeка О; једyн за овoга Т; на овoга Рaтка ГД; ћeрка изглeда да му је на
овoга П; за онoга свeта пешкiри П; на онoга до вaс Св; оволiчкога, нaјмалога сiна О;
таквoга iстога iма дoма П; на мoјега сiна Б; жeна на мoјега брaта о[д] чiчу Ч; од мoјега
брaта узeја Љ; трiес гoдине с тoга твoга сiна П; тoј по нaшега дeду O; с вaшега тaтка Рљ;
за његoвога чiчу је бiла O; тoј имaње на њeнога чiчу Ж; с њeнога мужа П; с њoјнога мuжа
П; на њojњога брaта жeна Ч; куде нeкога Ц; куде нeкога богатaша О; на нeкога пoпа ћeрка
О; на нeкога тuрскога aгу О; нeкога iма Св; с нeкога ће iде Ч; на нiкога Ж; на нiкога да не
верuјеш Љ; нiкога нeје имaја Љ; нiкога не познaваш П; на кoјега од њi ће дaва Сл; на
кoга комшiју Р; на чiјега тaтка П; за свaкога рођaка Р; на свaкога, бoжем О;
свaк дyн Т; свaк трeба да си глeда свoје П; свaк ће ти кaже Љ;
свaки дyн О; свaки iма свoј задaтак П; И сyд свaки петˬдyна питuјем П; Ми се чiни
свaки дyн П; свaки дyн глeдам мuку Т; свaки трeћи дaн П; не мoже свaки Сл;
1.2.10.2. Код неких прилога (дом(а), овден(а), отуд(а), откəд(а), сəд(а), тəд(а),
једанмпут(а), откуд(е), овам(о), там(о), кам(о)) и предлога с/са покретни су вокали а, е
или о:
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а: дoм нeма нiког Св; једнa ћeрка му се врнa дoм Р; на дeте ће нoси лубенiцу дoм
О;
дoма ли си Ц; дoма га нeма Сз; iдемо си дoма Рљ; сaм до дoма је дoшја П; таквoга
iстога iма дoма П;
штo ме је молiла јенпuт овдeн Ж; одовuд Трнaва Н; и мoји су отuд нeгде Р; oн сyд
отuд па пoшја навaмо Ц; oни су пa отuд Т; отuд темeљ Н; пред овiја нaши отuд Н; тi
дrжи отuд Сл; ће дoђе отuд Св;
овдeна је бiла Љ; овдeна ће гу стaвиш Рљ; овaко склoпиш пiсмо и одовuда П; кoла
одовuда ГД; одовuда је Ч; одовuда у трaву П; бiја и донeја отuда П; врaћа се отuда Б;
дoђев отuда ГД; дођoмо отuда из Бuгарску П; кuћа је отuда Сз; од нeку стрaну отuда П;
откyд нeси месiла лeба Т; откyд те нeсам видeла Ж; И сyд свaки петˬдyна питuјем
П; oн сyд отuд па пoшја навaмо Ц; сyд видo Љ; сyд казuју О; сyд фамiлије Р; идoмо сyг Н;
кудe је сyг Љ; сyг, зiмуске О; сyг је тuја као нaсеље О; сyг нeма Св; сyг фамiлије Б; чeке да
се сeту сyг О; и сyк су тuј направiле кuће О; кaко сyк се сeћам Рљ; нeје кaко сyк
модерaција Сл; јa сам тyд uченик бijа Р; тyд су бiли Сrби Р; знaчи до тyг О; и тyк смо
дoшле О; свe се делiло тyк П;
откyда си је такoј П; кудe ће нaђеш сyда рабoту О; е, сyга Р; и oн умрejа сyга О;
наuчи ги јoште сyга П; Сyга вoду да пiјеш П; тyда бeше Св; тyда такoј бiло Љ; имaло се
је тyга Рљ; нeсу смeле тyга О;
једанпuт се посвађajа с њeга Ц; јoш једaмпут гађajа Н;
једанпuта ли је бiло Ч; тoј ли на једанпuта ГД;
јa жiвим с њuма П; мeне с автoбuс П; нeмам с кoг да се распрaљам Ж; Нe с мuжи
Ж; с ложiцу се јeло Ц; с њi смо славiли Сз; С њi ће збoру Ж;
са њi је дoбар Љ; са овiја нaши Б; онoј плaстично са вoду П; са онoј бетoнско П;
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е: откuд дођoсте Р; откuд iде Св; откuд су досeлени Т; одозгoр нeгде Ч; от Пчiњу
су одозгoр О; па оздoл ће пoчнемо Р;
откудe гу знaјеш Љ; откудe је снaшка овaј ГД; откуде онuј Н; откудe су насeљени
Т; откудeˬтиˬне су имaле О; слегнaше одозгoре Н; оздoле нагoре П;
о: бiло је овaм Р; овaм, куде јeдну чeсму П; сeди овaм П; сeдни овaм ГД; што вoди
дoле, овaм М; грoбја бiли онaм Н; мaло пo навaм Рљ; нe, нe, тoј е тaј Лuка дрuги онaм Н;
њiве су ги онaм Б; њiни су онaм Љ; пoнавам П; тeгљи нaтам, тeгљи нaвам Н; тiја су из от
Кленiке навaм Р;
Бuнга овaмо Р; овaмо Копињaк М; овoј бrдо овaмо Р; па пoсле су гу пребацiле
овaмо П; имaла онaмо Т; Мaло Рajинце онaмо Р; па онeј онaмо дoле М; навaмо ће се
спuштите Св; од Курбалiју нaвамо нaше Н;
да га њeга тaм тuри П; iмате ли кuћу тaм Ц; Инaче, oн је јoш тaм ГД; једнi тaм,
једнi тaм О; кǝд сам бiла тaм Љ; нeсам бijа тaм Р; нoси, кrсти тaм Ц; oни су си тaм
Сз; преглiђа га тaм Сл; свe до тaм М; с дeсне стрaне тaм О; тaм га пoтпри П; тaм ги
остaви Б; тaм нагoре Сл; тaм су тiја бiли Н; шeсту гoдину је тaм ГД; ил нaтам ил нaвам
Т; нaтам ће полeдаш Ч; тoј нaтам нeје нaше Сл;
да iдемо тaмо Р; маaла тaмо штo је Р; нeје oн тaмо Б; овoј продaја тaмо Св; сyд
тaмо гoре у сeло ГД; тaмо нeма ни Шиптaри О; тaмо у кaсарину Б; вoда iде натaмо Љ;
нaтамо је гiланско Н; не iдемо мi нaтамо М; оздoл да почнеш натaмо П;
а кaм га сyд Љ; кaм ги нaши Сл; кaм ги сyд Ж; кaм да вiдим М; кaм да вiдим каквo
је П; Кaм за нaс Б; Кaм, окрeни га Ч;
А кaмо за мeне? Р; кaмо да вiдим Љ; кaмо на мeне П; кaмо ти дeца Рљ;
1.2.10.3. У неким месним прилозима појава/одсуство вокала у вези је са избором
партикуле, која може бити једночлана или двочлана. То се односи на паралелу партикула:
ј/ја, к/ка, н/на.
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бабаˬДoнка тuј сeди П; и сeстраˬми је дoшла тuј Б; и тuј свaдба iма ГД; рaди етe
тuј ГД; тuј рeка нaша извiра О; тuј су свi јoш Сз; тuј су нeкад бiле свe тrле О; некa га
овдeк Н; oна је одoвдек Ц; овoј овдeн гoре Н;
зeмља је ђеренђiва тuја О; iзвори су имaле тuја О; iма и и тuја Св; кудe, тuја ли
ГД; нeма га тuја ГД; oна не затeкла тuја Сrби О; тuја, куде кaмења Т; довejа га Вoја
овдeка П; код мeне овдeка Св; нeма рuдници овдeка Р; овдeка извадi трi зuба П; овдeка пa
ће дoђеш Св; овдeка у рeку Т; у овuј мaлу овдeка штo је Р; овдeна гoре код нас Љ; овдeна
ми је Рљ; овдeна нeма М; овдeна свe цiгована П; овдeна се је запослiла Љ; рaдија је овдeна
Ч; што бeше овдeна Б; одoвдека не ли тrња свe П; што се oтсели одoвдека П.
Уметање вокала
1.2.11. Уметнути вокали нашли су се у малом броју примера.
тaмо у кaсарину Б; нaш парaдеда Сз; ни дeда, ни парaдeда, ни чuкундeда О;
пaрадeда му uмре П; да дочeкам и парaунуци Рљ; iма и парaунучики Љ; трi парaунука
iмам П.
Уметање вокала ради разбијања сугласничке групе видно је у позајмљеници кабл:
једyн кaбал Љ; посебно кaбал П; овaкав кaбал П.
Супституција вокала
1.2.12.0. Као и у другим народним говорима, и овде је честа замена вокала до које
може доћи на различите начине. Неки од тих подстицаја су асимилације или
дисимилације, фонетске или морфолошке природе. За дијалекте источне и јужне Србије
није необично мењање вокала под утицајем палаталних сугласника, лабијала и акцента.
Палатални сугласници утичу на затварање отворених вокала. Лабијали чине да се и вокали
изговарају лабијално (в. Белић 1999: 73), па се дешава да а пређе у о или у, е у ео или о, о у
у. Утицај акцента видан је у изменама вокала који се налазе у неакцентованим слоговима
тако да они могу постати отворенији (Белић 1999: 73).
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Вокал а
Вокал а на месту е
1.2.12.1.1.1. Као последица асимилације, вокал а јавља се у примерима: сaдимо
бaграм Сл; ДедаˬЈовaнов клaданац Р; на једyн клaданац Б; тuј е бijа клaданац О; имaло је
клaданци Т; iдев на Панталeј Ц; на Панталeј П; у Бујaновац је бijа Панталeј Ц (поред:
oбавезно на Пантелeј П; собoр на Пантелeј Т); спрама њeга је кудe, кудe М; јa не мoгу
спрама њu П и сл.
1.2.12.1.1.2. Измене дисимилаторске природе видне су у примерима: тuри аксeнцију
Ч; асeнција је дoбра за џiнчики ГД; тuрим и вагeту ГД; oбавезно вагeту П (али и вегета:
нeмам вiше вегeту П; кuпи вегeту М); мушaму (према основном облику мушема) стaвљам
ГД; на мушaму Сл; прe сам мушaму П и сл.
1.2.12.1.1.3. Морфолошке су природе супституције у глаголским облицима, где
долази до замене у оквирима глаголских врста: Мeљам на машiну Ж; мiксер одједǝнпuт
мeља Ж; пoсле ги дeљав Сл; ће ги одeљамо П; пeтла кoљав Ц (али се може чути и: ће кoљев
свiње Ц; кy ће кoљемо свiње П); кǝд кoљамо свiње Ж; ће га закaчам (ʻзакачињемʼ) ГД.
1.2.12.1.1.4. У везнику те долази до супституцију е са а: идoше, та донeсоше Сл;
да набeрем та ће ти дaм Ц; завршiше та дођoше Т; завршiмо та гу вратiмо Н (поред: те
овoј, те онoј П; те нeкад маргарiн, те нeкад зејтiн ГД).
Вокал а на месту о
1.2.12.1.2.1. Путем асимилације настали су облици: од Арaвицу Н (чешће је:
Орaовица/Орaвица П, М, Н, Р, Т, Ж); дoле у Марaву Ц; Марaва П, Р, Ж (поред: Морaва П,
Р, М, Ц); свe у Марaвицу iдев ондe Р (али се чује и: улiвав се у Морaвицу Р); дoђев
навадаџiје Сл; нeма навадаџijе Ж; oн је навадаџijа бijа Ц; с навадаџiје, не кaко сyд Сл; С
навадаџiје тyг је бiло Ж; јa бe навадаџiка П (али се могу чути и облици: наводаџија,
наводаџика: дoђе наводаџiја Љ; наводаџiка је бiла П); да iдемо нaдвар Сз, не искaча
нaдвар Ц; нaдвар не смe да остaне Ч (али и: нaдворке тuрим П; ми идoмо нaдвор ГД); свi
кoњи натавaрени О; тuја натавaрена О; Знaш ли штo је нишaдар? П; нишaдар бeл П; а тi
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одaвна нeси бiја Ц; одaвна је умрeла Т; носi ву помарaнџе, банaне П; eне ти помарaнџа Б;
eне гу квaца онaј стaра Т; расквацaла се Св; па се расквaца П.
1.2.12.1.2.2. Вокалска дисимилација препознаје се у именици рогожа: тyд су бiле
рагoже П; свi на рагoжу Ц; спaли смо на рагoже Сз и сл.
1.2.12.1.2.3. Облик квачка: стaра квaчка Ч, може се тумачити као чување старог
дублетног облика (Ћирић 1999: 43).
1.2.12.1.2.4. Супституција о са а нашла се у примерима: мoра н[а] аперaцију Ц;
аперaција Сл; какo аперaцију П; аперисaли га Ж (поред: имajа је оперaцију Ц; мoра
оперaција Рљ; ће га оперiшев П); сас матiку Ц; нeма без матiку Ж; с матiче П; онoј
матiче Ч; матiчики Ж, Р.38
Вокал а на месту у
1.2.12.1.3.1. Овде наводим примере глаголских облика који у инфинитивној основи
имају -на- ˂ -нѫ-: сyд какo биднaло лoшо Т; легнa поза једнu крuшку Сл; вoду наврнaли на
њiма Н; јa какo сам настанaла Н; овoј сам свe јa обрнaја Сл; Дaца трuдна oстана П; па ме
поврнaше Сл; подникнaја дuб Р; јa ву рекнa Ц; седнaја си Ц; срeтна ме Љ; уoдма ми тeкна
Сл; јa кǝд улегнa Ц итд. (в. и т. 1.2.3.2.).
Вокал е
Вокал е на месту а
1.2.12.2.1.1. Асимилацијом су настали облици: за пoла eктер Сл; избiла га елeргија
Сз; нека елeргија Ж; елeргичан је oн П и сл.
Облик гребуља вероватно је настао према глаголској основи греб- (Богдановић
1979: 79): с гребuљу П; тe ти гребuља М и сл.

38

Ови облици се могу тумачити као отварање вокала у предакценатској позицији (Богдановић 1987: 65,
Марковић 2000: 50).
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Под утицајем палатала ј вокал а се затвара те се чује: ели пoјес ће му дaде Сз;
Здрaво жiво, прiјетеље Ч; Прiјетеље, какo си? Ц; с мoјега прiјетеља Б; да се пријетeљев
Сл.
1.2.12.2.1.2. Супституција а са е забележена је и у примерима: Садi ли петлиџaни?
ГД; сал петлиџaни Сл; турa зелeни петлиџaни Ц (али се чује и патлиџaн: овyј да бeре
патлиџaни П); ћеремiде Ч.39
1.2.12.2.1.3. У прешевском говору најчешће се може чути Велигден, али у осталим
називима празника увек стоји а: Ђuрђевдан, Мiтровдан, Петрoвдан (в. т. 1.2.1.7.1. и
1.2.1.8.1.).
1.2.12.2.1.4. У облику обадве често се среће е на месту а дођoше oбедве Ц; лeпи
дeца oбедве Ж (више примера и тумачења облика у в. т. 1.2.4.6.).
1.2.12.2.1.5. У 2. л. јд. императива јављају се облици са е на месту вокала а: тi
вiкеј мoјега сiна Ж; слuшеі да ти кaжем ГД; чeкеј, чeкеј Ц; чeкеj, чeкеj, сiне Н; чeкеј да се
умiјем Т (поред: чeкај Р; чeкај ме Ц; слuшај овaмо П); па и: бeгеј, сiне, бeште, бeште! П
(в. т. 2.5.7.1.3.).
1.2.12.2.1.6. Морфолошког су порекла замене а са е у презенту глагола сипе
(ʼсипатиʼ): да ви сiпем П; зејтiнчак мaлко да му се сiпе Ж; ће га расiпем Ц; ће расiпеш Т
и сл.
1.2.12.2.1.7. Морфолошки разлози супституције вокала налазе се и код глаголског
прилога садашњег: овiја се утепaше работeећи Сл. Истовремено се чује и работаећи: свe
такoј работaећи П (в. т. 2.5.11.).
Вокал е на месту и
1.2.12.2.2.1. Дисимилацијом су настали облици: изаткaла ћелiмчики за свi П; једyн
ћелiм за њу Ц; ткaла сам ћелiми, фuте Т (али и: ћилiм турiмо П; тuрим ћилiмче Љ).

39

У облику ћеремида вероватно се ради о утицају турског keremid, keremit (док је у грчком cheramis,
cheramidos) (в. Шкаљић 1966: 190, Белић 1999: 80, Богдановић 1987: 79).
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1.2.12.2.2.2. Асимилативним путем појавило се е уместо и код етника Кинези:
Кенeзи рaдив П; код Кенeзи Ж.
1.2.12.2.2.3. Везник или може се јавити дисимилативном изменом као ели: ели
другaчије Љ; ели iди, ел сeди туј Ц; ели католiци ели правослaвни Н; ели мaјка, ели нiкој
ис кућу Т; ели пoјес ће му дaде, ели ћелiмче, ели чарaпе плeтене Сз; ели сас бuрму Сл; ели
собoри кyд су бiли Ц; ели стoку остaвете ели се врaтете Н; ели ће се пaзев, ели ће ћuтев
Сл; ели у цркву га носи, ели дође туј у кућу Сз; родiла је ели нeје Сл; нeке пaтичке, ели
сандaлке, ели ципeлке Сл; за њeга ел за мeне Н; (али и: и још двојiца или тројiца Р; или oн
или јa П; сaмо да ли двојiца или тројiца бeву Р; ил нaтам ил нaвам Т).
1.2.12.2.2.4. Дисимилација се препознаје и у глаголу мирисати: мa, мерiше ми
нeшто Б; кoј се мерiше Љ; свe мерiше на нафталiн П; тaј не мерiше П; Штo мерiшеш! Ц;
намерисaја се, па, Бoже! Ц; намерисa ли се П; па се намерiшев ГД итд.
1.2.12.2.2.4. У прилошком облику сасвем стоји е према стандардном и: сасвeм га
дoкрајчи Ч (више у т. 1.2.4.9.).
1.2.12.2.2.5. У именици комбе налазимо преобликовање у средњи род, због чега се е
нашло на месту и: Iдеше једнo кoмбе ГД. Може се чути и комби: дeца у шкoлу вoзи с
кoмби П; нeшто као кoмби Т.
1.2.12.2.2.6. Наредни примери супституције морфолошке су природе, а настали су у
покушају уједначавања наставака у презенту 3. л. мн. Ради се о глаголима који се у 3. л. јд.
(на које се додаје в у 3. л. мн.) завршавају на -и, те би требало да имају наставак -ив (в. и т.
о 2.5.1.6. и 2.5.1.6.1.). Ова тенденција није тако изражена у прешевском говору, за разлику
од пчињског (Јуришић 2009: 203‒204):
iма на пrсти да се избрoјев Р; ноге све поцрвeнев П; пrви пuт га уоплaкнев Сл;
решiле да се опријатeљев Сл; рiпав, тrчев, рiпав Т; сeдев, знaш Н; чим га прерaдев,
вiше тoј нeма П итд.40

40

Судећи према наведеним примерима могло би се рећи да је овде -в додато на облик 3. л. мн., а не на
основу (седе + -в > седев).
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1.2.12.2.2.7. У презенту глагола склонити долази до супституције и са е: па га
склoнем тaмо до врaта П; нeшто да склoнеш тuј П.
1.2.12.2.2.8. Морфолошког порекла су и облици радног глаголског придева мушког
рода множине, где се опет иде правилом уједначавања наставака, односно уопштава се -ле
у мушком и женском роду: дoшле овiја нaши Рљ; овiја Карадaчани су ги врнaле (више у
т. 2.5.10.).
1.2.12.2.2.9. О односу префикса пре- и при- види у т. 1.2.4.8.
Вокал е на месту о
1.2.12.2.3.1. Речце ево, ено, ето редовно имају е уместо о: ако oћете, евe ви П;
Звонко евe га О; eве га дoм сeди Сл; Eве ви смoки П; Eве ви џигeрице П; eве ги пa Рљ; eве,
да јeдем не мoгу П; eве јa ће ву донeсем Н; eве Македoнци Ц; eве овакoј, глeј Ц; енe ги отuд
Н; eне ти онaј Ч; па eне онyј што нaправи Р; eте с њи мoжеш О; eте тaм ги однeси П; свi
нaши, eте, комшiје Ц; eте такoј Љ; Eте ти, најeди се Сл; eне ти гoре Б итд.
1.2.12.2.3.2. Прилог сутра исказује се и обликом јутре: да га вiкнем јuтре Љ
(више у т. 1.2.4.9., 2.1.9.1.4. и 2.1.9.1.5.).
Вокал е на месту у
1.2.12.2.4.1. Вокал е место у нашао се у прилошком облику дyње (в. т. 2.1.9.1.4. и
2.1.9.1.5.).
нoћу, дyње нiшто нeма да ме нaђе Сл; нoћу, дyње, iсто ти је П (али и: дyњу, кyд iма
врeме П).
Вокал и
Вокал и на месту а
1.2.12.3.1.1. Семантичко-морфолошки узрокованим изменама дошло је до појаве и
уместо а у придевима:
лeпи дeца oбедве Ж; рaдеше бrзи пoмоћ Сл; тuђи дeца Ж.
83

1.2.12.3.1.2. Код глаголских облика такође долази до морфолошких измена: цепiше
дrва П; цепi ли дrва Т; свe ги сaм iсцепи Р (в. т. 2.5.14.).
Вокал и на месту е
1.2.12.3.2.1. Дисимилацијом настали су облици: пeшки идoмо ГД; пeшки ли iшја
Сл; пeшки до тaмо Сз; све пeшки, нeма кoла П; чiкеj Н; па нeсмо шићeр41 и бонбoна Ж;
вaди шићeрчики П.
1.2.12.3.2.2. Вокалске супституције налазе се и у следећим лексемама: маћiја је
бiла Н;42 бijа је лaни код нaс П; не лaни, пoлани Б.
1.2.12.3.2.3. У присвојној заменици 3. л. јд. м. р. нашло се и иза палатала њ уместо
е: њигoви дeца Сл; с њигoво мoже Ц; тoј е њигoво ГД; (чешће је његoв: на његoву мaјку
тaтко О; нeки његoв М; његoв другaр О; његoва ћeрка Ц; његoви трi Ч; његoви двe дeца П;
па тyг на његoви дeца П).
1.2.12.3.2.4. Код неодређених заменица понекад се е замењује вокалом и: дoкторе,
дaјте нiки мaз П; никиˬпuт нeће да дoђе Рљ; Сiма нiки П (више у т. 1.2.4.4. и о 2.2.2.4.1.).
1.2.12.3.2.5. Под утицајем лабијала вокал е се затвара у и: намiшћај крeвет П;
намишћaмо астaли Сл; намiшћамо се до њi Сз; нимoј да ми извoдиш ГД; свe у битoн Т;
пaдна на битoн Ц (поред: на бетoн ударiја Љ; нeма трaва, бетoн Т).
1.2.12.3.2.6. Морфолошког порекла су супституције у глаголским облицима: да не
потeчи кrв П; Ама дuго трaји Рљ и сл. (в. т. 2.5.14.).43
1.2.12.3.2.7. Аналогијом су настале измене у примерима: кuћу освићaмо Ц; осiћам
мiрис на кaфу П; преглiђа га тaм Сл; oн ће ме претрiша П; претрiшав ги Н; нe ву
смiћам Ц; нeма да ги смiћа нiкој ГД; штo ти па сyд смiћа П и сл.44
41

Појаву и на месту е у облику шићер Белић објашњава суседством сугласника ћ (Белић 1999: 75).
Исти лик и у: Белић 1999: 75, Ћирић 1983: 41, Марковић 2000: 55, Младеновић 2001: 97. О овоме и у:
Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994: 258. Облик маћија објашњава се асимилацијом према суседним
предњонепчаним сугласницима (в. Белић 1975: 75, Богдановић 1987: 80). Младеновић оповргава објашњење
Вујовића (1969: 164), према коме се лик маћија изводи из именице мати и појаве j у хијату, јер се у говору
Горе јављају облици: маће(х)а, маћаа напоредо са мати (Младеновић 2001: 96).
43
Овде се ради о промени глаголске врсте по угледу на однос типа бојати се : бојим се (Белић 1999: 329).
42
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Вокал и на месту у
1.2.12.3.3.1. У прилогу јучер може доћи до замене у иза палатала ј вокалом и: јичeр
бeву Т; па ли јичeр ГД; ичeр бeмо куде њi Рљ; iшла сам ичeр Т (чешће је јуче, јучер: јучe
П, Н, М, Рљ; јучeр бeше Сл; јучeр је бiло гuжва ГД; јучeр ги докарaше Т; јучeр је iшла Рљ;
Пeра јучeр дођe М).
Вокал о
Вокал о на месту а
1.2.12.4.1. 1. Супституција а са о нашла се у следећим примерима: вi сте долeко Сл;
долeко млoго Сл; долeко су нaши грoбја Сз; ма долeко Ц; ма, долeко је ГД; млoго смо
долeко ГД (поред: далeко Рљ; далeчко си је П; далeко отидoше Сл); јa не мoгу нiшто П;
послужoвник ву дaде П.
1.2.12.4.2.2. Асимилацијом су настали облици: бeву дoшли у омболaнту (према
амболанта) П; oсом дубiце ли iма Сл (о облику осом в. т. 1.2.1.7.2.).
1.2.12.4.2.3. Као резултат дисимилације јављају се: на бобаˬРaду Т; па становaја је
жандормeр Ц; гoре жандормeрија Сл; на остaл Н (чешће: намишћaмо астaли Сл; сeди з
астaл Ц; на астaл ГД; нарeђамо астaли П; онaко сeдимо за астaл П); пратiја Дiку
собaјле Сл.
1.2.12.4.2.4. Супституција а са о забележена је и у примерима: јa iмам oжујак
одoвде П;45 мi смо одовдe О; пођoше одoвде Сл; одовдeка не ли тrња свe П; одoкле
дођoсте Ц; одoкле си тi Т; одoкле сте, дeца М; одoкле су насeлени, не знaм Р, одoтле је Рљ
итд.

44

В. Белић (1999: 328) где се итеративни облици са и објашњавају аналогијом према односу облика
претекнем : претица-, одакле се и уместо е ширило на све глаголе који имају е у корену (налита, смића,
нариђа, заповиђа, па и примица).
45
Облик одовде може се тумачити према основном овде, а исто тако и одокле, одотле и сл. (Реметић 1996:
389).
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Вокал о наместу е
2.12.4.2.1. Морфолошке измене на пољу уопштавања наставака некадашње тврде
промене налазе се у средњем роду заменичких и придевских облика, као и код редних
бројева:
ћuбре пролeтњо, јесeњо Сл; Мaрин грoб је под нaшо Н; јa сам педeс трeћо Сл
(више у т. 2.2.2.2.1.2., 2.3.1.2. и 2.4.2.).
1.2.12.4.2.2. Као резултат асимилације настао је облик: очовiдац што је бiо Ц.
1.2.12.4.2.3. Вокал о стоји и у облицима присвојне заменице ж. р. једнине, чије
настајање Белић објашњава преко датива њој (Белић 1999: 290): њoјан брат Рљ; сeстра
њoјна Сл; њojан тaтко Љ; њojан oтац је фатiо свeта П; њojна ћeрка Ц; њoњ iма П; (али и:
њeн жuт Н; тoј имaње на њeнога чiчу П; кəд је свe њeно П).
Вокал о на месту у
1.2.12.4.3.1. Супституција у са о у суседству лабијала среће се у следећим
случајевима:
идo у амболaнту П; трeба да iдем у амболaнту Рљ; кəд гу видoмо у амболaнту ГД;
сви се запослiли у аболaнту П; сретнa га у амболaнту Т; овaко у копeи П; дeсно е
Копињaк М; затoј што iма мнoго копiне М; копuс за кaцу ГД; стaвим лiс копuс П; стављa
копuс Сл (поред: једнu главiцу кuпус Ц; киселi кuпус П; с кuпус О, где је у стабилно
захваљујући томе што је носилац акцента); и овeј бuлке што су по њiве и попuљке П и сл.
1.2.12.4.3.2. Број хиљаду може се чути у облику са о на месту у: Иљaдо и нeшто Ц;
iма ги иљaдо Сл; накуде иљaдо Н (али и иљаду, иљаде: iљаду динaра О; iљаду и пeсто
мaрке П; двe iљаде Ч).
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1.2.12.4.3.3. Глагол удати (се) најчешће се среће са о место у:46 егa се одaдеш П;
одaвав се за вiзу ГД; Oће да се одaва П; тuј гу одaја О; свe млaди се изодадoше ГД; одaле
су ме О; млaтим aле за твoје одавaње П и сл.
1.2.12.4.3.4. Код глагола умесити, умити (се) и уплашити (се) јавља са о место
префикса у, на шта је утицало присуство лабијала. Код првог глагола то је редовно стање,
док код преостала два егзистирају оба облика истовремено (са у и са о). 47
омeсим си за мeне Т; омесi пропeћ Ц; па омeсим лeб П; трaжи да му омeсим Рљ;
омeси се бaница Сл; свe омeсено, спрeмено Сл;
омiвамо се свi с тuј вoду Сл; омiјемо се Ц; омiј се П; oми ли се Б (али и: умивa се
П; чeкеј да се умiјем Т; uјутру се умiмо Ч);
дeца ће се оплaшив Рљ; кад се oплаши магарiца Ц; ће ме оплашi Сз; оплашi се Љ
(поред: уплашijа сам се П; уплашi се, кaко не ГД; ће те уплaши Ц).
1.2.12.4.3.5. Прилог близу среће се и са о: блiзо до кућу Рљ; блiзо је тuј Ц; до мoју
ћeрку блiзо су Сл; пoблизо до нaс ГД (али и: фaти тuј блiзу П; блiзу је Т; блiзу њi М).
1.2.12.4.3.6. Прилог једва забележен је и у облику одвај: одвaј гу завршi ГД; одвaј
дођo Сл; рабoтим, али одвaј Р (чешће једва/једваj: једвa гу нађo П; једвa га направi Св;
једвaj стигнa Ц).
Вокал у
1.2.12.5.1. Вокал у на месту вокала о јавља се у примерима: онeј црвeне јамбулijе П;
тi ми гу дaде тuј јамбулijу Ч; по стuпкега познaвам Н;48 ступaљке ги iма Т.
1.2.12.5.2. У примерима: јa iмам oжујак одoвде П; oжујак о[д] дeте iмам П, узрок
гласовних измена можда лежи у народном етимологисању.
46

В. и у: Белић 1999: 343, Богдановић 1987: 80, Ћирић 1999: 46, Марковић 2000: 55.
В. и: Богдановић 1987: 80, Реметић 1996: 389, Ћирић 1999: 46, Марковић 2000: 55, Јуришић 2009: 75,
Младеновић 2001: 108.
48
Исте форме налазе се и у: Белић 1999: 261 (ступка), Павловић 1939: 42, Реметић 1996: 390 (ступало),
Ћирић 1999: 47 (ступаљћа), Јуришић 2009: 77 (ступало, ступалце).Облике ступка, ступаљка, ступало
Видоески (1962: 50‒51) наводи као примере из кумановског говора у којима је у рефлекс назала задњег реда.
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1.2.12.5.3. Вокал у у инфиксу -уваПозната је особина призренско-тимочких говора да граде итеративне глаголске
облике помоћу инфикса -ува- (Белић 1999: 329‒333). Наводим само неке од примера (в. т.
2.5.14.):
да ли је исплаћувaја ГД; јa казувa Н; казувa ли ти јa Р; кад су потурчувaли у Бoсну
Н; уграђувaли су сaми Рљ;
јa сам доручкувaла ГД; и јa ги купувa Ц; кəд смо га купувaли П; кoлко е ратувaла
сас мeне Сл; Трaјка штo су га поштувaли Ц; штo је тoј, реко, замотувaње Ч; штo сам се
зарадувaла Рљ; штo смо се радувaли Т;
дођувaле су код нaс Сз; Дођувaле су, кaко не Ж; кoга свe нeсам питувaла Ц; питувa
га јa, али не казuје Рљ; питувaше за њeга П; питувaше ме инџињeри Н; такoј ме
заболувaше и турa П; тuј смо прођувaли Ч; пробувaли смо у сaлу П;
дeца школuвани Сл; свi школuвани Н;
којo радувaње Ц; нeје бiло милувaње П; једнo поштувaње да iмаш П итд.
1.2.12.5.4. Вокал у нашао се и код императива ових глагола који се гради наставком
-ј: ај прођuј нaтам ГД; дрuго питuј Р; качuј се тi Сл; легнuј П; легнuјте Ч и сл.
Хаплологија и сродне појаве
1.2.13.1. У говору Прешева постоје примери у којима се препознаје губљење
слогова у речи и то у глаголским облицима, присвојним заменицама, бројевима,
прилозима, речцама.`
1. Иницијални положај: нeке политaнке Ч;
2. Медијални положај: Aнђел ву је мuж бiја О; чикаˬAнђел послeдњи пuт О; вiш
каквa је тегoба П; вiш какo Б; е вiш, бабаˬБлaгица М; оно, вiш ГД; глeј кoлко је цrно Ч;
eве овакoј, глeј Ц; кaко мoже дрuкше П; жiми (према ʾживо миʾ) свe П, Ц, Сл, Ч; јенпuт ме
пратi мaјкаˬми О; Јенпuт не казuје Ж; штo ме је молiла јенпuт овдeн Ж; њoњ iма П;
Озгoр мoже Ж; па оздoл ће пoчнемо Р;
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3. Финални положај: aј да пiнемо Ц; aј навrни до мeне Ц; aј пожuри Б; aј тaм, aј
овaм Ч; aј ће га трaжимо Ц; aј, чeкам те Ц; Лiдијо, aј помoгни Ч; двajес дaна Рљ; двaес
комaда Ч; двaес мeтра човeк П; двaес шeс гoдине Љ; Стo двaјес дiнара Ж; aлкохол деведeс
пeт мiлилитра, чiс П; деведeс пeт Б; деведe шeс гoдине iма Сз; деведe шeст, деведeс јeдан
П; јa деведe шeсте искочi М; мoж (према ʾможешʼ) да плaтиш у пoшту Р; не мoжш ни да
спiјеш ГД; не мoж (према ʼможемоʾ) да прoдамо овдe Р; не мoж (према ʼможетеʾ) да ву
прiђете Ч; не мoж (према ʾможевʼ) гу остaвив Љ; не мoш се одeлимо Ц; кaфу мoжш (од
можда) ће донeсе ГД; мoж ће остaнем жiва П; трijес дyна Б; трijес и двa-трi човeка М;
трiе су испaли oдма П; чeк да завrшим ГД; овyј чi је Љ и сл.
Из наведених примера може се закључити да се појава губљења појединих слогова
у речи најчешће дешава у финалном и медијалном положају, а веома ретко у иницијалној
позицији.
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КОНСОНАНТИ
1.3.0. Консонантски систем прешевског говора разликује се од стања у
стандардном српском језику јер познаје африкату ѕ (мада се овај глас постепено губи из
употребе). Реализација појединих гласова може бити различита у зависности од положаја
у речи, гласовног окружења или од неких других екстралингвистичких фактора. У овом
поглављу биће дат посебан осврт на неке сугласнике: ј, в, ф, х, ѕ, ч, џ, ћ, ђ, л, љ, н, њ,
финално л, на сугласничке групе, као и на неке гласовне промене: јотовање,
палатализација, асимилација, дисимилација, африкатизација, десоноризација, метатеза.
Сонант J
1.3.1.0. Сонант ј може имати стабилну или нестабилну артикулацију, што је
условљено његовим положајем у речи. Преглед примера са овим сугласником биће дат
према месту на којем се ј налази у речи: иницијална, медијална и финална позиција.
Бројни примери потврђују и појаву секундарног ј.
Сонант Ј на почетку речи
1.3.1.1.0. Овај глас је врло стабилан испред вокала а, о и у, док испред вокала
предњег реда може бити редукован.
1.3.1.1.1. Сонант ј испред вокала а:
e, ће ти кaжем јa Р; идo јa Св; и јa се нервiрам Т; iсто јa ће ти кaжем М; јa ги чuвам
Сл; јa зiдам с кaмен Н; јa једнu попi Сл; јa казувa Н; јa мoгу кoлко мoгу Ц; јa не мeсим Т;
јa нeћеше да плaћам Сл; јa сам на Проклeтије Ц; јa се зајебaвам П; јa се уплашi Ц; јa ће ве
одвeду П; јa ће кuпим Б; јa ће рiтам Сл; па знaм ја тoј Љ; јaаа ГД; јaбуку не мoгу да
поглeдам П; Пeра вoли јaбуку П; јавi се Љ; Јaвља ли се од Aмерику? П; па су јавiле
партизaни Ц; онaj Јaвина њiва М; Нe ми се јaвља Ж; нe се јaвља Ч; мeне ми јaд Ц; Јaнчини
знaм Ц; Јанuз правijа чeшму Н; Јaој, штo бeрете вi П; једнe јaребице Ц; да ли ви jе јaсно
на вaс П; штo iмам под јaстук П; тu је бijа Јахiја Рљ и сл.
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1.3.1.1.2. Сонант ј испред вокала о:
Јовaнка кудe је имaла Н; светиˬЈовaн Т; ма јoк Р; Фидaнке, Фидaнке, јoк, зинaла П;
нeма онoј малeчко јоргaнче П; с Јoцу Ц; јoш једнu њiву је узeла П; јoш кoлко сам дuжна П;
јoш мaлка iмам Сз; јoш нeку фамiлију ако знaје Р; јoш смо iшли Љ; јoш смо на сuд Н; јoш
температuру iмам Ч; ухu, јoш лaни Т; нaучи ги јoште сyга П итд.
1.3.1.1.2.1. Забележени су примери губљења иницијалног ј испред вокала о, али
само у антропониму Јордан:
Ордaнови су дoле Н; Ордaн Н; али и: iсти Јoрда П.
1.3.1.1.3. Сонант ј испред вокала у:
прoпаде бiвша Југослaвија Ц; у Јuгпромет је радiла Ц; јuли и aвгуст нiје чiтано Р;
Тaне радiја у Сeдми јuли Ж; у Јuмко је радiла Св; свi овiја из Јuмко Б; а oни кy ће јuрнев
П; јuтре вeчер Сз; свaко јuтро по једyн чaј Ч; јuтредyн долaзи Ч; јuтредyн oдма гу кuпим
П; јuтредyн отiдем Љ; јuтрос у пoла дeвет Рљ; јучe П, Н, М, Т; јучeр бeше ГД; јучeр бeше
код нaс Сл; јучeр ги докарaше Т; јучeр је бiло гuжва ГД; јучeр сам iшла ГД; Пeра јучeр
дођe М итд.
1.3.1.1.4. Сонант ј испред вокала е
Глас ј у позицији испред вокала е показује највише колебања. Из примера се може
видети да се оно може чути релативно јасно и да може бити делимично или потпуно
редуковано. Таква природа сугласника ј најбоље се уочава код енклитике је.
да ги јeбу нaну П; јебa ти рабoту ГД; iма га једaн Мајстoровић П; дођe једyн дyн Ч;
једyн Џафeр је бiо код мeне Ц; кəд се качi једyн госпoдин П; сiпа у једyн тигaњ Сл; убoдо
се на једyн тrн Сл; једнa кuћа су дoшли Н; једнa кокoшка ни се зaгуби Ж; једнa је наша Љ;
да узiмаш једнu пaртију вoду П; једнu вeзану блузу ГД; једнu кuјну лeтњу Т; једнu кuћу ће
напрaвимо Рљ; једнu њiву је узeла Љ; има јeдно пет шiника шљивaк Ц; једнo врeме смо
терaли Т; једнo се прифатiло Св; на једнo магaре ме uкачи Ц; на једнo мeсто Б; у једнo
брeкче направiле кућу ГД; једнi овдe Р; једнi жuти волoви iмашеву Ж; јoш једaмпут
гађajа Н; једанпuт дођe М; једанпuт рeдно је да гу одвeдеш П; једанпuт је дoшја Сз; тoј ли
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на једанпuта ГД; и ја купувa једəнпuтке Т; једiнац Ц; једiно тyј Ч; Јенпuт не казuје Ж;
једвa га направi Ц; једвa гу нађo П; јeдва стоји Сз; једвaj стигнa Ц; бомбoне или мeшано
јeдем Т; јeдев га Сл; јeде дuтке Т; јeдем га лiмун такoј, цeл Ц; јeде, поједuје П; кoлко да
јeдем Т; нека јeдев Ч; oни су клaли кoњи за једeње ГД; па ли јeдите ГД; свaрив и тo јeдев
Ж; не мoгу јa да га јeдем Т; једoмо жељудiце П; кrши језiк Ц; јejа је Сл; испeкла и јeла Ж;
бeву попoдне с Јeлену Ж; Iде светиˬЈелeна Ж; Јeлена је шiла за њuма Ч; бабаˬЈeлице Ц; А
јeло црвeно прaви Ж; јер oно пoсле узбuћи Ж; јeси ожeњет П; девер и јетrва Ц; кoд њи тo
јeфтино П; имало је rж, овyс, јечyм Т;
кoлко jетrве су бiле тuј ГД; jеднa грuпа у Oстровицу Н;
еднa грuпа Н; и бiло jе еднo Р; имaла је еднu аљiну бoрдо, а све цiгована П.
1.3.1.1.5. Сонант ј у енклитици је:
али жiвˬти кoј ти је нaјмило П; видeла је Љ; викaја ги је Т; да је знaла Б; јoш једнu
њiву је узeла П; кəд је iшла Рљ; не га је видejа О; не ме је ни видejа П; oн је у Oстровицу
утeпан Н; спремaла је Св; тaткоˬми је имaја Ц; Тuрчин кəд је протeран Ц; што ми је рeч
рeкја О;
а тo ли jе бiло на крaј дoле Ц; да jе знaла нeшто Ж; да ли ви jе јaсно на вaс П; да
нeма да jе избледeло Т; дeца кəд се jе чувaло Сл; ђaци jе имaло у шкoлу Р; Жљuна jе онoј
штo га вiкав детлiћ П; за стрa jе Ц; и бiло jе еднo Р; извeдена jе Н; каквo jе бiло Љ; кудe
jе изгoрено Н; на кoга штo jе испрaтено Сл; нaш jе заштiтен Сл; писaло jе на једнu тaблу
Н; пљачкaло се jе Ц; појавiло се jе Н; пoсле jе прaвена Н; прe jе мoгло Сз; радiла jе у
комитeт Ц; свe jе спрeмено Ж; свe на грuди jе спавaло Ц; тaмо jе бiло у цeнтар Ц; тyј ће jе
опрaвен Сл; тoј се jе гледaло Св; Такo jе бiло Ж; uдата jе бiла у Гiлане П; што jе бijа
човeк рабoтан П;
али бiло е, бе, Вoјо М; али већiном тaј е сuва Р; ма, бiло е Рљ; дeда мoј е купijа Ц;
једнa е остaла Ч; кoлко е ратувaла сас мeне Сл; овaмо е бiло свe открijено ГД; овyj е
довejа Ж; тoј е срuшено Н; тo е факултeт Ж; тoј е нaш дeл Н; тuј е бiло гuмно Ч; тuј е
бrдо Љ; тuј е рuдник бiо Ц.
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1.3.1.1.6. Сонант ј испред вокала и:
јичeр бeву Т; јичeр бeмо Т; па ли јичeр ГД;
ичeр идo Сз; ичeр Ч; iшла сам ичeр Т.
1.3.1.1.6.1. У прешевском говору забележени су примери протетичког ј, чија је
артикулација углавном јасна:
иљaдо јeвра узeја гу ГД; кoлко јeвра Сз; Јегa дoђе Љ; јегa стiгне Ч; тyд је
јeкономска имaла Б; у јeкономску је iшла Т; јeла код мeне О; јeла овaм Св; и јетe, бiдна
Сл; јетe, iма Љ; јuже се прaви од чуканiцу од rж ГД; с јuже вrже Љ; с нeко јuже Сл; овyј
Дeнко јужaр штo је ГД; јужaри су бiле Рљ;
кoлко jeвра да iма Ч; jeнглески збoрив П и сл.
Може се чути и: eвра ги дaде Ц; стo eвра Љ; свe eнглески прiча П и сл.
Сонант Ј у медијалној позицији
1.3.1.2.0. Глас ј у средини речи може се наћи у суседству сугласника и
самогласника. У тим положајима, сонант ј обично се добро одржава, али има потврда и
слабије артикулације или потпуног губљења.
1.3.1.2.1. Сонант ј испред сугласника:
aјде да кuпиш брaшно за стoку П; Aјде, прoвера Ц; нeки мирaтовачки Aјра Ц; на
дyн Бајрaм Н; „Вiкејте дoктора“ Т; oн војнiк Св; oн је вoјно лiце, капeтан П; девoјче га
дoведе овдeка Ч; штo си лoшо девoјче П; девoјчице нeке Ц; дiзајте се, бе Н; јa тeше да гу
докрaјчим Ц; нaмаза зејтiн Ц; кудe iма кoмбајн Н; не мoгу једнo кравaјче лeб П; омиeсив
кравaјче Ц; да побeгне мaјка Т; мoја мaјка жiва Сз; купi ву капuт, мaјце, гaће П; мaјцу с
бeлу крaгну Ц; не мrдајте до Скoпље П; нaјбоље гoдине М; нaјбоље такoј Ч; uјутру
нaјвише рабoта iма Ч; нaјголемо пaрче Ц; oн је нaјголем Љ; нaјмал је бiја Љ; али жiвˬти
кoј ти је нaјмило П; на Нeбојшу Св; сeстра њoјна Сл; парадaјз у вoду Сл; Aнђа покoјна Ц;
на полицaјци Б; па решaвајте проблeми Ц; до сабaјле Љ; eве, iде на сабaјле Ч; сабaјле га
кoљав Ц; кaкву сајгiју ми прaвив тaмо П; собaјле Сл; сaмо овoј стaвљајте Ч; старeјка ће
испрaћав Ц; тaм uјко не чeка П;
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вoјска се спрeма да пuца Ц; да ли oн у вoјску ће пoђе Р; iма га једaн Мајстoровић
П; нaјстара чeшма Ц;
пре су бiле дrвене, алумiниjске ложiце Сл; врeл зejтин Ч; онyј зejтин М; uзнем
зejтин П; њojна ћeрка Ц; ће Uзнете кaфу, пijте Ж;
кoј е имaја алумiниску ложiцу П; финaнсиски испeктор П.
1.3.1.2.2. Сонант ј иза сугласника:
бoжја жeна П; ко божјaци Ч; ко двa бoжјака Рљ; грoбје сyг ископuјев Н; iзнад
грoбја О; iма нeка код грoбја Ц; у грoбја Љ; цiгански грoбја кудe су Н; гробјaрски пuт Сз;
овyј брaтˬму дивјaк П; тiја дrвја ГД; накуд онoј дrвје Н; У здрaвје П, Ч, М, Ц; Марјaн
uзеде oдмор Сл; iма плeмја Ц; темeљ iма на плeмју Ц; у пoдножје Ц; зeмљотрес у Скoпје
Ч; кyд је бiја зeмљотрес у Скoпје П; Тoј е снoпје Ж и сл.
1.3.1.2.2.1. Сонант ј иза сугласника јавља се као секундарни глас у категорији
радног глаголског придева м. р. једнине:
бeше дoшја Ц; дoшја да трaжи девoјку ГД; педeсет и пeте сам затeкја Н; нeсам
iшја уoпште Р; нeје мoгја дoктор ГД; авиjoн наiшја Н; обuкја се Рљ; отiшја си по сeло Ц;
пo напрeд је отiшја Ц; Отiшја тaм Ц; стo кiлометра сам пeшки прeшја П; чiм си прoшја
П; пuкја ми фeдер Ц; штo ми је рeч рeкја О; Сrба ви је стeкја свe Сл итд.
1.3.1.2.3. Сонант ј у интервокалном положају
Глас ј у позицији између вокала показује стабилност. Редуковања у мањој или
већој мери постоје у секвенцама: -аја-, -аји-, -еја-, -еје-, -ије-, -ији-, -ијо-, -ију-, -оја-. Глас ј
добро чува своју артикулацину вредност у положајима иза или између вокала задњег реда:
-оје-, -оји-, -ојо-, -оју, -уја-, -ује-, -уји-, -ују-. Највише колебања сонант ј показује у
позицији између вокала и на првом месту и а на другом.
Следе потврде са интервокалним ј:
-аја-: донeсеше такoј бајaт ГД; да нeје бајaто Љ; тoј га вiкав Пољaја Т и сл.
Велики број примера говори о међувокалском ј у радном гл. придеву м. р. једнине:
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викaја ми је Сз; нe ги врзaја Ц; чiчаˬму бeше дaја плaц П; па сам се толiко
зарадувaја Ц; нaш дeда је имaја ливaду Ц; нeје имaја дeца Рљ; тaткоˬми је имaја Ц; ууу,
голeм орa имaја Ц; бeше написaја на овuј Ц; овoј сам свe јa обрнaја Сл; тuј гу одaја О; кyд
си орaја Б; па останaја жiв Н; брaтˬми писувaја Р; кад сам ги јa пробaја Ч; јoш нe беше
продaја свe Ц; и да га је тепaја Т; мнoго гу тепaја О; тi си трчaја ГД; чувaја сам говeда
Сл;
да г iмам, дajа би ти Рљ; мoј чiча га је копajа Ж; петнaес сам копajа Сл; кyд је
купувajа Ц; сал Жiвко ми је остajа Т; фамiлију свe описajа Р; паднajа ли ГД; чикаˬМiле
послajа Ч; нiкој нeје продajа Р; овoј свe си пoсебно узимajа П итд.
-ајо-: Кајoшка воденiца Ц;
-аје-: јa се зајебaвам П; овiја дeца ме зајебaвав Ц; у онuј кuћу ондeка зaједно Ц; не
се знaје Љ; овyј стaр човeк бoље знaје Ц; тaчно знaје Ч; што тoлко знaјемо М; знaјете ли
гoре Самарџiје Рљ; мaје се Сз; сyд сам се најeла лeба Т; онoј њeно ткaјено П;
заjедно су учiли Ц; знajеш кудe игрaли кoло Р; црeва истурi повраћajећи Т;
у цивiлство смо бiли зaедно Сл;
-аји-: који обичaји да ти кaжу Ц; њiни обичaји Ц; не се мaји, eј ГД;
Мaло Рajинце онaмо Р; куде Ваjiта Сл;
-еја-: не тејa Рљ; на тејaше да ме прiмив Ч;
У радном гл. придеву м. р. једнине:
Стојaн ву се разболeја О; ја сам узeја пaре Н;
видejа ли га Р; не га је видejа О; не ме је ни видejа П; јejа је Сл; кoј ву је плejа П;
мнoго је тejа нaрод да настрaда Ц; тejа је да iде Љ; пu, да бeше узejа П;
нeје узeа Б; узeа пaре Ж; усмрдeа се Ц;
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-еје-: грeјев ракiју Ж; хoдник нe ли грeјеш М; ће грeјев коџa ракију Ц; мoра да
жњeје, да кoпа Ц; свaк се и насмeје и нашaли, прiча Ц; нeје тejа да iде П; пa нeје бijа
стaрац тuј П; свe прејeбе П; не смeје од њi Ц;
док се загрejе П; а oно нejе преко нaс О; тoј нaтам нejе нaше Сл; штoˬти нejе рабoта
П; двa мeсеца нejе чiтано Р;
-оја-: на Бoјана, на Нeбојшу Ц; о, кuћо мoја М; нaша генерaција, мoја и твoја П;
њoјан свeкар Љ; Стојaдин вiкаше Ц; бeву на Стојaнку Длyгу О; Стојaн ву се разболeја О;
и њojан тaтко О; њojан oтац је фатiо свeта П;
-ојо-: ис којo су сeло М; којo је њeно Сз; којo радувaње Ц; сyг којo ће ти чuва дeца
Ж;
-оју-: На Вoју сeстра Ж; да пожiви кoју гoдину Ц; покрiј глaву и мoју и твoју Ц; јa
свe стoју до њeга Сл;
-оје-: iма на пrсти да се избрoјев Р; и у мoје врeме О; тi вiкеј мoјега сiна Ж; тoј су
чiче на мoјега тaтка Н; од мoјега дeду О; шта фaли на мoјега П; јa не мoгу свoје П; овакoј
по твoје Р; слiчно као твoје Љ; поједoше Ч;
-оји-: тoј су се викaли Бојинчaни Т; двoји кoла желeзни Сл; по двoји кoла, трoји Сл;
сyд двoји кoла Сл; овiја двојiца Рљ; кoји су гу правiли Ц; да га надoји Ж; а oни кrвави
oбојица Ц; Стојiлко што iма ондeка Ц; ни на свoји дeца нeје кувaла П; oно такoј стoји М;
твoји кyд су дoшли Н; њi тројiца Сл; ће пiјемо свi тројiца Р;
-уја-: у Бујaновац Ц; а у Бујaновац нeма Рљ; слaба стрuја О;
Секундарно ј у радном гл. придеву м. р. једнине: па се надuја Ж; чuја сам за њu Ц;
јa сам чujа Р и сл. (в. т. 2.5.10.)
-ује-: видuјем га Сз; не дочујuје Ч; тyг не заигрuје свекrва Ц; дeда гу замајuје Ж;
голuби искљuјев Ц; е грoбје сyг ископuјев Н; казuје ми свe Б; купuјев гoтов лeб М; па кəд се
надuје Ж; наручuјеше пeсму Ц; нeмаше да обuјеш Сл; јeде, поједuје П; кoј ти тoј поштuје
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Ц; oна ги поштuје ГД; пo ће те поштuјев Сл; дeца разазнuјев, Зoре Т; тuј расипuје Ц;
срамuје се Љ; што се срамuјете Ц; да чuјете свi Љ;
-уји-: Вujинци ги зoвев Н; жujинска и мирaтовска Ц; од Жujинце Ц;
-ују-: не га видuју Рљ; не ти казuју Р; да купuју ГД; и јa се радuју за дoбро Сл; бeше
погинaло од стрuју Н; и стрuју ву изнаправiли ГД; uјутру нaјвише рабoта iма Ч; јa нeшто
не чuју Ц;
-ија-: Бежанiја срeдња, гoрња, дoлња Н; мi гу вiкамо Бежaнија Н; прoпаде бiвша
Југослaвија Ц; нaш комшiја Љ; Мaрија правi качамaк Ц; милiција гдe је Ц; овiја двојiца
Рљ; овiја мoји дeца Сз; да се опријатeљев Сл; да се пријaви под бирo Ц; на пiјац у
Прeшево Ц; сiјалица му прегорeла Ч; Не знaш ву табијaт Т; сyд је џамiја, рекна Т;
а ракijа је имaло Ц; iма ракijа Љ и сл.
Доста је примера секундарног ј у радном гл. придеву м. р. једнине, али је оно често
слабије артикулације:
не знaм да ли је добiја М; трiпут се је женiја тyј лопoв Сл; да л сам испуштiја
кoјо М; овдeка кəд сам косiја Сл; Мoј тaтко је купiја Ч; не ги померiја од мeсто Ц; двe
плoче сам ударiја Сл; ударiја по глaву П;
бijа је Дiса Пrга П; брaт ми је бijа Р; јa сам бijа у Oстровицу Н; куде њuма је бijа
П; пa нeје бijа стaрац тuј П; шарeн је бijа и Шaрко Р; нeсам га добijа тaј Р; из Врaње кǝд
сам долазijа П; штo дофатijа Р; какo се је забунijа тoлко Ц; кyд сам се запослijа П;
избацijа сам П; штo сам се измучijа Сл; рeтко кoј е купijа овдe Р; тyј штo је купijа Ц;
правijа је сaм Сз; али кривiне сам направijа М; какo си га направijа П; од бaбу гу
наследijа М; тaтко ми је пijа П; aсвалт се подуспарijа ГД; од онoг сам позајмijа Ч; Јанuз
правijа чeшму Н; штo је радijа у Нaродну oдбрану Р; кaко сам се сетijа П; па гу је oн
средijа Т; тужijа га Љ; свe да га је увредiа Т; уплашijа сам се П; зaдњи вoз уфатijа М; јa
сам учijа занaт у Црнoтинце Р; фатijа и обесijа се П;
закочiа се је Ч; али пa је мислiа за нaс П и сл.
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-ије-: аберџiје дoђев Сл; оно oпет си вiјеше Ц; и уoни нeмав комшiје Ц; лiје кiша
Ц; бiла је и стaница милiције Ц; примa нeкције и нeма Ж; сaмо да облiје П; не пiје Сз; трi
лiтра пiје Т; па немoј да пiјеш Р; oба пiјев Сл; ће пiјемо свi тројiца Р; кад пiјешемо
кaфу Ц; јoш кyд гу попiје нeку П; преспiјем, сабaље изгубiло се П; јa сам на Проклeтије
Ц; нeки ранiје га кrстев Сл; знaјете ли гoре Самарџiје Рљ; а снaшкаˬву јoш спiје П; спiје
си Љ; сeстре iмам старiје П; пaмтиш ли ги фамiлије Р; кoлко фuнкције обaвља Ц;
тyд је бiло другојaчиjе П;
-ију-: богослoвију је завршiо П; за СветиˬИлiју сам бiла О; остaви си га на капiју
П; јa ће се крiју Сл; од оперaцију ослабe Т; iма дoбру пeнзију М; oна ће iде у полiцију Ц;
грeјев ракiју Ж; стaвим кoмову ракiју Љ; ће грeјев коџa ракiју Ц; и на телевiзију бeше Ц;
ће гу калеiше тепсiју П; нaшу фамiлију Т; фамiлију све описajа Р; једнu филiју сiренце
Ц;
згрејaле ракijу, изнапiле се Ц;
-ији-: и на старijи онiја П.
1.3.1.2.4.1. Секундарно ј забележено је у случајевима затварања хијата:
авиjoн наiшја Н; да крuжив авиjoни Ц; милиjoн иˬпо Ч; рaдиjо је сaмо имaја Ч;
петнaјес мeтра Сл; двajес игрaча iма дoбри П; двajес мeтра Сз; двajес мaрке М; на трijес
дaна П; трijес и двa-трi човeка М и сл.
Присутни су и примери без затварања хијата: да ли је пeтнаести или шeснаести П;
двa и петнaес Б; донeсе дeсет-петнaес кoрења Ж; петнaес дaна П; петнaес сам копajа Сл;
сал петнaес Љ; шeснаестог П; седамнaес iма М; осамнaес дyна Сл; осамнaес прiколице
кaмен Сл; двaес гoдине iма Сз; двaес мeтра чoвек П; двaес шeс М; око трiес eвра Ч; само
трiес пoсто ми одбiва Сл; за триесe шeс дyна Сл итд.
1.3.1.2.4.2. Секундарно ј јавља се након губљења гласа х.
једнu кuјну лeтњу Ж; у лeју Ч; маћiја је бiла Н и сл.

98

1.3.1.2.4.3. Највећи број примера са секундарним ј односи се на радни глаголски
придев м. р. једнине, где је ј постало саставни део наставка -(ј)а: даја, имаја, копаjа,
разболеја, узеја, купија, пукја (в. т. 1.3.1.2.3. и 2.5.10.)
Сонант Ј на крају речи
1.3.1.3.0. Захваљујући употреби партикула код заменица и прилога, сонант ј у
финалној позицији веома је фреквентан у говору Прешева. Поред ј као партикуле, јављају
се примери појединих лексема, присвојних заменица, затим императива 2. л. једнине и
узвика. Износим само део материјала који показује да је ј у овом положају врло стабилан,
а само понекад се делимично редукује.
1.3.1.3.1. Следе потврде гласа ј у финалној позицији као примарног гласа, а онда и
као секундарног у партикулама.
Дељuј је њiњо Н; Дељuј на њiно Н; да му мaкнев онyј зaвоj П; Комaј се смрачi ГД;
из твoј крaј Ц; једyн Сrбин је бiо на крaј Ц; донoси ву кравaј Ц; крвaј П, Ц, М; нoси се
крвaј Ц; обичaј е бiја Сз; чaј му не одговaра Т;
Мoј тaтко је купiја Ч; мoј парaдеда Сз; мoј чiча га је копajа Ж; па и мoј дeда Ц;
мoј тaтко је сирoче О; на твoј дyн П; па и твoј свeкар Ч; на твoј дyн П; Oн ли је твoј
свeкар Ч; па и твoј свeкар Ч;
бeгај, смrди, вiкам Ц; бeгеј мoри Т; тi вiкеј мoјега сiна Ж; дaј ми на мeне Љ; дaј
ми га да га чuјем Ц; нe ме дiрај П; нe се малтретiрај Ж; немoј да ми ги врaћаш М; немoј
ги загuбиш П; Нeмој oдма Б; немoј да се плaшиш Ц; нe ги казuј ГД; окuпај ги, Тaнке П;
омiј се П; дрuго питuј Р; кoла помeрај Т; нe се секiрај, море Рљ; слuшај да ти кaжем Љ;
слuшај овaмо П; мoре, тrзај кoла Т; узiмај гу одoвде П; чeкај Р; чeкај ме Ц; чeкеј, чeкеј Ц;
Чuвај, бoже ГД;
aј да пiнемо Ц; aј да те вoдим Сл; aј навrни до мeне Рљ; aј пожuри Ж; aј тaм, aј
овaм Ч; aј ће га вiкам тaмо П; aј ће га трaжимо Ц; aј, чeкам те Ц; Лiдијо, aј помoгни Ч; Да
плaче човeк, eј Ж; eј, стaни Н; не се мaји, eј ГД; и вiкам „Eееј, ће бiдне рaт“ П;
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али жiв ти кoј ти је нaјмило П; кoј ву је плejа П; кoј га удaра П; кoј знaје Љ; кoј
знaје да iгра П; кoј од дeца П; кoј oће да uзне прiчес О; кoј ти гу плeте П; Кoј ће? Ч; кoј ће
гу uзне с дeте? Ж; кoј ће ми дoђе Ж; кoј штo си iма О; па кoј oће П; бeше написaја на овuј
Ц; из овuј мaлу чyк ГД; овuј жeну Ц; овuј кuћичку направiмо О; сас овuј стoку Н; у овuј
мaлу овдeка што је Р; вiше мeне штo је овoј Р; овoј гoре Б; овoј нaше Т; овoј сам свe јa
обрнaја Сл; овoј ти је одоздoл пропeћ ГД; сaмо овoј стaвљајте П; а овeј навaмо њiве М;
тaј бaба О; тaј чeшма Ц; oна iма тuј бiблију Т; о тuј стрaну П; Какo бе тoј? Ж; бoгами,
да нeје тoј ГД; и мi тoј гледaмо П; каквo је тoј Сз; с тoј девoјче О; тoј е прeма Хaн ли Т;
Тoј млoго бoли Ж; тoј одaвна Н; тoј трeба да растuриш П; у тoј врeме О; дaј ги тeј кeсе
П; сас тeј дрангулiје П; тeј воднiце Ж; тeј iзнад шкoлу овдe Т; тoј су тeј Св; eне ти онaј
столiца Љ; онaј жeна Рљ; Онaј крiва Ж; онaј чeшма тaмо Н; на онuј стрaну онaмо М; у
онuј мaлу Ц; на онoј ги шi П; онoј штo продaдoше М; пeчем на онoј шпoрече П; са онoј
бетoнско П; iмашемо онeј кuпене Н; онeј вртaче Ц; сəс онeј ћеремiде О; да ли слaви нeкој
Т; дрuг нiкој Н; нiкој не знaје Љ; нiкој не пaмти О; нiкој нeје продajа Р; нiкој нe ме је
дирaја П; нiкој нe се је отрuја Б; нiкој нeће ми дoђе Ж;
бoр је пrви тuј сaден Р; знaм да је тuј отпрiлике Р; па тuј бе М; рaди етe тuј ГД;
тuј е путaња iшла нaдоле П; тuј над сeло Т; тuј расипuје Ц; тuј смо прођувaли Ч; о[д] тuј
у воденiцу Ц; Ће нaђу тuј Ж; eте такoј О; И такoј Ж; и такуoј Сл; такoј су вiкане Н;
такoј кyд гу ујeде П; такoј ме заболувaше и турa П; такoј мoји О; тeшак, једвaј га динaмо
П; одвaј дођo Сл; одвaј гу завршi ГД; рабoтим, али одвaј Р; бегaли љuди одoвде и затoј Н
итд.
1.3.1.3.2. Много је мањи број примера са редукованим ј на крају речи.
немoj да ми изгuбиш кaртицу П; слuшеі да ти кaжем ГД; Чeкеj да вiдим кoj је П;
чeкеі кaфу да донeсе снaшка ГД; чeкеj, чeкеj, сiне Н;
једвaj стигнa Ц; кoj е верувaја Б; кoj е знaја Љ; кoj е имajа алуминiску ложiцу П;
ели мaјка, ели нiкоj ис кuћу Т; овyj е довejа Ж; а овoj е нaше Н; овoj е вaш П; овoj е прaв
човeк Ц; овoj е твoје Ч; онaj Јaвина њiва М; мoре, тoj е намештaљка М; тoj е тaј вoда Н;
тoj е прeко Бaњку тaмо Ц; тoj имaње на њeнога чiчу П и сл.
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1.3.1.4. Сугласник ј показује најстабилнију позицију у иницијалној и финалној
позицији. На почетку речи он се највише колеба у енклитици је, док је у осталим
случајевима углавном јасне артикулације. На крају речи сонант ј чест је као партикула. У
медијалном положају сонат ј може се наћи између вокала и у суседству сугласника, а
веома добро се одржава иза консонаната.
Сонант В
1.3.2.1. Глас в у говору Прешева може се редовно чути у неким граматичким
категоријама. Он је део наставака у презенту и имперфекту 3. л. множине (-в; -ву/-в).
Сугласник в углавном је нормалне артикулације, али постоје случајеви у којима се губи.
Потврде сугласника в у презенту и имперфекту 3. л. множине:
мi се чuдимо заштo бeгав Ц; једнi вiкав Реџeпова чeшма Н; глeдав га отuда Сз;
гњeтев пaре у uста Сл; не гу дaвав јoш Ж; да дoђев Н; свe у Марaвицу iдев ондe Р; голuби
искљuјев Ц; грoбје сyг ископuјев Н; корiстив си Ц; да му мaкнев онyј зaвоj П; пeтла си га
нoсив Ц; трeћи вeчер ће нoсев кiтке Сл; па ме оговaрав мeне Ч; свaтови пoђев за снaшку
Сл; да прaвев шкoлу Н; не те прiмав П; дeца разазнuјев, Зoре Т; rвев се, бре П; свaрив и тo
јeдев М; смyкнев па однeсев Рљ; да ги стрeљав Н; али не слuшав Т; сeдам ће му uзмев Ц;
oни чuвав oвце Ц; чeкав га Ц (в. т. 2.5.1.6.);
мaлопре дeца бeву Рљ;49 слaбе плaте бeву Сл; какo ги вiкашеву Ц; тoј вrћашеву у
понедeљак Сл; дeца iдешеву у шкoлу Сл; кəд закoљешеву свiње Ц; збiрашеву шaшке Сл;
лeчешеву се Ц; какo се презiвљашеву Н; прiчашеву нaше комшiје Ц; прiчашеву трijес
кuће бiле Н; радuешеву се Ж; какo ги вiкашев М; којo вiкашев Н; искaчашев цiгле Н;
љuди кrстешев сaми Ц; тoј циркосuјешев се Т (више у т. 2.5.3.2.).
1.3.2.2. Код глаголских облика са секвенцом -ави- могуће је тројако стање: са
гласом в, са његовом ослабљеном артикулацијом или са потпуном редукцијом. Највише је
материјала који показује стабилну артикулациону вредност овог гласа у споменутом
међувокалском положају.
49

У облицима имперфекта присуство сугласника в можда би се могло тумачити као појава гласа в уместо
сугласника х.
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Потврде:
блaжно ће прaвиш О; мuтавог те прaви Ч; кəд се нeкој прaви вaжан О; прaви кuћу,
прaви Сз; прaви лaф, смeје се, кiда Ж; свe на блaжно се прaви О; да прaвев пoголемо Св;
uједно су правiли Сл; правiмо кuћу, правiмо Р; кад правiше аутопuт Ц; чeшму гу пoсле
правiше Н; oн ће напрaви П; кад смо мi направiли кuћу гoре Ц; кoје су љuди направiли Т;
шкoлу направiше Ц; Шиптaри свe направiше кuће Т; вiдиш, ће заборaвим Р; бoгами,
забрaвим се Сл; мoж да се забрaвиш Рљ; па остaвимо Т; па оставiше Н;
штo да прaвим ГД; да ги прaвим Св; штo да прaву Ц; дoм, штo да прaви Ж; кuћа сyг се
нaправи ГД;
штo да ги прaиш П; Штo ће прaиш кəт се одaвав Ч; на њeга прaи му рабoту нeки Ж;
прaи ги тyнке, тyнке, тyнке ГД; а кoј му је праiја, не знaм Ж; Праiли си ћeф Ж; Па тyк
прaеше се рабoта Ж; каквo напрaено ГД; кудe е напрaена Ц и сл.
1.3.2.3. У имперфекту 3. л. мн. обично се чује секударни глас в (в. т. 2.5.3.2.), али
има и примера без в:
Нe ли и oни бeу? Ч; ономaд бeу Св; пoголеми, мори, бeу ГД и сл.
1.3.2.4. Секвенца -вљ- може се упростити испадањем сонанта в:50
свe забрaљам ГД; ако ву се свiђа oна остaља П; нeмам с кoг да се распрaљам Ч; с
онаквu да се не распрaљаш Ж; С мнoго дeца се распрaља Ж; распраљaмо цeл дyн јучe П;
прiђем тuј да се распрaљам П; Вi ће си спрaљате Ж; овaј црљiва, овaј нeје П; црљiве
јaбуке Рљ (али: уцрвљiло се Ц).
Међутим, овај глас може и опстати у истој сугласничкој групи.
да не понaвљамо Ц; какo се презiвљаше Н; Пaвловић се презiвљаше Н; јa
претпостaвљам Ц; мaјка ми је Прешевљaнка О; кoлко сам се расправљaла Ц; бaба пaре
штo стaвља Сл; сaмо овoј стaвљајте П; нo се остaвља Р.

50

Више о о овој појави у Ивић 1957: 111.
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1.3.2.5. Суфикси -ство, -штво, -ев/ов-ски обично чувају сугласник в:
голeмо богaство П; оставiја нaслество Ч; у цивiлство смо бiли зaједно Сл;
iма си дрuштво М;
жuјинска и мирaтовска Ц; под мирaтовске њiве М; и сyг прeшевска долiна Н; у
прeшевско Т; овeј стрeзовске М;
али и: пaмту свe о[д] детiњсто Сз; бiло је брaтсто Сз.
1.3.2.6. Код глагола сврбети забележила сам само један пример: свrби ме П. У
истом значењу обично се користи лексема чеша (чeша ме П, М, Н, Ж, Рљ).
1.3.2.7. Морфолошког порекла је в у глаголима:
немoј да ми ги дaваш П; нe ги дaва Љ; па дaва ни пaре Ц; да се замiва Ж; ће те
избiва Ж; Oће да се одaва П; одaвав се за вiзу ГД; Штo ће прaиш кyт се одaвав Ч; свe га
одбiвав Ч; познaва се пeгла Ч; нe се познaва кoј е Сз; не продaва Ж; овyј што продaва
брaшно Т; продaва чарaпе Ц; свi продaвав П; Пeра ги oдма рaздава на дeца П; свe ги
рaздава М и сл.
1.3.2.8. Аналогијом према облицима типа дава, замива развило се в у: да превiва
Сл.
Има потврда и за обрнути поступак када се место в употребљава ј:
овaмо је бiло све открiјено Ч; покрiјено је Б; свe раскрiјено Св.
1.3.2.9. У глаголским облицима са -вл- < об-вл-, с-вл-, сонант в може се изгубити,
али се јављају и форме са њим:51
да мoжеш да облeчеш П; облeче једанпuт бермuде М; кyд се соблекo П; oн се
соблeкја до пoла П;
свлeче се и лeгне Ц, свлeчи се Ж.

51

В. Марковић 2000: 69, уп. Маретић 1899: 114.
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1.3.2.10. У именици аутобус може се створити секундарно в настало
девокализацијом у:
автoбус П, Ж; на автoбус ГД; мeне с автобuс П; iма испод автoбуску Сл; тoј мaло
автобuшче Сл (али и: аутoбус П; аутoбус тyј iде рaно Ц).
1.3.2.11. Секундарно в део је енклитичког облика заменице 3. л. јд. ж. р. у дативу. 52
гuрне гу брaтˬву О; док ву је слaтко П; дuша ву искaча Љ; казaла ву О; на њу ву
следuје тoј Ч; свe на послужoвник ву дaде П; Стојaн ву се разболeја О; тuј ву дaвај П;
испрiчај ву тi на њу Т; ће ву испрiча Б итд. (више у т. 2.2.1.1.4.3.1. и 2.2.1.1.4.3.2.).
1.3.2.12. Односно-упитна заменица чији употребљава се и у облику чиви (в. т.
2.2.2.3.2.).53
1.3.2.13. О осталим случајевима секундарног в у т. 1.3.4.4.
Сугласник Ф
1.3.3.0. Глас ф није непознат говору Прешева. Могло би се рећи да се добро чува и
да су супституције гласом в веома ретке. Овакво стање разликује се од статуса овог гласа
у најближим говорима. Јуришић (2009: 87) наводи да су у говору Горње Пчиње „форме са
гласом [в] фреквентније од оних са [ф] тамо где се чува архаичније стање у језику“.
Истина, и у том материјалу бројни су примери са ф: кафа, кафана, факултет, фамилија,
флаше, фута, тифус, али је и доста потврда са в: вамилија, вакултет, вута, вилџан, кава
итд (Исто). У кумановском говору Видоески налази материјал са употребом сугласника в
и на местима где се очекује ф. Он истиче: „Во славишките села примери со ф се среќават
само спорадично. Нешто се почести во северозападните села и во градскиот говор“.
(Видоески 1962: 69). С обзиром на овакве неподударности са ситуацијом у прешевском
говору, упоредила сам је са статусом гласа ф у другим ПЈ говорима.

У говору

52

Белић објашњава да је употреба облика ву у значењу датива јавила под утицајем множинских енклитичких
облика: и (их), ги, ни, ви (Белић 1999: 282). Глас в у енклитици ву Видоески назива „преоден глас“ који се
развио након губљења ј у облику ју (Видоески 1962: 167). Белића и Видоески наводе да се ова енклитика у
јужноморавском (Белић 1999: 282), односно у врањском говору (Видоески 1962: 167), користи и у значењу
акузатива. Међутим, у прешевском говору ву се користи једино у значењу датива.
53
Према Видоеском овде се в развило аналошким путем према облику присвојне заменице његов (Видоески
1962: 92).
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Алексиначког Поморавља запажа се висока фреквентност овог гласа: кафа, кафанче,
нафталин, фафаронке, лифт, Стефановић, па и фалитет (ʽквалитетʼ), фалификација
(ʽквалификацијаʼ) итд. Ипак, Богдановић закључује да је обичнија употреба в на месту ф,
„а у говору старијег становништва она се може сматрати и једином“ (Богдановић 1987:
103). Призренски говорни тип једини је у оквирима ПТ дијалекта који на завидан начин
чува овај сугласник, што је, наравно, последица суживота са носиоцима несловенских
језика (турског и албанског). У њему се кренуло и за корак даље, те има случајева замене в
гласом ф: фьрба, рофито, нараф. (Реметић 1996: 400). Социолингвистичке прилике које
су подстакле овакаву позицију фонеме ф у призренском говору не чине ми се
одговарајућим у случају прешевског говора. Наиме, Прешево је до краја шездесетих
година било подручје са већинским српским становништвом, а тек је након тога примат
постепено преузимало албанско становништво и албански језик. Неколико деценија мало
је да би учврстило било какве језичке измене. Разлог стабилности гласа ф у говору
Прешева није сасвим јасан, тако да ћу само изнети материјал који потврђује његово стање
на овом простору.
1.3.3.1. Сугласник ф у иницијалном положају:
голема фајда Љ; нeма фaјда од мнoго рабoту П; Тo је факултeт сiгурно Ж; или
фaлични ГД; бuгарска фамiлија Р; да смо делiли фамiлије и маaле Т; двe рaзличите
фамiлије Ж; из њiну фамiлију Рљ; од њiну фамiлију Ж; не се фантазiрај М; фaрбани
јaја Б; нoве фaрмерке Т; пuкја ми фeдер Ц; обuче гу [у] ферeџе П; uзне онeј њiне ферeџе П;
дaј га фiксни телефoн Рљ; једнu филiју сiренце Ц; и сyг фiно је О; мнoго ми је фiно П;
Овyј мнoго фiно рaди П; Фiни прaви Ж; Фiни бeву П; за нeку гrчку фiрму рaди Сл;
сабрaше флaше Ж; Нeша дoнесе флaше Ч; напuни флaше Сл; напuни флaше, напuни,
напuни Ж; да ву сiпнем сoк у флaшицу Ж; једнa флaшичка Ц; фломaстери, бојaнке Ц;
Стрa ме ће искrши флiжидер Ж; дрaжа ти је фотeља П; у фотeљу те стaвив П; нi је бiја
фрiжидер П; какo ти фrкне на пaмет Ч; фrља црeпја од кuћу Сз; кəд чистi, фрљi ги Т; сy
ће га фrљим П; фrљи тoј Рљ; кoлко фuнкције обaвља Рљ; једнo фустaнче Ч; фuта П, М,
Љ, Ц, Т, Рљ, Ж, Сл; дrж за фuту П; Oн ву ицепiја фuту П; то је од ицeпену фuту П; лiћка
фuтиче П.
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У антропонимима и топонимима: ко Фадiљова ћeрка ГД; Фидaнка што је бiла П;
Фидaнке, Фидaнке, јoк, зинaла П; вiкам: Фидaнке П; Мнoго је волejа Фидaнку П;
Филiповићка iма кредiт Ч; Фiтке! П.
1.3.3.2. Унутар речи ф се јавља у следећим примерима:
oни ће га асфалтiрав П; пa је асфалтiран П; асфалтiран је Љ; попi бруфeн М;
зaфркна ме Ж; информaције ги трeба и такoј Ц; свe ги исфлeка Т; свe ми исфрљaше ствaри
Т; јeфтино П, Ж, Ч, М; кoд њi тo јeфтино П; нeје бyш јeфтино Св; а јa да напрaву кaфу
Ж; једнu кaфу да ву бeше однeла П; стaви кaфу ГД; ће испiјемо кaфу ГД; ће пiјемо кaфу
Ж; пiни кaфицу ГД; е, у кафaну трoши Б; пoшја у кафaну П; Тoза iма кафaну Ч; у кафaну
га вoди П; што дrжеше кафaну П; спрeми кoфер Т; рaди, али сас марифeт Ч; нaфрља,
нaфрља и oстави такoј Ж; офајдiли се П, М, Т, Ж, Ч; пoсле и патoфне oбу П; глeда у
плафoн Љ; iмаше пoјефтино ГД; ће потрeфи М; oна ће ти бuде прoфесорка Рљ; бiло
расформiрано, онoдено О; oн ги вoли рoфити Ц; рoфито јaјце П; дaј га фiксни телефoн
Рљ; oна се фaћа за телефoн Ц; телефoн згазi, скршi Ц; звoни телефoн Ж; ткaла чəршaфи
Сз; да пiтам шeфа Сл; вiка му на шoфера П; шрaфови iма Рљ; за шрaфцигер Ц и сл.
У антропониму и топониму: једyн Џафeр Ц; У Шeфске ливaде Ж.
1.3.3.3. Глас ф на крају речи нашао се у позајмљеницама:
Прaви лaф, смeје се, кiда Ж; на трeф М; Праiли си ћeф Ж; такoј ми је ћeф Ц; oн је
шeф Ж.
1.3.3.4. Супституцију ф гласом в забележила сам у малом броју примера.
aсвалт се подуспарijа ГД; сyд је aсвалт М; свe aсвалт П; голeма вaјда П, ГД, Ч, Ж;
oни су нeшто вамiлија Ц; дoшја и тoј му вркнaло П; штo си дoшла да почiнимо лaв Ж; и
наврљaли грaњке Н; кудe га јa потревi ГД .
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Сугласник Х
1.3.4.0. Општа карактеристика прешевског говора јесте да не познаје глас х. Ипак, у
новије време он се враћа, што није непознато и другим српским говорима. Мој материјал
показује да се глас х може изгубити без замене, да се може појавити неки његов
супституент или да се може чути у говору.
1.3.4.1. Сугласник х чула сам у примерима који следе и они, у већини случајева
(алкохол, храст, хрскаво, хиљаду, махала), представљају новину у говору. Именице
сахрана, ходник и храна често се користе управо у том облику и не делују као да садрже
убачени елемент из стандардног језика. Код топонима Прохор Пчињски и Охрид нисам
чула другачију форму.
Потврде:
aлкохол деведeс пeт мiлилитра, чiс П; не глeда у eхо П; једнa махaла је Т; махaле
стaре што су бiле М; у Oхрид П; нeка тeшка прeхлада Ч; бiо је прехлaђен М; Прoхор
Пчiњски П, М, Ч, Т, Ж; iшли смо у Прoхор Пчiњски Св; iдемо у Прoхор Ц; тaм у Прoхор
Пчiњски Сл; бiла сам јa на сaхрану Ж; кад је сaхрана бiла Ц; на сaхрану Ц; на сaхрану ће
гу вoдим П; сахрaњен је ондeна Ч; на овaкву бeлу хaртију га стaви Ч; сaмо тyнка хаљiна и
гaће П; да ву показuје хeмију Р; нeку хемикaлију П; дeвесто и хiљаду и пeсто Ж; овo
хiљаду и пeсто П; хoдник не ли грeјеш М; штo си хрaну истрошijа Ц; кудe iма хрaстово
О; iма да дoђе, уху! Сл и сл.
1.3.4.2. Губљење х углавном се бележи у неким речима са иницијалним или
финалним х, у турским позајмљеницама, код броја хиљаду, затим код глагола ходати и
хтети и у аористу 1. л. јд. и 1. л. множине.
Потврде о губљењу гласа х биће дате према положају овог сугласника у речи:
х-: aби се („хабати се“) П; нeмаше аiр (тур. hayir, Шкаљић 1966: 297) ГД; Добро
вeче, aјдете Ж; па, aј чeкам те Ц; кyд је бiја у аџилyк Рљ; штo је бiја у аџилyк П; штo су
бiли у аџилyк Ж; Брaнко је аџiја П; нeћу да ву јeдем aк (тур. hak ’pravo, istina, zasluga’
Шкаљић 1966: 301) П; имaла је еднu аљiну бoрдо, а свe цiгована П; Трaжи бeлу аљiну П;
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аљiнче му обuчите Ч; десетiну eктара Ц; иљaдо јeвра узeја гу ГД; iљаду и пeсто мaрке П;
двe iљадите П; двe iљаде и трeће П; двe iљаде динaра Сз; пeт iљаде iскочи М; пeнзија
пeт iљаде вiше П; шeс iљаде дiнара М; плaта ти је седамдeсет iљаде П; без iч (тур. hiç
’ništa, nikako’ Шкаљић 1966: 329) нeје ГД; тe га у лaд Рљ; сaмо пoсле лaдне oблоге П; кyд
бeше лaдно О; лaдно бeше Сл; лaдно је Ц; мoра да је у ладовiну Ч; лeб остaвимо Сз; рaжен
лeба Т; сyд сам се најeла лeба Т; откyд нeси месiла лeба Т; купuјев гoтов лeб М; пoче да
oди Ч; такoј док сам одiла Рљ; кoлко оћу Љ; каквo ти дuша oће Ц; Oће да се одaва П; кoју
oћеш од овeј Св; oћеш ли ракiју, пiво Ц; тi oћеш ли љuту ГД; oна га мнoго oћеше
дeвераˬми П; јaгањци ги рaни Ц; какo гу је ранiла Ж; онyј рaст (ʽхрастʼ) О; јa не rкам П;
rка, не мoгу да спiјем П; цeл нoћ rка Ч; uбаво, rскаво М; тeше да се шiшам П; не тејa
Рљ; јa тeше да гу докрaјчим Ц итд.
-х-: греoта је Ж; не ли те је греoта Ч; тuго, тuго, греoта ГД; дођoмо54 јa и oн М; и
мi дођoмо на врaта О; сiнˬму доoдеше Ц; и нaвече доoди Н; куде што идoмо сyг Ч; чим
искочiмо на пuт Сл; Топлyчка маaла О; на дваˬтрi мaа Ч; наoдив си oни рaзлог Љ; да ги
нарaним Рљ; ће га оладимо П; отидoмо тaмо Сл; тoј писaмо Н; не ли ги писувaмо Р; једнe
питiје П; питiје правi Ц; побегнaмо свi Ц; правiмо кuћу, правiмо Р; ће се прелaди Рљ;
проoди си врeме ГД; сaмо што је проодiло П; да мoжемо раaт (тур. rahat ’zadovoljan,
miran, spokojan, bezbrižan’ Шкаљић 1966: 528) да сeдимо Ч; у кoлко саaт Ц; у oсам саaт
ГД; саранiше ги Ж; Целолeб кyд се је обесiја П итд.
-х: глeда те у вr oчи Ц; качiја се на вr Ч; на вr орa П; тuј е Цrни Вr Р; Цrни Вr
писa ли Р; Једyн грa ће си свaрим Ж; грe, не грe Ч, П, М, Рљ; нe ли те је грe Ж; дадo ву
пaре П; поред њi Рљ; од њi узiма Љ; голeм орa имaја П; oна да погoди кoји орa Ж; ууу,
голeм орa имaја Ц; бiло га је стрa ГД; за стрa jе Ц; од стрa Б; тoј ме стрa Ж; стрa га
uфати ГД; стрa ме бeше ГД; Стрa ме ће пaдне Ж; да гу врaти oдма Ц; oдма стaвим П;
реко, Мaрија Ц; тiја плeкови ги прa Ч; јa правi пoла Ц; рeко му и на њeга Љ; изгубi пuт Ц;
јa једнu попi Сл; код њу oдо Ц; Чu нeшто Ж итд.

54

О аористу овог типа више у т. 2.5.2.3.
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1.3.4.3. Губљење сугласника х некад изазива стварање вокалских група, које се
могу контраховати:
и јa пролaзим Цiганску мaлу П; такo, Цeла мaла Р; Рuска мaла смо гу звaли Р; код
сиромa (ʼкод сиромахаʽ) ће се најeдеш Ч и сл.
1.3.4.4. Након губљења х настали зев се може испунити гласовима в или ј:
в: гревoта Ц; Бyш ме је гревoта Ж; мeне ме гревoта Рљ; ако мoже нeшто
сувомeснато Т;
ј: једнu кuјну лeтњу Ж; у лeју Ч; стрeја Рљ; под стрeју П;
1.3.4.5. Уместо сугласника х некада се чује к:
х-: а једyн имaја от крaст О; oдма, кiтно ГД;
-х-: старeјко зактeва Ц; тiја плeкови ги прa Ч; и тaмо ги сакранiше П; на сaкрану јa
не идo ГД;
-х: мaја (ʼmajaʽ на албанском) знaчи вrк (ʼврхʽ) О; знaчи вrк зaбел О; плeк П, Ч, М,
Ж, Ц; у једyн плeк Б и сл.
Сугласничка група хв
1.3.5.1. У прешевском говору сугласничка група хв замењена је гласом ф.
јa те фaлим, фaлим П; не да се фaлим Сл; нe, јa нeћу, фaла ГД; фaла Бoгу П; Фaла
ву знaш какo П; фaла ги Сз; фaла, јa нeћу Ж; Фaла, млoго лeпа кaфа Ч; да се зафaлим Б; па
се фaли, фaли Ж; да ти се пофaлим Ч; oна му се пофалiла у Гiлане П;
да му се фaти П; и фaтим, стaвим П; кəд не фатi пa по пuт П; кəд су га фатiли
ГД; нeће не фaти пoплава П; од мaлка фатi гу ГД; пoсле не фатi рaт П; тики гу фaти
прiтисак ГД; фaти га за гркљaн Ч; фатi јa лaвор вoду Ж; фатi ме сeстра под рuку П;
фaтив овeј Ч; фатi продадo ГД; фатiле се под рuку Ц; фатi скрaму Ч; шлo гу бeше
фатiја ГД; Мi и рaдници фаћaле смо Ж; ни не фaћа шuга Сл; oна се фaћа за телефoн Ц;
Петрoви пoсти га фaћав Ж; фaћав rђу Рљ; фaћав се Сз; фaћени су П; кy те дофaтим јa Сл;
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нiсак ву је, не мoж дофaти Т; oни се oбе стaпчики прифатiле О; и такoј ги уфaтив Љ;
стрa ме uфати Св; уфатiле га ГД и сл.
Сугласник S
1.3.6.0. Африката ѕ у прешевском говору углавном се налази у речима које не
потврђују статус фонеме овог гласа, односно, тамо где ѕ стоји уместо гласа з, у
сугласничкој групи зв ˃ ѕв или тамо где долази од групе дз. Међутим, има и примера са
једином употребом гласа ѕ без икаквог паралелизма, што је познато и другим призренско-тимочким говорима (в. Реметић 1996: 407, Богдановић 1987: 104, Марковић 2000: 76–77).
Проф. Реметић наводи своје запажање у вези са статусом гласа ѕ у призренском говору:
„Паралелни изговор са гласом з узима маха код речи познатих стандардном језику (озебла
гу мати, пензију, зверка). Тамо где, пак, стандарднојезички пандан изостаје (ономастика,
ономатопеје), мора се говорити о ненарушеној фонолошкој индивидуалности овог гласа“
(Реметић 1996: 407). Овакво стање може се препознати и у прешевском говору. Наиме,
речи: ѕид, ѕидар, ѕвоно, млоѕина, пенѕија, ређе се чују од њихових варијанти са
сугласником з. С друге стране, речи попут: ѕик, ѕикне, ѕинѕа, наѕрне, проѕукне, могу се
чути и код млађих говорника.
1.3.6.1. Сугласник ѕ нашао се у иницијалној и медијалној позицији, али не и у
финалној (осим у сандхију).
ѕ-: iма једно ѕвoно Љ, заштo ли ѕвoни Б; ѕeбев ми нoге П, Ч, Ж; ѕeнѕа се по пuт Б; не
се ѕeнѕај П; ѕiвре су се викaле Љ; свe у ѕiд Љ; ѕидaр је бijа Св; ѕiк, ѕiк П, Т, Рљ, М, Ц, Ч,
О; сaмо да гу ѕiкнем П; и од врaта да ѕiкне Сл; ѕiнѕа П, Ж, Сл, Ц, Ч, М; ѕiнѕе му тeчив Т;
да га ѕiрнем што рабoти Рљ; ко ѕuнѕар нeки Т и сл.
Али и: зaдњи вoз уфатijа М; на онyј зiд П; зидaри су бiли ГД; само за зидaње Ч и
сл.
-ѕ-: заѕiрам се П; па заѕiра, заѕiра Т; такoј клeнѕа Ч; Млоѕiна су бiли Ж; iшла
бaбу да наѕrне у Кршевiцу П; наѕrне ме поˬнекипuт Т; ѕeнѕа се по пuт Б; нe се ѕeнѕај П;
оѕaд Ж; ће оѕeбне Т; iма ли пeнѕију Ч; проѕuкло млeко П; ће проѕuкне П, Ц; проѕукнaло П,
Ч, М, Ж и сл.
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Али и: млозiна П, Т; озебнaло нaдвор Ч; само озiдано Б; кoлка ти је пeнзија Р; Бес
пeнзију ме oстави Ж и сл.
Финално ѕ у сандхију: плaѕ да кuпи Б.
Сугласници Ч и Џ
1.3.7.0. Сугласници ч и џ у прешевском говору углавном су нормалне артикулације
и нема умекшаности, или је нема системски (будући да ми се само понекад чинило, чак и
код истог говорника, да се ч изговара палатализованије), као што се може чути у неким
призренско-јужноморавским говорима (в. Јуришић 2009: 90).
1.3.7.1. Одступање у вези са изговором африката у прешевском говору тиче се
гласа ч. Природу овог гласа није лако описати. Наиме, ради се о африкати у којој је
појачана фрикативна компонента. Појава није непозната српској лингвистици. О њој је
писала Мирјана Соколовић (Соколовић 2002) и покушала да је дефинише, а сам глас
назвала „лесковачко ч“ јер је дошла до закључка да је епицентар појаве управо Лесковац,
одакле се она ширила ка истоку, југозападу и југу (Соколовић 2002: 488). Овај глас чула
сам у Прешеву код неколико млађих мушких говорника (рођених између шездесетих и
осамдесетих година прошлог века). С обзиром на то да сам исти глас препознала много
раније у свом окружењу и даље од Прешева (Бујановац, Врање), најчешће код мушких
говорника и то увек код већ поменуте генерације, стекла сам утисак да се овакво ч
развило, рекла бих, у

оквирима социолошке условљености и да је производ неког

жаргонског изражавања.
1.3.7.1.1. Најпре ћу навести примере са африкатама ч и џ са нормалном
артикулационом вредношћу која је обележје говора Прешева, а затим ће следити примери
новог ч. Овај глас само ћу графички истаћи. Напомињем да се он не простире на целом
подручју и да се не односи на све говорнике мушког пола млађе популације. Његови
носиоци јесу само појединци. И поред тога, постоји потреба да се случај забележи иако ми
се чини да се ширење у неко доба зауставило.
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1.3.7.1.1.1. Африката ч:
ч-: продaва чарaпе Ц; Цeпи бaба чаршaфи П; ткaје чəршaфи Сз; кyд станaмо
сабaље, чаuре, чаuре ГД; за чyс ми прођe Рљ; двe чaше попi Сл; Чеклiчки зaбел М; с тoј
мoра да чiни чaре Сз; такyв човeк Ц; штa, чoвече, iма овдe П; чoрбу направi Ц; У сeло ми
у чuтуру Ж;
-ч-: из Босiљград Бuгарчики Р; и нeће да вuче М; гoч кудe бijа Р; нeка лuпав гочeви
П; гoре па iма грoшчики зелeни ГД; девoјчики удадoше О; дrчла П, Сл; oн канaчики
продaваше О; квiчи, пiшти Ц; какo гу зoвеш, мoри, кuчко П; и oна је Лесковчaнка Ц;
Довeла мaчики Ж; На дрuго мeсто омaчи Ж; врзaше ми oбе oчи П; па штo не вrжеш нeку
пачaвру П; дəк oно да плaче, јa да плaчем, нe Т; и прiча, прiча Н; дoшла да прaви рuчак П;
Дeнков сестрiчић Ц; такoј тrчи, тrчи Ц; iмаш нaзив Секiрчани Р; овдeка смо имaле
Шaинчани О;
-ч: не ме срaм iч П; отoч јeдешеву Н; ћерпiч још нeје свe Ц и сл.
1.3.7.1.1.2. Африката џ:
џ-: кo не слuша, џaбе Рљ; не се дaва џaбе Р; тuј код џамiју Ч; oни џагoљив тaмо Сл;
тuри у џeп П; нeје џiн П; џiп нeки П;
-џ-: аберџiје дoђев Сл; iма тaмо овi Гаџeлци ТР; ће грејев коџa ракију Ц; Маџiрска
долiна га вiкамо Р; па отвaра oџа врaта П; овyј да бeре патлиџaни П; једнi вiкав
Реџeпова чeшма Н; знaјете ли гoре Самарџiје П; обuче гу [у] ферeџе П; uзне ферeџе П;
једyн Џафeр Ц и сл.
Пример у коме сам забележила дублетност у односу пара џ-ђ јесте именица
џезве/ђезве:
да стaвим џeзве Ж; па ми се џeзве oкрена Т; дигнaла ђeзву овaко Ч; uзне ђeзве П и
сл.
1.3.7.1.1.3.1. Фрикативно ч:
ч-: и свaка ги чaст П; ма, свaка ги чaст М; чeкај П; чeкај, бе Ч; двaес чeтри iмам
Ч; чeтрсто-пeсто динaра П; iљаду и чeтрсто М; двe iљаде и чeтрсто за тeбе П; чeшки
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камиoн П; овoј чi је компјuтер П; чiм је дoшја М; чiм пeче лeба М; чiстимо га Ч; да се
изнервiра човeк П; да се чuдиш П; овoј е чuвај бoже М; кyд чuјем такoј нeшто П; чuјеш ги
тaмо М; чuјеш iма вiшак М; чuје се нeгде П; нeје ни чuја П;
-ч-: у дeчију сoбу П; звuчник ти је овaмо iза П; да кuпиш овaкви iсти звuчници П;
звuчници су мнoго скuпи П; кyд не ти лiчи, не ти лiчи П; знaчи под Абдuлово је М; знaчи
iма П; знaчи такoј Ч; на eнглески штo знaчи овoј П; ће се извuче П; скрoз га извuчи до крaј
П; инaче нeма М; инaче ће га бaцим Ч; мoгу да истrчим П; на iнтернет нeшто кoчи П;
нeма да гу кoчи П; ако си пo малeчак П; јoш је малeчак Ч; малeчко мeсто П; малeчки су за
компјuтер М; iма онijа нaјобiчниjи П; обuчем ги јa Ч; oчи у oчи Ч; с oчи да трeпкаш П;
iма ли ги рaзличити П; iмаш ли рачuн П; у пiчку мaтерину П, Ч, М; такoј су почeли П;
знaш какo почiње Ч; да се прикљuчиш М; мoжеш да прикљuчиш Ч; ће прикљuчиш сaм П;
на мeне ми прiча П; немoј да ми нeкој прiча П; такoј прiчав Ч; мi тrчимо П; трчаја сам
П; фрiжидерче oбавезно П; Церчaни си iмав свoј нaзив М;
-ч: онiја на тaч П; само на тaч Ч.
1.3.7.1.1.3.2. Код неких говорника са „лесковачким ч“ овакав изговор није
доследан, мада има више примера где се чује овај глас. Приметила сам да је поменути глас
нарочито изражен својом фрикативношћу код устаљених израза (значи, иначе) и у
псовкама. Као да се оно најпре учврстило код тих речи, а може бити да је унето у говор
управо преко њих.
Сугласници Ћ и Ђ
1.3.8.0. Код артикулације африката ћ и ђ нисам запазила никакве разлике у односу
на стандардни изговор у српском језику. Што се тиче гласова ћ и ђ који потичу од старих
прасловенских група *tj и *dj Белић (1999: 151‒164) говори о различитим звучним
нијансама ових гласова у јужноморавским и заплањским говорима. 55 Он претпоставља да
су такви гласови поникли на крајњем југу Србије или у северној Старој Србији и
Македонији. Слабију фрикацију сугласника ћ забележила је Марина Јуришић (2009:

Белић наводи примере са гласовима које обележава као ћк и ђг или ћт и ђд или ћ' и ђ' (плаћкамо, суђген и
сл.) забележене у Врању и околини, док се северније од тога ређе јављају.
55
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91‒92) у говору Горње Пчиње.56 Гласове ћ и ђ са слабијом фрикацијом нисам могла да
препознам у прешевском говору, што се чини необичним због близине македонских
говора. С обзиром на овакво стање у прешевском говору, Белићева сумња да су ови
гласови потекли с југа можда би се могла прецизирати померањем правца према истоку.
1.3.8.1. Примери који потврђују присуство гласова ћ и ђ без фрикативности налазе
се у целом раду, те наводим само неке:
тoј се врaћа Љ; ћeрку iмам Сл; јa гoре у кuћу Ц; маћiја је бiла Н; у плeћку ме бoли
Ч; па нeсмо шићeр и бонбoна Ж; вaди шићeрчики П; јa ће гу uзну Сз; овдeка пa ће дoђеш
Св; ћ iдемо у шuгаво оделeње Сл; ће пiјете ли кaфу Р; кə ће не дочeкав Б; намишћaмо
астaли Сл; намiшћај крeвет П; oн Бoбе га нeће Т; нeшто ће да плaћа Ц; јa сам плаћaја Сл;
црeва истурi повраћajећи Т; iдемо нoће Б;
oне су бiле госпoђе Сл; па се прaви цeђ Рљ; сaмо поштовaње међу љuди Ц; ће
нарiђам тuђо дeте Ж; на rђав ексeр Ж; у тuђо је паднaја Ж; oно па uђе iспадна П и сл.
Сонанти Н, Њ и Л, Љ
1.3.9.0. У говору Прешева нема превеликих осцилација у односу сонантских парова
н : њ, л : љ, што се разликује од стања у најближим околним говорима ‒ кумановском и
пчињском, где су примери са одступањима у употреби одређеног сонанта много бројнији
(Видоески 1962: 60‒64, Јуришић 2009: 92‒97). Навешћу примере код којих сам запазила
овакве замене. У свим случајевима углавном се ради о фонетским појавама, само понегде
је реч о аналогији.

У Говору Горње Пчиње налазе се примери са следећим гласовним варијантама ћ: кутћа, ператћан, сећтам
се, плет'ка, кућ'а, куќа, кемане, шикер. Овакви и слични примери чули су се у пунктовима: Трговиште,
Црвени Град, Пролесје, Коћура, што представља источни део овог говора, који се у још неким цртама
разликује од његовог крајњег запада (Шапранце и Шаинце). Једини пример који се чуо у западном пункту
(Шапранце) је шикер који се, у овом случају, може посматрати и као позајмљеница из македонског језика
(шећер је балкански турцизам персијског порекла: sakar ˃ şeker (Скок III: 384, Шкаљић 1966: 581)). У говору
Заплања забележена су оба облика: шићер⁄шећер и шекер⁄шикер и проф. Марковић их објашњава као
„колебање у супституцији турских гласова к' и г' испред е“ (Марковић 2000: 79, в. и Ивић 1957: 135). У
Речнику говора Јужне Србије налазе се једино изведенице од шећер: шећерка, шећерлика (Златановић 1998:
476). И у Црнотравском речнику постоје само облици са ћ у шићер: шићер, шићеран, шићераш, шићерьк,
шићерење, шићери, шићерчьк, шићерче, шићерџија (Стојановић 2010: 1045). У Тимочком дијалекатском
речнику (Динић 2008: 911) стоје облици: шићер, шићеран, шићерана, шићерчьк. Исто је и у Речнику говора
Северне Метохије: шићер, шићарџија, Шићерак (Букумирић 2012: 695).
56
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1.3.9.1.1. У облицима глагола жети и код ојконима Ашане постоји колебање у
употреби њ и н:
мoра да жњeје, да кoпа Ц; жњeјемо, жњeјемо, жњeјемо Сз; жњeјемо си сaми Ч;
жњејaли смо Ж;
чим се жнeје жiто М; мoра да се жнeје П; кaсно жнeјев Сл.
Aшање шиптaрско Сз; пиeшки у Aшање iдеш Сз; у Aшање ли Љ;
нeма у Aшане Ч; тaмо је Aшане М; у Aшане П.
1.3.9.1.2. Код неких именица редовно долази до употребе сонанта њ уместо н:
тaшњу на рaме Ж; кaкве тaшње нoсив Ц;
сас тyј грaњ Ч; да ги збeрем грaњке П; тyј грaњ П;
јaгањци смо си имaли Ж; јaгањци ги рaни Ц; па јaгањци на пiјац П;
1.3.9.1.3. Испред к глас н прешао је у њ код присвојног придева:
бабаˬСтојaњкин сoк Ж.
Међутим, увек је Стојанка, па постоји могућност да је у претходном облику дошло
до дисимилативног подстицаја н > њ.
1.3.9.1.4. У пчињском и кумановском говору забележени су облици са њ испред к:
сањке, сењка (Јуришић 2009: 95), сењка, печењка, које Видоески објашњава аналогијом
према грање, печење (Видоески 1962: 64). У говору Прешева чује се облик грањке, настао
оваквим аналошким путем.
1.3.9.1.5. Сугласник н чује се у инекција, где је испао глас ј:
бaбе чeкав за инeкцију П; овyј ву дaде инeкцију П; прeписа ми инeкције ГД; само
инeкције Б и сл.
1.3.9.1.6. Путем асимилације појавило се њ у:
Мi смо си кuћњи П; за кuћњи љuди спрeмаш Ц.
1.3.9.1.7. Сонант њ може се чути у неким од облика присвојне заменице 3. лица и у
прилогу њекња .
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прiчав си за њiњу стрaну Сл; Дељuј је њiњо Н; у њiњо сeло Ц; њiње почнaше ГД;
њiњи дeца Ж; е, и њojан тaтко О; њoјан свeкар П; њoњ iма П;
њeкња П, Н, Ц, Сл, Ч, Ж; не ли њeкња бe П; њeкња се јављa Ж; од њeкња Ч и сл.
1.3.9.2.1. Колебања у употреби сонаната л и љ забележена су у ојкониму Биљача, у
којем се често чује л место љ.
инaче, Билaча и Нoрча Н; накуд Билaчу Н; на стрiнкуˬми из Билaчу тaтко П; од
Билaчу ли је Р; у Билaчу тaмо бiја Ж;
из Биљaчу П; у Биљaчу си жiви Ч.
1.3.9.2.2. Ојконим Босилеград може се чути као Босиљиград:
у Босiљиград тaмо Р; из Босiљград Бuгарчики Р; не ли у Босiљиград Б;
али и: преко Бoсилеград Ч.
1.3.9.2.3. И у следећим речима користи се сонант љ место л:
жљебaча нијeдна Ч; не се жљeби Т; ражљебiло се П;
дaј ми тeј кљeште Ц; кудe су кљeште П (в. т. 1.3.13.1.6.);
свe колeна огруљiло Т;
бeл стoљњак П; мoји стoљњаци Ж; опeрем, врaтим свi стoљњаци Т;
цeл живoт тeгљи, тeгљи П; тeгљи нaтам, тeгљи нaвам Н и сл.
1.3.9.2.4. Двојак однос према употреби л и љ садржан је у следећим примерима:
е, пoсле не знaм желuдац ли П; на желuдац Сз; желuдац ме бoли, а не мoжеш да
грiзеш П; али: жљuчка, жељудiца, тoј ти је iсто П; јa ги чiстим жељудiце Сл; једoмо
жељудiце П; па се очiстив жељuдице Љ; спремa жељудiце Ц; тoј му је жељудiца Рљ;
плiскав се П; исплискa се Ч; али и: неки пљусак uдари Ц;
до сабaјле П; eве, iде на сабaјле Ч; али и: ћ iдемо сабaље Т; ицепi сабaље Т.
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1.3.9.2.5. Асимилацијом према њ дошло је до појаве љ у придеву:
На дoљањ спрaт ГД; дoљан(њ) спрaт га оружaле ГД; Дoљњи пuт је нaтам Сл; 57
али и: Бежанiја срeдња, гoрња, дoлња Н; тaмо на дoлњи спрaт П; а овoј е дoњи П;
дoњи крaј П; на дoњу стрaну Ц;
1.3.9.3. О употреби л и н и јотованих гласова љ и њ (дрвја/дрвља, здравје/здравље,
грoбја/грoбље, грањ, насeлени, пунење, запалење, калемење) у т. 1.3.11.8. и 1.3.11.1.
Судбина финалног Л
1.3.10.0. Слично суседним говорима, пчињском и кумановском (в. Јуришић 2009:
97‒98, Видоески 1962: 211‒214), и прешевски говор доследно има -(ј)а < -л у радном
глаголском придеву м. р. једнине, а чува -л у осталим врстама речи (именице, придеви,
прилози). За разлику од других јужноморавских говора, прешевски и његови суседи не
познају -а < -л ван радног гл. прид. м. р. једнине, чега има у Алексиначком Поморављу
(Богдановић 1987: 104‒114),

српском призренском говору (Реметић 1996:

419‒422),

говорима Грачанице, Угљара и Гатња (Богдановић‒Вукадиновић 1999: 106, Јашовић 2010:
115, Младеновић 2013: 114‒116).
1.3.10.1. Примера радног гл. прид. м. р. јд. са -(ј)а има више у т. 2.5.10.
јa сам давaја Сл; дaја мeшалицу Ц; мuжˬми је имaја Љ; тuј гу одaја О; овoј сам свe
јa обрнaја Сл; седнaја си и чeка Ц; мнoго гу тепaја О; чувaја сам говeда Сл;
нe ме је видejа Ч; јejа је Сл; кoј ву је плejа П; Стојaнˬву се разболeја О; нeсам те
разумeја Ц; тaј мoј тaтко трпeја Ц; јa сам узeја пaре Н;
бijа сам тaмо Б; и куде њuма је бijа П; јa сам бijа у Oстровицу Н; видeја га Сз;
нeсам га тaј добiја Р; какo се је забунiја тoлко Ц; штo сам се измучijа Сл; овдeка кəд сам

57

Сонант л се умекшао испред назалног палатала њ (в. Видоески 1962: 62). У литератури се обично јавља
облик долњи, са изворним њ и непромењеним финалним л (в. Белић 1999: 296, Реметић 1996: 418, 421;
Марковић 2000: 83, Милосављевић 2009: 436). У горњопчињском је дољњи, дољња, дољњо и дољəн
(Јуришић 2009: 97).
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косiја Сл; тyј што је купijа Ц; од бaбу гу наследijа М; бeше попiја мaлко Ц; двe плoче сам
ударiја Сл;
па се надuја Ж; јa сам чujа Р; чuја сам за њu Ц;
овакoј викнaја Ц; овoј сам свe јa обрнaја Сл; јa сам останaја П; паднajа ли ГД;
паднaја у вoду Р; У тuђо је паднaја Ж; подникнaја дuб Р; седнaја си и чeка Ц; тргнaја се от
пaмет Љ;
педeсет и пeте сам затeкја Н; нeсам iшја уoпште Р; и авиjoн наiшја Н; да ли га је
нaшја Сз; Отiшја тaм Ц; пoшја е Рљ; што ми је рeч рeкја О; Сrба ви је стeкја свe Сл.
1.3.10.1.2. Нисам забележила облике радног гл. придева м. р. јд. са чувањем
полугласника типа: ишyја, дошyја, пошyја, каквих има у пчињском говору (Јуришић 2009:
223) али и у кумановском (Видоески 1962: 212). Код једног говорника чула сам форму:
Југослaвију сам гу прошeја Сл, oн дошeја Сл, коју је приметила и Јуришић (2009: 224), а
такви облици распрострањени су у мањој или већој мери и на подручју кумановског
говора (Видоески 1962: 212, 213). Чини ми се да су моји примери ипак случајни, настали
деловањем суседног кумaновског дијалекта. Такав закључак намећу и облици записани
код другог говорника из истог села, такође старијег мушкарца: пeшки ли iшја Сл; за
врeме рaта сам iшја Сл и сл. Дакле, наставак -еја код глагола на ити не би било обележје
прешевског говора, већ пре свега -ја.
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Карта 2.

1.3.10.1.3. Код глагола моћи у р. гл. придеву срећу се облици:
мoгја сам П, Н, Т, Рљ, нeсам мoгја П, М, Ж;
али и: кoј какo могaја О; нeје могaја П, Ц и сл.
1.3.10.2. Глас л на крају речи налази се у неким именицама, придевима и
прилозима.
Именице: Aнђел ву је мuж бiја О; чикаˬAнђел послeдњи пuт О; сeди з астaл Ц; на
астaл ГД; онaко сeдимо за астaл П; бiвол од врућiну па не мoже Сз; епа, вoл си је М;
Гаврiл Н; тoј е нaш дeл Н; Кoјзи дoл Т; у дoл Сл; ђaвол да га нoси Ч; iсти ти ђaвол Рљ; тoј
е ђaвол Ж; голeм жaл ГД; тaчно гу вiдим да гу је жaл П; зaбел П, Н, М, Ц, Сл, Ж, Ч;
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Чеклiчки зaбел М; кaбал ми се искидaја Ц; ширoк кaбал П; котyл П, Ж; збeре пeпел П;
пeпел Н, Ч, М, Ж, Рљ; петyл П, Ж, М, Ч, Рљ, Н; бeло ко сoл П; у тyј кaл да не iде П; на
остaл Н;
Придеви: нишaдар бeл П; врeл зejтин Ч; собuче се гoл П; Дuшко Дебeл П; једaн
дебeл човeк Ц; oн дебeл, висoк П; кiсел кuпус П, Ж, М; Мiја, мiл oн Сл; нaјмал сiн ГД;
нaјмал сiн на Рaнђела ГД; окрuгал је Б; онyј окрuгал ГД (ретко: нiје окрuгли П); бiја је цeл
Љ; нeје цeл лeб Т; вrже ги по цeл дyн Ц; цeл дyн се договaрамо Ц; цeл нoћ Ж; цeл нoћ код
нaс М; цeл живoт тeгљи, тeгљи П;
Прилози: вiдиш ли кудe је одоздoл Ч; као злaтно нeшто iма одоздoл П; одоздoл кəд
iдеш О; оздoл дођoше Ж; па оздoл ће пoчнемо Р.
1.3.10.3. Глас л на крају слога, а у средини речи, забележен је у следећим
случајевима:
жaлка је на пчeлу, oсу П; копaмо свeкар, свекrва, зyлва П; моја зyлва Ч;
староседeлци iсто О; Богдaна бeше бoлна П; кyд је бiла бoлна Ч; нeсам бoлна П; па свe да
сам бoлна П; па тi си вiше бoлна Ж; свекrваˬву бoлна Ж; Дoлња Бежанiја Н; на прoзор
дoлњи Н; на дoлњи спрaт П; тaмо на дoлњи спрaт Ц (али и: дoњи крaј П; а овoј е дoњи П;
не у онoј Дoње Врaње П); oвалне онакoј П; кудe је овaј чeшма сeлска Н; на сeлско грoбље
Б; сeлски пuт Љ; бeше стeлна крaва Сл; јoш мaлка iмам Сз; сасвeм мaлка тoј ГД; ће те
мuчимо мaлко О; Замaлка да пaдне Љ;
кoлко ме је тепaја О; кoлко онoј воденiца кəд мeља О; нaши нeсу смeли да iдев
тoлко О и сл.
1.3.10.4. Промена финалног л према стандардном обрасцу дешава се у изузетним
случајевима (в. т. 4.3.1., 4.3.2. и 4.4.). Ево неких од примера:
у тaј дeо Т; тo је цeо кoмплекс Ц; богослoвију је завршiо Сз;отiшо у Бeоград Ц;
препознaо сам те, Трaјче Ц; Дрaгиша uчитељ ми је причaо Ц; гoре је спровeо црeво Т; па је
ставiо кечап Ц; Амeт штo умрeо Ц итд.
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Јотовање
1.3.11.1. Говор Прешева карактерише одсуство старог јотовања у облицима трпног
глаголског придева. За ову појаву Белић истиче да је настала у морфолошким условима (в.
Белић 1999: 143).
Примери ће бити наведени према сугласнику из основе.
д: све извaдено П; огрaдено са зaмку Т; А oна у Итaлију рoдена? Ж; Oна је рoдена у
Нeмачку Ж; бoр је пrви тuј сaден Р; iма посaдено Љ и сл.
т: Дaдена и врaтена Ж; Врaтена је Ж; замлaтен је Б; млoго је замлaтен П; штo је
замлaтена Ж; нaш jе заштiтен Сл; на кoга штo је испрaтено Сл; накiтени гoсти Сл;
накiтена јeлка П, Ч; плaтено је Ч и сл.
с: iма мeсено ГД; имaла сам мeсено П; свe омeсено, спрeмено Сл; затeкла га
обeсеног Љ; тe ги обeсени у пoдрум Ч; свeтло нe ли је угaсено Љ и сл.
з: кобајaги да смо зарaзени Сл;
л: откuд су досeлени Т; oн је отuда насeлен О; од нeгде јoш насeлени О; одoкле су
насeлени не знaм Р; Oни су от Шaинце насeлени овдe Ж; oни одeлени Сз; дрuго свe
подeлено Р; подeлено на свi Б; и брошuре подeлене Р; посoлено П, Ж, Ч, М, Рљ; упaлено
свeтло Ж. Али и: откудe су насeљени Т; онoј кəд је подeљено П и сл.
п: залoпене су П; iмашемо онeј кuпене Н; кuпени колaчи Ч; од овyј кuпен лeб Т;
љuпене у тањiр сeдив Ж; поклoпено га остaвиш Рљ; тoпени авиoни, тeнкови Б и сл.
б: грaбена погaча П, Ц, Сл, Т; Iзеде онoј дрoбено ГД; дрoбено млeко П, Н, О, Сл;
дрoбено си јeде Сл; такој надрoбено П; oни су бiли зарoбени Н и сл.
м: нeма сприeмено Сл; свe омeсено, спрeмено Сл; свe је спрeмено П; тeј су калeмене
М и сл.
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в: iмашемо остaвене Н; напрaвене, гoре такoј тeсне и вrзане Ц; што су напрaвене
Н; аутопuт кəд је прaвен Н; кəд је прaвена тaј цrква О; кyд је прaвено тoј Р; Сyд је дoбар,
попрaвен П; препрaвено нeкако ГД, свiње штрoвене Љ и сл.58
Међутим, могу се чути и јотоване форме. Овде се углавном ради о облицима „који
се данас не употребљавају више као глаголски придеви, већ просто као придеви“ (в. Белић
1999: 144).
нeје рaђено Н; Сeнта ми је брaт рођeн Р; дeте мuшко рoђено Сл; рођeн чiча Б;
рођeн чiча О; рођeни брaћа О; кад не познaваш нaјрођeно ГД; што су покaњени љuди Ц;
бiја је рaњен Б; сарaњени су зaједно Љ и сл.
1.3.11.2. По угледу на трпне придеве, и глаголске именице остају без јотованих
гласова:
мoмак за женeње Ж; тi ли си, бе, за женeње П; запалeње плuћа Т; калемeње П, Ч,
Ц, Рљ, Ж, Сз, Сл; тoј е канeње П, Ц; да л мoже с лепeње Т; љубeње П; каквo месeње П; iсто
су оделeње П; пoмоћно оделeње П; ћ iдемо у шuгаво оделeње Сл; папрiка за пунeње ГД;
нeје тoј за садeње Ж; нeје тoј чистeње Рљ и сл.
Нејотоване облике глаголских именица проф. Богдановић појашњава и утицајем
дисимилације, где се не мења сугласник из основе, а јотује се онај који заправо носи
морфолошко обележје (Богдановић 1999: 436).
1.3.11.3. У трпном придеву грађеном наставком -т налази се њ. Постојање
јотованог гласа проф. Богдановић објашњава чињеницом да у оваквим случајевима (са -т,
а не са -н) није било потребе за дисимилацијом (Богдановић 1999: 437).
жeњет је Рљ; јeси ожeњет П; нeје жeњет Ж и сл. Али: женeње (в. т. 1.3.11.2.).
1.3.11.4. Група ст може остати неизмењена, али има и примера са овом фонетском
изменом аналошки оствареном, као и оних са подновљеним јотовањем.
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Овакви и слични нејотовани примери могу се чути у источној Шумадији, али на подручју са траговима
шопске и вардарско-моравске миграционе струје (Бошњаковић 2004: 238).
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нeси кrстен П, Ч, М; још нeсу бiли кrстени Ж; крстeнка П, Ч, Ж, М, Сл; на
крстeнку су наместiли Рљ; кrстено дeте, више гoтово Сз; да је намeстен крeвет Сз; да ли
за врeме тuрско чiстено Н;
тoј тeше да испuштимо Р; да га пuшту сiна О; и пuшти онeј кoре од бозoвку П; њи
нe ги пуштi П; пuшти ме П, М, Ж; мeне ме пуштiше П; пуштiше га Рљ; сyд се опуштiла
П; пoпушти ме мaлка М; да нeсмо пропуштiли нeшто Б; којe смо пропуштiли М;
распуштiше се дeца Ч;
јa да намiшћам Ж; да намiшћамо крeвети Ч; намишћaмо астaли Сл; намiшћај
крeвет П итд.
1.3.11.5. Група ст присутна је у лексеми стап:59
Донeла стaп П; кад би узeла овaј стaп Т; сy кəд би му узeла једyн стaп Ц; и једyн
имaја стaпче О; стo трiес динaра сам дaла за стaпче П; и побiле стaпчики О; oни се oбе
стaпчики прифатiле О.
1.3.11.6. Група стр јавља се без трагова старог јотовања, али има и примера са
јотовањем.
oстро Ж, ГД, Ч; острiло П, ГД, М, Т; да наoстрим секiру П;
Наоштрiја ги ножeви П; сyд је oштар Т; оштрiло П и сл.
1.3.11.7. Као резултати старог јотовања могу се објаснити умекшања сугласника т
и с у неким глаголским облицима насталим у другачијем односу основа:
нeма да ги смiћа нiкој ГД; oн ће ме претрiша П; претрiшав ги Н.
1.3.11.8. У вези са новим јотовањем запажа се неколико појава. Наиме, јасно је да
се оно врши, али постоје колебања (чак и код истог говорника) у јотовању лабијала.
59

Штап је старије, док је стап новијег постања (Белић 1999: 179). Исти облик и у: Белић 1999: 179, 233,
Павловић 1939: 9, 160, Реметић 1996: 423, Младеновић 2001: 263, Јуришић 2009: 100, Младеновић 2013: 116;
Видоески 1962: 84, 117. У Алексиначком Поморављу је штап, штапиче (Богдановић 1987: 127); у Заплању
је забележено штапче (Марковић 2000: 215); у Лужници штап, уштап (Ћирић 1983: 51). В. и Бошњаковић
2008: 210 и нап. 46, где се истовремена појава облика штап и стап у говору источне Шумадије објашњава
пореклом ове речи (нововисоконемачки или старовисоконемачки (в. Скок III: 412)).
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Кумановски говор познаје само нејотоване форме (Видоески 1962: 87). У пчињском
говору обични су нејотовани облици, сем код именице дрвља (Јуришић 2009: 99).
Алексиначко Поморавље има углавном јотоване форме: снопље, гробље, здравље, али и:
раскрсје, гројзе, гвојзе (Богдановић 1987: 115).
Потврде стања у прешевском говору биће дате према сугласнику који се умекшава
или не умекшава:
н: грaње М; да ги збeрем грaњке П (и: тyј грaњ П, аналогијом према грање
(Видоески 1962: 62‒64)); iма и тrње П; тrња П, Ц, ГД; тrња, али онiја магарiња штo
јeдев П;
т: брaћа П, Н, М, Ч, ГД, Ж, Ч; пренoси прuћа Ж; сǝс прuћа П (чешће: прuчке);
п: кəд је бiја у Скoпље П; у Скoпље кəд ги срeтнем Ц; iма и снoпље П; кəд се вrже
снoпље Т; конoпље П, М, ГД, Ж, Т, Рљ; конoпље по Морaву Ц; бeле панталoне и бeлу
блuзу од конoпља Ц.
Али и: кyд је бiја зeмљотрес у Скoпје П; зeмљотрес у Скoпје Ч; Тoј е снoпје Ж.
б: бaш код грoбље мирaтовачко Ц; Рoберт је на грoбље Ц; на сeлско грoбље Б; сrпско
грoбље Н; дoђев од грoбља П; iдев на грoбља Љ; куде грoбља iма Н; на кoји грoбља Љ; да
iма шiбље О;
Али и: грoбје Б; е, грoбје сyг ископuјев Н; отiдемо на грoбје Рљ; тyј дeо је бiло
грoбје Ц; долeко су нaши грoбја Сз; iзнад грoбја О; iма нeка код грoбја Ц; па кaд отiдемо
на грoбја Ц; у грoбја Љ; цiгански грoбја куде су Н; гробјaрски пuт Сз;60
в: iма дiвље свiње П; дiвљо нeко дeте М; дивљaци П, Н, М; дrвља П, Н, Ч, Ж;
пaдав дrвља и кaмења П; трeба да однeсе тoј дrвље Ц; Здрaвље П, Ж, Н, М, Ц, Ч, Т, Рљ;
море, нeк је здрaвље Ц; крaвље млeко ГД, П, Ж, Ч; крaвљо Рљ, Сл.

60

Једна потврда са нејотованим лабијалом б (гробје) забележена је у источној Шумадији (Бошњаковић 2008:
239).
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Али и: овyј брaт му дивјaк П; тiја дrвја ГД, Н; накуд онoј дrвје Н; У здрaвје П, Љ,
Св, Б, Ч, М, Ц.
У лексеми гројзе извршена је метатеза те нема јотовања, али је до њега дошло у
именици гвожђе.
бeремо грoјзе М; брaли грoјзе Ч; пuнив ни сuкњичики сəс грoјзе П;
макaзе за сечeње гвoжђе Ц; продадo га гвoжђе П; свe нeки гвoжђа по авлiју Сл.

Карта 3.

1.3.11.9. Иако се у непосредном суседству прешевског подручја налази кумановски
говор који је у главнини обележен нејотованом групом јд („Формите со -јд- денеска се
почести на целава разгледувана област, но исто така не се необични и образувањата со -ѓ[...] Ваков парелелизам во употребата на споменативе форми наоѓаме и во говорот на
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Скопска Црногорија, додека во кривопаланечкиот последниве образувања [доѓеш, наѓу,
поѓете] се јавуваат само спорадично“ (Видоески 1962: 86)), то изгледа није утицало на
развој стања у говору Прешева. У њему се јотује група јд код глагола на ити. Ако се узме
у обзир распрострањеност секвенце -јд- у пчињском говору (Јуришић 2009: 100‒101),
може се претпоставити (а да то потврде и испитивања необрађене територије бујановачке
области) да се та изоглоса на истоку завршава са селима југоисточно од Трговишта (због
чега Јуришић сматра да је то прелазни говор од сврљишко-заплањског ка призренскојужноморавском), док западно од тога према Прешеву па све до границе са Македонијом
група -јд- > -ђ-.61
Богата је грађа која потврђује извршено специјално јотовање.
дoђем куде мoју стрiнку П; е, сy да дoђем M; затoј не мoгу да дoђем Рљ; јa тeше да
дoђем П; да ће дoђем Ч; јa дoђу Р; наћyске ће дoђу О; да дoђеш код мeне М; да те вiкам да
дoђеш Ц; кa ће дoђеш Рљ; не мoжш дoђеш на рeд ГД; нeћеш да дoђеш Н; oдма да дoђеш Б;
а нeће да дoђе Т; aјде, стaрац ће дoђе М; да ми нeкој дoђе О; дoђе и куде мeне гoре Љ; кад
дoђе нiки Р; кoј да дoђе Т; кoј ће ми дoђе Ж; кy ће дoђе човeк П; куде мeне ће дoђе Сз;
нeма гу ћeркаˬму из Бeоград да дoђе П; не мoж да ми дoђе на пaмет Ц; овaј дoђе дeсно Ц;
Oдма нека дoђе Ц; Од Нiш ће ти дoђе Ж; oна дoђе у понeдељак О;Oно нiкој нeће ми дoђе
Ж; па кə дoђе Рuшка Н; по нaше дoђе Н; Стaр човeк ако ти дoђе Ж; такoј ли дoђе Ц; тuго,
куде тeбе ће дoђе О; тuј да дoђе Н; ће дoђе Св; ће дoђе врeме ће се срuши свe П; ће дoђе тoј
врeме П; дoђев кuчики или штo преко нoћ П; дoђев прeко нoћ О; кəд дoђев, спрeма једeње
ГД; жиeне дoђев Ц; кə дoђев дeца Сз; Нeћев от грaт да дoћев Ж; uвече си дoђев сaме Рљ; јa
дођo да ве вiду П; uвече дођo, заведoјка П; дођe Бoгдан М; дођe Дeско куде мeне тaмо П;
дођe једyн Ч; дођe куде вaс Ц; кyд дођe ГД; Кyт дођe Ж; Стојaнче дођe Ц; Oгњен дођe П;
дођoмо у једанaес саaт ГД; а кy дођoше Рљ; дођoше от Прeшево ГД; Цaца и oни дођoше П;
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У вези са групом -јд- у глаголима на ити треба споменути стање и у другим говорима. У говору
Галипољских Срба забележени су облици дођеш и дојеш (Ивић 1957а: 134‒135). У говору шарпланинске
жупе Гора постоје потврде са неизмењеним јд (најдеш, пројдеш, пројдете), са јотовањем (дође, приђем,
дођеш, прођеш), али и са ј, где је могуће да је -д- испало из -јд- (доје, дојеш, пројеш, најем) (Младеновић
2001: 217). Младеновић наводи да се последњи облици јављају и у сретечком говору напоредо са јотованим
(Младеновић 2001: 217; у: Павловић 1939: 107‒108 нема форми типа доје). У говорима централне Шумадије
могу се чути, доиста ређе, форме ових глагола са ј (Реметић 1985: 177). Бошњаковић налази да се у источној
Шумадији јављају облици са специјалним јотовањем, али и да је забележен један нејотовани пример (дојде)
записан од старије информаторке (Бошњаковић 2008: 241).
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дoђи овaм Ц; изађo да вiдим Ч; јa кудe да ги нaђу Сл; јa не мoж нaђу кудe је Ж; сyд јa ће
нaђу тuј Ж; кудe ће нaђеш сyда рабoту О; кoга ће нaђеш Љ; мoжеш ли да ми нaђеш тoј Ч; не
мoж да га нaђеш Н; Ће гу нaђеш Љ; кудe ће гу нaђе oн Ж; о[д] Бoга ће гу нaђе Рљ; нoћу,
дyње нiшто нeма да ме нaђе Сл; свe се нaђе Сл; oвде кад пoђеш Т; да ли oн у вoјску ће
пoђе П; пoђев за снaшку Ц; пођoмо и мi Љ; пођoсте ли, брe Н; кəд га прeђеш М; пређe
овaмо П; да прiђе да uзне П; јa кəд прoђу Сл; aј ће му прoђе Сл; да ми прoђе вриeме П;
куде прoђе Р; прођe и тoј Б; овoј врeме ће прoђе П; па нeка прoђе Ч; пa ће прoђе Св; Прођe
врeме Ц; прoђе мaлка врeме Т; прoђе на врaта Т; чим прoђе двa-трi дyна Рљ; по кoлко кoла
прoђев ГД; сал прођe такoј тuј Ц; мнoго дeца прођoше данyске Ж; ако умeјеш да се снaђеш
данyске Сл итд.

Карта 4
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Палатализација
1.3.12.1. И у говору Прешева постоје аналошки облици резултата палатализације
који су познати и другим ПТ говорима (Богдановић 1987: 125, Реметић 1996: 502, Тома
1998: 94, Марковић 2000: 87, Младеновић 2001: 426, Јуришић 2009: Младеновић 2013:
124). Они се срећу код неких глагола у 1. л. јд. на -у и у императиву 2. л. једнине и
множине.
не мoжу да iдем Ж; па си испeчу ГД; исeчу ги сaма ГД;
обuчи тuј мoју Т; исeчи га П; пoсле га пресeчи Т; аљiнче му обuчите П.
1.3.12.2. Палатализација је извршена у 3. л. мн. презента испред наставака -ев и -ив:
па га извuчев из рeку Ц; oни си га облeчев Сл; пuпак му отсeчев Сл; нек се пeчев Рљ;
сuчев жeне тaрану Рљ; ѕiнѕе му тeчив Т; овrшив П, Сл и сл.

Консонатске групе
Иницијалне сугласничке групе
1.3.13.1.0. Код иницијалних сугласничких група запажено је њихово чување али и
извесне измене. Промене у сугласничким групама односе се на њихово упрошћавање и на
супституцију сугласника насталу асимилацијом или дисимилацијом.
1.3.13.1.1. Неке старе сугласничке групе се чувају:
сл: чoрба от слiве зелeне П; бeремо слiве Ж;
али и: пeт шiника шљивaк Ц; сaд већ шљивaк Т; три-чeтри шљiве Сл.62

62

Слична напоредност у употреби сл и шљ и у: Белић 1999: 180, Ћирић 1983: 52, Богдановић 1987: 127,
Реметић 1996: 426, 519, Вукадиновић 1996: 103, Марковић 2000: 87. У кумановском само слива, сливак
(Видоески 1962: 62), у горњопчињском слива (Јуришић 2009: 105), у Гори сљива⁄сл'ива (Младеновић 2001:
263), у Гатњу сливе (Младеновић 2013: 116).
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цвр: знaш какo цвrсто Ж; сiтно, али цвrсто П; цвrсто га дrжи Ц; дoбро, дoбро,
оцврснaло Ч.63
1.3.13.1.2. Сугласничке групе пш, пт, пс, пч могу се чувати, упростити испадањем
плозива испред експлозивног т или изменити путем африкатизације.
пш: трeба да чiстим пшенiцу П; спрeмиш пшенiцу Сл.
пш ˃ пч: пченiца Ж, Сл; пченiца што се спрeма О. 64
пт: нeка птiца Б; птiце П, Ч.
пт ˃ т: нeке тичурiне О. 65
пс: да му псuје мaјку П; кəд пoчна да га псuје Ч; нeке псoвке Ц; псuје: јебe му свu П;
псувaја ву мaјку сrпску О;
пс ˃ пц: пцuје ме Љ; па пцuје, да вiдиш Б; 66
пс ˃ пц ˃ пч: не одговaрам на пчeшки пiтања П;67
пч: на oсу, на пчeлу је жaлка П; тaту га изeле пчeле П; тoј су пчeле Рљ; пчeле смо
имaли двe кoшнице П; кyд га изедoше пчeле П; има пчeле Сз.68
63

У вези са групама цр и цвр Белић каже: „Да је у померању африкате ч овај дијалекат отишао даље од
осталих наших дијалеката. Обично се то померање у њима находи испред р, а овде и испред в“ (Белић 1999:
183). Примери са цвр налазе се и у: Видоески 1962: 83, Ћирић 1983: 51, Богдановић 1987: 127, Реметић 1996:
425‒426, Ћирић 1999: 82, Марковић 2000: 87, Младеновић 2001: 262‒263, Јуришић 2009: 104, Младеновић
2013: 119.
64
У кумановском и горњопчињском говору јавља се једино пч (Видоески 1962: 83, Јуришић 2009: 102);
Алексиначко Поморавље углавном познаје пч, ређе пш (Богдановић 1987: 121); у Понишављу и Лужници су
забележени примери са пч и пш (Ћирић 1999: 84, Ћирић 1983: 52); заплањски говор зна за пш ˃ пч, али и пш
˃ ш (Марковић 2000: 88); у Гори и Гатњу је пч или пч ˃ ч, у Гори и ћеница (Младеновић 2001: 259,
Младеновић 2013: 119). Призренски говор познаје само упрошћену групу пч: ч'еница (Реметић 1996: 424).
65
Призренски говор има пт и пт ˃ т (Реметић 1996: 424). У говору Горње Пчиње није забележено птица, а
са тим значењем користи се лексема пиле (Јуришић 2009: 102). Пиле се употребљава и у Лужници и
Понишављу, али и тица, тиче (Ћирић 1983: 51, Ћирић 1999: 83). У Алексиначком Поморављу је забележено
пиле и птица, не и тиче (Богдановић 1987: 125). У Заплању је само пт ˃ т, тичићи (Марковић 2000: 88).
66
У Лужници и Понишављу (Ћирић 1983: 52, Ћирић 1999: 84) група пс се чува или африкатизује (псује,
пцује) У кумановском, призренском и гатњанском говору пс обично даје пц (Видоески 1962: 83, Реметић
1996: 424, Младеновић 2013: 123). У сврљишком, горњопчињском говору, говору Горе и Алексиначког
Поморавља пс се редовно африкатизује (Богдановић 1979: 36, Јуришић 2009: 103, Младеновић 2001: 258,
Богдановић 1987: 121. У Заплању се ова сугласничка група упрошћава (сује, сета) или африкатизује
(Марковић 2000: 88‒89).
67
Овакав облик забележен је и у Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 115) и говору Црне Траве и
Власине (Вукадиновић 1996: 102, али и пчешћи); у говору села Присјана среће се пшешки (Милосављевић
2009: 437); у Понишављу је пчешћи и пшешћи (Ћирић 1999: 84).
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1.3.13.1.3. Група шк може се чувати, али има примера и са африкатизацијом:
шк: шкeмбе се надувaло П; шкeмбе оволiко Ч;
шк ˃ чк: сaмо онoј чкeмбе Ц.69
1.3.13.1.4. У групи кћ дошло је до упрошћавања:
кћ: двa сiна iма и ћeрку Рљ; Двe ћeрке iмав Сл; доoди ву ћeрка Ч; Вiкам на ћeрку
ми Ж; овaј нaша ћeрка Ц; ʸOћу, ћeрко П; Трi ћeрке iма Ж; Умрeла ћeрка на мaјку и на
тaтка П; Ћeрка му је врaтена Ж; Ћeрка ни је умрeла П; Ћeрко, кад отiдеш кuде мuжа П;
чeтири ћeрке П.
1.3.13.1.5. Група тк остаје неизмењена:
тк: ткaје чəршaфи Сз; мнoго сам ткaла Ж; о[д] тoј конoпље плaтно се је ткaло П;
онoј њeно ткaјено П; ткaле смо Ч; ће тuримо поњaву ткaјену П.
1.3.13.1.6. У сугласничким групама гн, кл, жл у вези са јатом обично долази до
промена у: гњ, кљ, жљ. Код лексеме гнездо могу се јавити двојаке форме (гнездо и
гњездо).
гн: Орлoво гнeздо М;
гн ˃ гњ: голuбово гњeздо М; eне ву га гњeздо Сл; не се гњeзди П; угњездiла се па
не мrда Рљ;70
кл ˃ кљ: кудe су кљeште П; дaј ми тeј кљeште Ц;71
жл ˃ жљ: жљебaча нијeдна Ч; не се жљeби Т; ражљебiло се П.72
68

Само пчела среће се у кумановском, горњопчињском (Видоески 1962: 121, 149, Јуришић 2009: 102. Пчела
и чела забележени су у: Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 125), Призрену (Реметић 1996: 424),
Понишављу (Ћирић 1999: 83), Гатњу (Младеновић 2013: 119). Једино чела у Лужници (Ћирић 1983: 51). У
Заплању је чела и пшела (Марковић 2000: 89).
69
Двојако и у: Реметић 1996: 424, Марковић 2000: 89, Младеновић 2001: 259, У Алексиначком Поморављу је
чкембе (Богдановић 1987: 121). Код Белића стоји шкембето, шкембацини (Белић 1999: 304, 305).
Неизмењено (односно, шкембе или шћембе, у зависности од зоне говора) у Лужници и Понишављу (Ћирић
1983: 52, Ћирић 1999: 83).
70
У говору Горе забележено је само гнездо (Младеновић 2001: 243). Гњездо у: Белић 1999: 255, Ћирић 1983:
52, Богдановић 1987: 119, Ћирић 1999: 84, Марковић 2000: 89, Јуришић 2009: 103. Гнездо и гњездо у:
Видоески 1962: 63, 103, 108, Реметић 1996: 424‒425.
71
О овој групи проф. Реметић наводи да „због изједначавања љ и л испред предњонепчаних вокала немогуће
је одредити да ли асимилативним путем раније кл ˃ кљ“ (Реметић 1996: 425).
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1.3.13.1.7. У групи тл (< т ) дошло је до дисимилације те се редовно чује кл:
клuче, клuцана (в. више у т. 1.2.5.2.).
1.3.13.1.8. До дисимилације дошло је и у следећим сугласничким групама:
мн ˃ мл: нeје млoго врућiна ГД; Млoго uбава папрiка Ж; млoго uбава Ж; млoго ги
iма Љ; Зoре ми је чувaла Нaте млoго П; млoго се љутiја Ч; млoго га чuва П; млoго мuка П;
млoго лoше О; млoго лoшо Сз; млoго гoдине је прoшло О; бiволице млoго мaсло су имaле
Ж; млoго је тeшак П; млoго бiла uбава П; млoго uбава П; млoго uбав сiр ГД; нeмаше млoго
гuжва ГД; млoго чекaмо ГД; млoго је тeшак П;
мнoго ме нервiра П; мнoго мaло М;73
гњ ˃ гл: мeне ми глeтаво ГД; свe ми се зглетaви П;74
гњ ˃ гм: гмeчив га Љ; нагмeчимо га дoбро П.
1.3.13.1.9. Група гњ ˂ гн налази се у глаголским облицима:
па се гњeте у тeбе, гњeте Ч; гњeтев пaре у uста Ц; нагњeло се пот шпoрет Сл.75
Упрошћавање групе гњ обично се дешава у ојкониму Гњилане:76
бiли су у Гiлане ономaт ГД; из Гiлане Рљ; накуд Гiлане Ч; под Гiлане је Н; у
Гiлане дoктори не могaле да га спaсив Ж; нaтамо је гiланско Н;
72

Више у: Пецо‒Милановић 1968: 76, Реметић 1985: 183‒184. Жлеб и жљеб у: кумановском (Видоески
1962: 61, 138, 250, 251), заплањском (Марковић 2000: 89); жљеба у горњопчињском (Јуришић 2009: 103);
жљеб у Лужници (Ћирић 1983: 52), Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 120), Понишављу (Ћирић
1999: 84); у призренском је жгл'езда (Реметић 1996: 425).
73

Дисимилацијом настала група мл у млого широко је распрострањена појава: Белић 1999: 185, Богдановић
1979: 53, Ћирић 1983: 53, Богдановић 1987: 123, Реметић 1996: 425, Вукадиновић 1996: 116, Марковић 2000:
89, Младеновић 2001: 250, Јуришић 2009: 103, Видоески 1962: 88; Јовић 1968: 69, Пецо‒Милановић 1968:
283, Симић 1972: 198, Реметић 1985: 184, Бошњаковић 2008: 209.
74
О односу гњецав : глетав више у: Јеремић 1963. Глетав се среће у: Видоески 1962: 30, 111, Реметић 1996:
435, Марковић 2000: 89,
75
Овако и у другим говорима: Белић 1999: 179, Реметић 1996: 425, Ћирић 1999: 85, Младеновић 2001: 251,
Видоески 1962: 62.
76
Етници су: Гилaнац, Гилaнка, Гилaнци. Албанскa варијанта овог ојконима је Gjilan. Ово место се спомиње
у једној повељи кнегиње Милице и њених синова Стефана и Вука као Ãíèâëgíе (у делу повеље где се
говори о сведоку под именом Радèâîè из овог места) и Гíèëgíе (у делу повеље где се говори о међи села
Ливоча поред Гњилана). В. Monumenta Serbica: 263, 264, Новаковић 1912: 408, Даничић 1863: 211.
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али се и чува: oни идoше у Гњiлане Рљ; дaва ву двe гњiле крuшке П; ја ги вoлим
онeј гњiле Рљ.77
1.3.13.1.10. Група ст налази се у лексеми стап (в. 1.3.11.5.).
1.3.13.1.11. Група цр изговара се у лексемама црн, црвен, црево, црешња, црљив:
жљuна iма онuј цrну кaпу П; iма црвeно, цrно на глaву тaј жљuна Ц; немaње цrно
Сл; да кaчим црнiло П; у црнiну Љ;
бeрем папрiку црвeну Ц; овoј црвeно Ч; с бoју црвeну П; црвeни јaјца и лuк П;
Црвенiца ги зoвемо М; Црвeна рeка Р; нацрвeнив се обрaзи П; нoге све поцрвeнев П;
обрaзи, уцрвенiја се П;
от слeпо црeво П; црeва истурi повраћajећи Т;
имaла је једнa црeшња Ч; качiја се у црeшњу Ж;
црљiве јaбуке Рљ; црљiве су Сз; овaј црљiва, овaј нeје П; уцрвљiло се Ц (в. т.
1.3.2.4.).
Сугласничке групе у медијалној позицији
1.3.13.2.0. У медијалним сугласничким групама може доћи до одређених измена,
асимилативног или дисимилативног порекла, али се неке и чувају.
1.3.13.2.1. Групе стр и см:
стр : штр: в. т. 1.3.11.6.
см : шм: опeри на чeсму П; па нeје имaло чeшма Н; затeгни гу чeшму Ч; пoсле
чeшму Јанuзову Н; чeшму гу пoсле правiше Н; нeмамо чeшме Т; тoј oни прaвив чeшме П.78

77

Гњиле и у: Белић 1999: 179, Богдановић 1987: 119, Реметић 1996: 425, Ћирић 1999: 85, Младеновић 2001:
251, Јуришић 2009: 103 (али: гнетешемо), Видоески 1962: 62 (чак и: гњој).
78
Према Младеновићу (2001: 253) овде је сачувана изворна група шм из турског облика çеşme (Шкаљић
1966: 172).
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1.3.13.2.2. Група пс може се чувати, али има примера са африкатизацијом:
пс: липсuје стoка П; uзме тепсiју Ч; такoј тепсiју ставi Сл; ће гу калеiше тепсiју
П;
пс ˃ пц: липцaло кuче Ж; липцuје једнo по једнo Т. 79
1.3.13.2.3. Асимилацијом су измењене следеће групе:
мљ ˃ мњ: једнo земњaно П; па се пeче у земњaно М; од онiја земњaни Ч;80
али се и чува: бeла зeмља као крeч Н; ђеренљiва зeмља О; зeмља је ђеренђiва тuја
О; и сyк iма зeмља онaмо Н; нaша зeмља Ч; нeма зeмља Ц; одoкле тaј зeмља тoлко Н; па
Бeла зeмља дрuго је Н; нeсам имaја зeмљу Ц; имaли смо си зeмљу Рљ; тoј су ђеренљiве
зeмље О; земљaно П, Ц.81
1.3.13.2.3.1. Група вњ може се чувати (плевња), а може доћи и до регресивне
асимилације вњ ˃ мњ (племња). Има потврда декомпоновања сонанта њ, те ће се јавити
сугласничка група мј (племја):82
вњ: плeвња П; свe је тaм у плeвњу Т;
вњ ˃ мњ: па у плeмњу П; гoре је бiла плeмња Сл;

79

И у другим ПТ говорима најчешће долази до африкатизације пс ˃ пц: Ћирић 1983: 52, Богдановић 1987:
120, Реметић 1996: 427, Ћирић 1999: 90, Младеновић 2001: 258, Младеновић 2013: 123, Видоески 1962: 83.
Углавном липсала и тепсија у говору Црне Траве и Власине и горњопчињском (Вукадиновић 1996: 105,
Јуришић 2009: 105). У Заплању се срећу облици са пс ˃ вс: тевсија и ливсала (Марковић 2000: 90), али има
и ликова: липса, тепсија и тепција. Група вс јавља се у неким јекавским говорима, док у већини источних
штокавских говора -пс- ˃ -пц- (Павловић 1968: 86).
80
Шире о распрострањености ове појаве у призренско-тимочким и косовско-ресавским и македонским
говорима у: Младеновић 2001: 248. Промена -мљ- ˃ -мњ- (-мј-, -м-) среће се и у говорима Шумадије
(Реметић 1985: 189, Бошњаковић 2008: 215).
81
У ПТ говорима обично долази до тројаке ситуације у вези са групом -мљ- у земља: она се чува,
асимилацијом прелази у -мњ-, или још даље дисимилацијом у -вњ-. Земља у: Реметић 1996: 427 (земл'а),
Ћирић 1999: 87, Јуришић 2009: 105. Земња у: Белић 1999: 182‒183, Ћирић 1983: 53, Богдановић 1987: 119,
Реметић 1996: 427 (земња, земн'а), Ћирић 1999: 87, Марковић 2000: 92, Младеновић 2001: 248 (земн'а,
земна), Јуришић 2009: 105, Младеновић 2013: 120 (земн'а), Видоески 1962: 86 (али: земљак).Зевња у: Белић
1999: 182‒183, 185, Ћирић 1983: 53, Вукадиновић 1996: 107, Ћирић 1999: 87, Младеновић 2013: 120.
82
У вези са примерима Дьмњан, Неродимња, тьмњан из призренског говора, проф. Реметић подразумева да
је најпре -мј- ˃ -мљ- (Реметић 1996: 427).
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мњ ˃ мј: iма плeмја Н; iма плeмја, и бунaр iма Ц; једнa плeмја је имaла сламeна
Сл; темeљ iма на плeмју Ц.83
1.3.13.2.3.2. Срећу се облици шушљак и шушјак:
да однeсем онyј шушљaк П; однeсе шuшјак П; шuшјак iма да је исeчен Ч.
1.3.13.2.3.3. Супротно овоме, према тамјан, може се чути и форма тамњан:
iмаш ли тамњaн Ч; oн си нoси тамњaн П; али и: па ги стaвљам овyј тамјaн на
гuшу П; с тамјaн закaди Љ.84
1.3.13.2.3.4. Група

мт ˃ нт: кoј ће пaнти Ч; кoј е запантijа Б; тoј нeсам

запантiла Љ;
али се и чува: iч не пaмтим П; пaмтиш ли ги фамiлије Р; свe пaмту из детiњсто
Сз; нeсам запамтiла Ж;85
1.3.13.2.3.5. Група тм ˃ тн: ће oтнем од нeкога П;86
али се и чува: oтмем мoтке и на једнoга и на дрuгога Ц; отiде да гу oтме Ц;
1.3.13.2.3.6. Група зм ˃ зн: uзнем ги јa Св; а јa да uзну кашiку Сл; да uзнеш једнo
одeло П; нeће да uзнеш Б; тeше тuђу чaшу да uзнеш О; пoшто-зaшто да uзне ГД; само uзне

83

У кумановском говору налазимо односе сличне претходно наведеним: тамјан/тамњан,
римљани/римњани/римјани, Дамњан/Дамјан (Видоески 1962: 81). Облик племја није забележен у другим
призренско-тимочким говорима, па ни у кумановском (в. Белић 1999: 182, племња; Видоески 1962: 80,
плевна, плевње, племња; Богдановић 1987: 97; Реметић 1996: 426, плʼемња; Марковић 2000: 92, племња;
Јуришић 2009: 95, племња, плевња, плевне).
84

У вези са -мј- у тамјан Младеновић (2001: 248) оставља могућност трага црквеног облика.
В. Симић 1972: 180, Реметић 1985: 187. Младеновић (2001: 250) објашњава да се у говору Горе облици са
-мт- (памтим) одржавају због семантичке везе са памет, паметујем.
У призренском је чешће памтим (Реметић 1996: 427). Чешће са -мт- ˃ -нт-: Видоески 1962: 83‒84, Ћирић
1999: 87, Јуришић 2009: 106. Само са изменом -мт- ˃ -нт-: Ћирић 1983: 54, Богдановић 1987: 119,
Вукадиновић 1996: 105, Марковић 2000: 92, Младеновић 2013: 121.
86
Исто и у: Реметић 1996: 427, Вукадиновић 1996: 105, Ћирић 1999: 87, Марковић 2000: 184, Јуришић 2009:
85

105, Видоески 1962: 83.Овакве измене односе се на глаголе сложене од ^тè (узетè), који су -н- уместо -мдобили аналогијом према другим глаголима као што је почети : почнем (Белић 1999: 321).
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папiри Ц; uзне па ме грaбне П; uзне ферeџе П; oни пoсле uзнев ги гу О; uзни од овoга Рљ;
uзни си га Љ; Uзнете кaфу пiʲте Ж; заuзне кuћу ГД;
али се и чува: мoжете ли тoј да uзмете вi О; нeсу смeли да га uзмев од њi П.87
Упрошћавање групе зн испадањем з у овом глаголу долази само код обраћања
деци: uзни, uни бaбе, uни П.
1.3.13.2.3.7. Групе чн и шн:
чн ˃ чњ: тoј ми је деверiчња П; uзеде сестрiчњу мoју Ч.88
шн ˃ шњ: iма лeшњаци Ч.89
1.3.13.2.3.8. Регресивна асимилација јавља се у групи вн:
вн ˃ мн: гoмно јeдно Рљ; гoмна ће ми се напiјете П; с гомњiву мoтку П; одaмна је
умрeла ГД; одaмно је тoј бiло Сз; кoј ће пaмти, тoј одaмно Ц; одaмначка сам правiла П; јa
нeсам месiла, бoгами, поодaмначка ГД; док сyмне Ц; јoш нeје сyмнало П;
али и: у гoвна до гuшу ГД; одaвно је бiло П; одaвно је дoшја П; одaвно је умрeја
ГД; одaвно су одaдене О; тoј одaвна Н.90
1.3.13.2.3.9. Група мн чује се у: гuмно П, Б, Св, Љ, Ч, Ц; гuмно је гoре Сл; тuј е бiло
гuмно Ч; кəд се стyмни Љ; стəмнiло се М.91

87

В. Симић 1972: 179, Реметић 1985: 191.
Увек узне у: Богдановић 1979: 92, Богдановић 1987: 207, Вукадиновић 1996: 106, Ћирић 1999: 87, Марковић
2000: 92, Видоески 1962: 83. Најчешће узне: Јуришић 2009: 105. Узне или се зн упрошћава испадањем н:
Реметић 1996: 427, Младеновић 2013: 118‒119, што се среће и у: Реметић 1985: 340‒341, Бошњаковић 2008:
216.
88
Исто у говору Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 120) и кумановском говору (Видоески 1962:
251). У призренском: сестрич'ња и сестришња (Реметић 1996: 196). Код Белића само -на: деверична,
сестрична, шуричична (Белић 1999: 266).
89
Исто и у: Белић 1999: 74, 257 (лешњеци), Богдановић 1987: 120, Реметић 1996: 454, 457 (л'ешњице),
Марковић 2000: 119, Младеновић 2001: 253 (љешњици), Видоески 1962: 97.
90
В. Реметић 1985: 188. Форме са -мн- ˂ -вн- и у: Белић 1999: 182, Ћирић 1983: 53 (у зони II), Богдановић
1987: 119, Реметић 1996: 426, Марковић 2000: 92, Јуришић 2009: 104‒105, Младеновић 2001: 249, Видоески
1962: 80.
91
Група -мн- обично је стабилна и у другим говорима: Ћирић 1983: 53 (у зонама I б и II), Реметић 1996: 428,
Ћирић 1999: 87 (у зони II), Марковић 2000: 92, Младеновић 2001: 250, Јуришић 2009: 106, Видоески 1962:
88.
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1.3.13.2.4. Дисимилација се препознаје у следећим примерима:
тљ ˃ кљ: једнu пeкљу П; не се пeкљај Љ; зaпекља се Ч;
али и: пeтља се у нeшто штo не разuме Сл.92
мб ˃ нб: дaј нeку бонбoну Б; бонбoне да кuпим ГД;
али и: нeке бомбoнке П; бомбoнче бaбино Ж.93
цл ˃ цк: на цuцку му дaвам Сл;94
али и: нeће на цuцлу П.
1.3.13.3. Упрошћавање сугласничких група приметно је у следећим примерима:
вљ: О овој групи било је речи у поглављу о сугласнику в (т. 1.3.2.4.).
нс ˃ с: дoђев испeктори Б; финaнсиски испeктор П;
гн ˃ н: дiне се како вампiрче Ж; не мoж да се дiне от кiчму О; динaло се сaмо Т;
динa се рaно Ц; динaсте ли се П;95
дс ˃ с: нe пресeдник, кнeз П; пресeдник је Сз;96
сц ˃ ц: подгрeје, ицeди га и у нaјлон ГД; глaву ће ни ицeпи П; iцепи ми се кeса П;
ицепiло се Т; oн ву ицепiја фuту П; тo је од ицeпену фuту П;
шч ˃ ч: у бaчу Н; Бaче смо садiли Ц;97

92

Дисимилациона измена -тљ- ˃ -кљ- и у: Белић 1999: 182, Богдановић 1079: 43, Ћирић 1983: 54, Богдановић
1987: 123, Реметић 1996: 428, Ћирић 1999: 88, Марковић 2000: 92, Младеновић 2001: 252, Видоески 1962:
88. Појава је позната и у другим говорима: Јовић 1968: 76, Вујовић 1969: 208, Симић 1972: 200, Реметић
1985: 194, Бошњаковић 2008: 218.
93
В. Симић 1972: 180.
94
Овакав лик забележен је и у: Марковић 2000: 93, Милосављевић 2009: 442.
95
Овако и у: Младеновић 2001: 242, Младеновић 2013: 118 (дигне), Видоески 1962: 89.
96
Исто у: Ћирић 1983: 54, Богдановић 1987: 129, Реметић 1996: 451, Ћирић 1999: 90, Марковић 2000: 64,
114, 116.
97
Овај облик би се могао посматрати и према изворној турској речи bahçe (Шкаљић 1966: 123). В. Марковић
2000: 93. Проф. Младеновић наводи примере бајча и бојча (из говора Гатња, централне зоне Косовске
котлине, Витине, Новог Брда, Жегре, Цернице и Косовске Каменице) чији настанак објашњава губљењем
гласа х из турских ликова bahçe и bоhçа (Младеновић 2013: 120).
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али и: да вaдимо бaшчу П; бaшчу нeсам садiла Ч; пропастiло ми се свe у бaшчу Ж;
тuј преко његoву бaшчу Ц; цeл дyн по бaшчу П; блiзу до бaшче Т;
нтн ˃ тн: мoжда ће је интересaтно О;
кв ˃ к: да исeчеш једнu бuку О; бuке iма гoре Љ;98
ст ˃ с: У именици болест дошло је до упрошћавања финалне сугласничке групе
ст губљењем т, што се пренело и на плуралски облик (в. т. 2.1.1.2.5).
тiја бoлеси Ч; кoлко бoлеса iмам П.99
1.3.13.5. Аналогијом су настали и облици болесан и посан у м. роду без
сугласничке групе ст:
бoлесан је бiја Ч; тaтко му је бoлесан П; јeди, пoсан је Љ.
1.3.13.6. У групи нк може доћи доћи до редуковања н:
тoј су Звoнкови дeца Љ; или Вeлика сeнка Н; сeнка вeлика Н; код кумашiнку Ж;
гостинке, гостiнке Т; штo је слaтка печeнка Ц.
Судбина финалних консонантских група
1.3.17.1. У вези са сугласничким групама у финалној позицији могу се издвојити
само примери са -ст и -зд, где долази до упрошћавања и то испадањем крајњег гласа.
-ст ˃ -с: бoлес не крaси П, Ч, Ц; нeки бoлес Ж; тoј врeме кудe бoлес О; голeм гoс Ц;
не се бaња кrс сyг О; па ги стaви у кrс Н; стaвим лiс копuс П; преко мoс Љ; па имaле смо
мoс дrвен, oбичан О; ће напрaвив нeки пaкос Ч; кoј oће да uзне прiчес О; на кoј пrс Н; на
мaл пrс Т; на овeј одозгoр се спуштiја тeчнос П; али једyн чaс, једнu кaфу да ву бeше
однeла П; aлкохол деведeс пeт мiлилитра, чiс П; стaрос, дeте Н;

У облику буке заправо се ради о чувању старине: áÚêъ´. В. Богдановић 1979: 45, Ћирић 1983: 54,
Реметић 1996: 398, Вукадиновић 1996: 117, Ћирић 1999: 90, Младеновић 2001: 244, Милосављевић 2009:
443, Видоески 1962: 142.
98

99

Овакав множински облик са упрошћеном групом ст забележен је и у говору Алексиначког Поморавља
(Богдановић 1987: 128).
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У прошћавање сугласничке групе -ст често се дешава код бројева:
шeс гoдине Сл; шeс гoдине-сeдам су се тужiли М; шeс комaда Љ; iмаше пе-шeс
oвце Ц; пе-чeс мeтра Сл; јa сам останaја шeс гoдине без мaјку Сл; шeс дiнара Б; деведe
шeс гoдине Сз; дванaес дeца П; седoше до пoла двaнаес П; двeста двaнаес рaвно П;
пeтнаес iљаде П; петнaес сам копaја Сл; трi и петнaјес, и двaјес Ц; пе-шеснaес родiла Т;
седамнaес iма М; осамнaес мeсеца Р; осамнaес iљаде Т; имaја деветнaес гoдине Ц; oн
деветнajес гoдине iма Ж; двaес шeс М итд.
Код броја шест забележила сам губљење читаве финалне групе: ше-шe чeтри, нeће
да се јaви Ц.
-зд ˃ -з: једyн грoз П.
1.3.17.2. У неким случајевима може доћи до промене звучности (соноризација или
десоноризација) финалног сугласника из некадашње сугласничке групе:
-зд ˃ -з ˃ -с: вoди ги квaчка свi петнajес, грoс ги вoди („свих петнаест пилића као
грозд“)П.100
1.3.17.3. Именица маз финални глас з добила је према глаголу мазати:101
ће ти напрaвим мaз П; мaз мазa Ч.102
1.3.17.4. Мада не тако често, може се чути и:
iсту могuћност iма П; oна iма мoст П; iмав прeдност П; дeте пeтнаест гoдине Р;
шeснаест пuт до осaмнаест П; осaмнаест гoдине Ц.

100

Облик грос (< гроз < грозд) у наведеном положају неочекивано има обезвучени глас испред звучног г,
што се можда може објаснити паузом у говору. Бошњаковић наводи примере чувања два иста сугласника у
сандхију када постоји пауза иза првог гласа (Бошњаковић 2008: 211).
101
В. Ћирић 1983: 50. Исти облик и у: Реметић 1996: 416, Вукадиновић 1996: 119, Марковић 2000: 97,
Милосављевић 2009: 446, Младеновић 2013: 130, Видоески 1962: 93. У пчињском говору је мас (Јуришић
2009: 114, 115).
102

Исти облик и у: Реметић 1996: 416, Вукадиновић 1996: 119, Марковић 2000: 97, Милосављевић 2009: 446,
Младеновић 2013: 130. Негде је забележено мас: Белић 1999: 191, Стевановић 1950: 83, Јуришић 2009: 114,
115. У Говору Сретечке Жупе налазимо маз (Павловић 1939: 159), мас (Павловић 1939: 131), мазс (Павловић
1939: 174); у Гатњу мазс и мас (Младеновић 2013: 135); у кумановском је мазс (Видоески 1962: 93, 145).
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1.3.17.5. За финалне сугласничке групе -жд, -шт (дажд, пришт) немам потврда и
то се може објаснити речима проф. Марковић (2000: 97): „Неке од ових лексема нису у
духу народног ГЗ и до њих се може доћи тек на посебно инсистирање, док је последња
(дажд) изашла из употребе [...]“. Ипак, чини се да је једна од њих (пришт) у прешевском
говору доживела преобликовање: сaд му кaо пrша П.
Сандхи
1.3.14.0. У сандхију може доћи до испадања сугласника или до њиховог једначења
по звучности.
1.3.14.1. Некада је пре испадања најпре дошло до неких других фонетских измена:
до асимилације по звучности према сугласнику са почетка речи која следи, а пре тога, на
неким местима, и до упрошћавања сугласничке групе. Преглед грађе биће дат према
сугласнику који се губи.
в: нeће[в] ве снaшке Ч;
г: па тy[г] гу сeче П; шлo гу бeше фатiја ГД;
д: имaја рe[д] да га ишколuје Ж; Oн имaја рe[д] тaтко ги Ж;
испоˬтoј нe ти признaјев П;
а кə ће гу фaти П; али кə да се дiгнем П; гoре пuцке кə ти пuцкав овaко П; једyн дyн
кə ће дoђе Љ; ка дuва вeтар Б; кa ће дoђеш тi Ч; кə ће вiди Сз; кə ће га грaбне П; кə да
пoђе Ц; кə дођe вoз Рљ; кə те oн гaзи тeбе П; кə ће ги уштiркамо П; кə ће кoљемо свiње П;
кə ће се испатрaви П; овyј кy долaзи П; овiја Шиптaри кə дoђев Ж; рaдници кə дoђев Ч;
Uскрс кə дoђе П;
кrчма ко[д] тeбе Ц;
жeна на мoјега брaта о[д] чiчу Ч; о[д] Бoга ће гу нaђе Т; о[д] дyнови на сaти Сл;
о[д] тyј ли сoк oћеш Ж; о[д] тiл Сз; о[д] тoј конoпље плaтно се је ткaло П; па о[д] тeј
нaше Сз; с њeну бaбу о[д] тaтка је сeстра П;
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жмiјев пре[д] телевiзор Т; тoј е по[д] Трнaву Н;
сy[д] дигнa руке П; кaмен сy[д] кудe вaдив Н; сy[д] дигнa рuке П; сy[д] ће oре Сз;
сy [д] ће га фrљим П; и сy[д] га зoвев Кoдра свiњска Н; а, сy[д] ће ги кaжем Р;
з: бе[з] жeнско кuћа нeје Сл; бе[з] зuби нeма нiшта П; и[з] Сuрдулицу што су
дoшли Р; пoсле брaт ми дођe и[з] Зeмун П;
трaжим тaј мa[з] за вeне П;
ј: дa[ј] једнo малeцко П; тy[ј] јoш је жiв Љ;
л: жa[л] ли ти је за нeшто О;
м: дaде[м] му П; дa[м] му мoје панталoне Сл; псuје: јебeˬму свe П; Јa са[м] му
казaја Ж;
с: па бiло ти је шe[с] зaрез осамдeсет Рљ; шe [с] сiна Ч; до пoла једaнае[с] седoмо
ГД; јa деведe[с] шeсте искочi М; трiе[с] су испaли oдма П; деведe шeс гoдине Сз; из
пoја[с] сам ги пуштiла Ц; сə[с] стaпче П; сə[с] свекrву је живeла Б; сə[с] штaке oдеше
Ж;
ш: Вi[ш] што се гaли Ж; Вi[ш] штo су дoбре П; знa[ш] штo ми викaја Сл.
1.3.14.2. Једначење сугласника по звучности у сандхију десило се у следећим
случајевима:
г > к: Бoк си знaје Св; бoк ти знaје Љ; iма сyк пекaра, отворiли ГД; и сyк су тuј
направiле кuће О; кaко сyк се сeћам П; нeје кaко сyк модерaција Сл; сyк си iма што трeба
Сз; сyк ће сeднем Т; сyк ће пiшемо Р; и тyк смо дoшле О; па тyк прaеше се рабoта Ж; свe
се делiло тyк П;
д > т: блaто је испот сeло Ц;
кyт бeву iшли ГД; кaт се зaлепи пeгла Ч; Кyт ће се развiкав Ж;
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от крaј си је такoј Сз; дођoше от Прeшево ГД; кoмпот от крuшке П; от кoга смо
купiли М; от пrви пuт прoсек М; от сeмке чoрбу напрaви Т; от слeпо црeво П; тргнaја се
от пaмет Љ; чoрба от слiве зелeне П;
пот овuј кuћу oдма тuј ГД; Пот шпoрет ако су Ж;
прет кuћу Љ; Прет пoрту iскочи једǝнпuт Ж;
сyт ће га утeпам Ц; сyт ће вiдимо П;
ставi нeшто на срет кuћу П; штo је у срeт сeло Ц;
ж > ш: тi дuшу не мoжш да му онoдиш ГД; не мoш се одeлимо Ц;
з > с: Бес пeнзију ме oстави Ж;
Бoбе ис Прeшево Ц; Зoрица ис Цeр Н; ис Трeјак Н; ис Цrни Вr Р; мaјка ву је ис
Клiновац П; на ис којo су сeло Н; полaже ис тoј П; сuтра прiјемни полaже ис тoј П;
с > з: з дебeли П; сǝз Дејана Сл; саз Димiтрију Сл и сл.
Асимилација и дисимилација сугласника
1.3.15.0. Сугласници у додиру могу се изменити једначењем, а у неким случајевима
једначење се парадигматски преноси.
1.3.15.1. Једначење по звучности забележила сам у следећим примерима:
б ˃ п: Грoпска долiна ли Н; зuпче П; сiтни зuпчики Ц; куде Целолeпци у авлiју П;
д ˃ т: сал једнu дuтку (дуд + -ка) П; јeдемо дuтке Ч; сyд отпoново Б; нeго
потплaтив Шиптaри О; мaјку му, отсeди О; потсeћа ме какo смо трпeли за лeб П;
Потсeћа те на тiја дaнови П; свe, свe, свe ме потсeћа П; човeк кəд се потсeти Ц;
потсiрим, оцeдим ГД; потсирiла сам сiрење П.
Након испадања полугласника у предлогу сə, сугласник с испред б прелази у свој
звучни парњак:
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с ˃ з: да збeрем вeш ТР; па збрa Ж; збeри тoј П; јa ги збирa Ц; али не ги збiрам
крaјке П; збiрам ги тeј кoске за кuче Т.
1.3.15.2. Аналогијом према асимилативним изменама које су се десиле у женском
или средњем роду придева развили су се исти гласови и у мушком роду неодређеног вида:
ж ˃ ш: млoго је тeшак П; тeшак живoт Сз; тeшак, једвaј га динaмо П;
з ˃ с: нiсак ву је, не мoж дофaти Т;
д ˃ т: рeтак ми је испaја П; рeтак сoк му напрaви Т; бyш је слaтак Рљ; трeба га
разрeдим, слaтак П;
1.3.15.3. У облицима послеђањ и сређан/сређањ најпре је дошло до асимилације дњ
˃ ђњ у формама средњег и женског рода да би се то аналогијом проширило на м. род (в. и
т. 2.3.1.1.2.).103 У неким случајевима је, након овог поступка, дошло до даљинске
дисимилације њ ˃ н.
послeђањ је дoшја Ч; oн ги је срeђањ П; oн ги је срeђањ П онyј срeђан рiд О.
1.3.15.4. Даљинска асимилација препознаје се у следећим примерима:
прегорeла ми рeлна Ж; ставi у рeлну Т; укљuчи рeлну П;
шангарeпа П, Т, Ц, Ч.
Африкатизација
1.3.16. Африкатизација није тако честа у говору Прешева. До ње углавном долази у
сугласничком споју, док је самостално африкатизовање једног сугласника реткост. Појаву
сам препознала у следећим примерима:
липцaло кuче Ж; лiпче П, Ж, Сл; iма ли пeнѕију Ч; пченiца Ж, Сл; пчeшки пiтања
П; нeку спoрцку шкoлу П; по Хrвацку П; белеџiше по дeсет дубiце Сл; питувaше ме
инџињeри Н; после дрuги џандaри Сл;
103

В. Видоески 1962: 82‒83, Марковић 2000: 96. Проф. Богдановић говори о утицају облика типа пређашњи
и ѕадњи, према којима се аналогијом развија неодређени вид (Богдановић 1979: 69, Богдановић 1987: 175).
О месним и временским придевима одређеног вида на -њи и развоју облика неодређеног вида на -њ исто и у
Младеновић 2001: 369.
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али и: Бес пeнзију ме oстави Ж; псувaја ву мaјку сrпску О; такoј тепсiју ставi Сл
(више примера у т. 1.3.13.2.2.).
Десоноризација
Иако се прешевски говор налази на подручју погодном за утицај македонског и
албанског језика, до тога није дошло ни у случају појаве обезвучавања сугласника на крају
речи (уп. са т. 1.3.3.0., 1.3.11.9., 1.3.8.0.; в. Реметић 1996: 443, Јуришић 2009: 114). У мојој
грађи нашли су се примери са десоноризацијом, али не у великом броју:
б ˃ п: тuри једyн лeп под мiшку Ц; у гrнац замесiла лeп мумурuзан П;
д ˃ т: и гледaли смо телевiзор на зiт Т; испот овuј кuћу oдма тuј Рљ; и напрeт
нeси гу пiја Сл; дeца и пaре нiкат нeје дoста Ц; бiли су у Гiлане ономaт ГД; у тyј рeт
Ж; на рiт ондeка Сз; у Нoви Сaт iма ГД.
з ˃ с: пoрес плaћа Сз; вoди ги квaчка свi петнajес, грoс ги вoди П (в. т. 1.3.17.2.).
Метатеза
1.3.19.0. У прешевском говору примери са метатезом одговарају ситуацији у
другим ПТ говорима. Јављају се облици који су већ познати.
1.3.19.1. Метатеза сугласникa
1.3.19.1.1. У општој заменици све стање није необично, дакле, са метатезом:
од свe Ц; ће исeче свe Р; свi су повeзани М; свaки дyн О; свaк дyн Т; сyд свaко дeте
О; свaко јuтро П итд.
1.3.19.1.2. Наредни примери говоре о променама у групама зј, јр и сј:
1.3.19.1.2.1. Група зј ˃ јз:
oна отiшла гoре у лoјзе ГД; вiкамо га Лoјзе Н; Узuнско лoјзе Ц; нeма лојзiња Т;
лојзiња је имaло Сз; имaли су вiногради, лојзiња П; нeма лојзiња Т; Лојзiња М, О, Рљ;
Чеклiчки лојзiња М;
сас грoјзе Т; пuнив ни сuкњичики сyс грoјзе П; брaли грoјзе ГД и сл.
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1.3.19.1.2.2. Поред облика гројзе може се чути и форма без метатезе: брaли смо
грoзје ГД.
1.3.19.1.2.3. Група зј у придеву козји метатезирала се једино у топонимима, не и ван
тога:
Којзaк М, Т; Кoјзи дoл Т;
али: кoзје млeко П, Ч, Ц.
1.3.19.1.2.4. Група јр остаје неизмењена (тур. Bayram, Шкаљић 1966: 114): Бајрaм
њiхов Ц; на дyн Бајрaм Н; сyд ги је Бајрaм П.
1.3.19.1.2.5. У именицама гвожђе и класја није дошло до метатезе.
макaзе за сечeње гвoжђе Ц; свe нeки гвoжђа по авлiју Сл; скuвамо и клaсја ГД.
1.3.19.2. Метатеза у групи сугласника и вокала
1.3.19.2.1. У лексеми пладне препозаје се метатеза ликвида:
до плaдне Ц; Алиђeрско плaдниште Сз, Длyго плaдниште Сз, Плaдниште Н, Св.
1.3.19.2.2. Од основе краљ настао је топоним: Карљeвац Св.
1.3.19.2.3. Група ур ˃ ру: прaвимо трушiју П; трушiју смо јeле П; али и: iмамо
туршiју П;
1.3.19.2.4. Уместо облика сване чује се сyмне: дoк сyмне Ц; јoш нeје сyмнало П и сл.
Народна етимологија
1.3.20.1. Нема много потврда за народно етимологисање. Наводим оне које сам
препознала у својој грађи.
овiја дрвiши (ʼдервишиʽ) О; у кординaционално (ʼкоординационо телоʽ) Ч; чeтри
дyна сам бiла у хoронарно (ʼкоронарно одељењеʽ) П; као зубaр је оргирaја (ʼординираоʽ)
тaмо Ж; да л iма осећaња (ʼосећајʽ) на нoге П; oжујак (ʼожиљакʽ) о[д] дeте iмам П; јa
iмам oжујак одoвде П; и оштећeње (ʼобештећењеʽ) прiмам Рљ.
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МОРФОЛОГИЈА
ИМЕНИЦЕ
2.1.0. У дијалектолошким монографијама била је устаљена пракса да се именице
призренско-тимочких говора обрађују према обрасцу који је понудио Павле Ивић (Ивић
1991: 149), а који подразумева четири деклинациона типа: 1. именице мушког рода на -ø,
затим на -а, -е, -р (насталих након губљења -х) и на -о, 2. именице женског и мушког рода
на -а, 3. именице средњег рода на -о и -е, 4. именице средњег рода са проширењем основе.
Анализи именица према овом моделу приступали су: Богдановић (1987: 142), Реметић
(1996: 448), Вукадиновић (1996: 137‒139), Ћирић (1983: 59‒61), Ћирић (1999: 117). Код
говора које су истраживали (Призрен, Црна Трава, Лужница, Алексиначко Поморавље,
Понишавље) било је и потребе за таквом поделом јер је тамо забележено постојање
именица средњег рода проширене основе. У новије време приступ је нешто другачији и то
су налагале околности. У Говору Заплања именице се сагледавају из угла стандардне
поделе пре свега због постојања именица ж. р. IV врсте (Марковић 2000: 114). Говор
Горње Пчиње не познаје именице с. р. са проширеном основом, те се аутор опредељује за
кориговану Ивићеву поделу према којој не постоји четврти тип именица (Јуришић 2009:
117). У говору јужнокосовског села Гатње има проширења -ет- код именица с. рода. И
поред тога, Младеновић (2013: 169‒170) нуди другачије груписање, које шире образлаже:
„Значајан аргумент да се све именице с. р. посматрају као један деклинациони тип јесте
чињеница да у Дмн. све именице с. р., укључујући и оне са суплетивном множином на ићи, имају заједнички наставак -ама [...]. Овоме свакако доприноси и чињеница да су из
система испали облици им. с. р. с проширењем -с- и -н-, које су или пришле им. с. р. без
проширења основе, или су пришле именицама с проширењем -ет-.“ (Младеновић 2013:
170).
Стање у говору Прешева је јасно ‒ у њему нема проширења основе код именица
средњег рода, а нема ни именица ж. р. на сугласник, те не постоји потреба да се врши
класифиција у четири деклинациона типа. Дакле, именице српског прешевског говора
могу бити сврстане у прве три Ивићеве деклинационе скупине.
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Први деклинациони тип
2.1.1.0. Први деклинациони тип обухватаће следеће групе:
1. именице м. р. на -ø ,
2. именице м. р. на -л,
3. именице м. р. на вокал (-а, -е, - ) који се ту нашао након губљења финалног х,
4. именице м. р. на -о,
5. именице некадашње -ĭ- промене, које су се придружиле мушком роду.
Све именице биће уобичајено издељене на две подгрупе према именовању живог и
неживог. Оне имају форме номинатива једнине, општег падежа једнине, вокатива једнине
и номинатива множине, којем је једнак општи падеж множине. Ове две групе именица
мушког рода разликују се по томе што општи падеж једнине има посебан облик у случају
означавања нечег живог, а једнак је са номинативом онда кад се означава неживо.
Свака од скупина садржаће и ономастичке ликове, који такође верно одражавају
слику народног говора.
Номинатив једнине
2.1.1.1.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
тoј штo дaја Бoг М; Бoк си знaје Ж; Брaт ми је погинaја на Срeм Ж; мoј покoјни
брaт Ц; тyд прoдаде братaнацˬми Ж; он војнiк Св; вuк кəд uђе Т; дeвер и јетrва Ц;
домаћiн П, Ћ, Љ, Сл; он је домаћiн у кућу Ц; његoв другaр Љ; фатijа га зaдуш П, Ч, ГД,
Љ; зeтˬми Рљ; инџињeр ме питувa Н; овyј капетaн П; Мuж ву је умрejа Ж; мuжˬми је
имaја Љ; oн је вoјно лiце, капeтан Сл; бeл кoњ Б; тoј е бiја крвнiк Сл; кuм си бiдне на
свaко дeте Ц; трiпут се је женiја тyј лопoв Сл; Мнoго је дoбар мaјстор П; мрaв ми лaзи О;
сaмо овyн О; кaкав пoп Ц; трeба си родiтељ поред њi Ц; голeм је рчкoљ Ч; мoј свeкар Љ;
нeки учiтељ бiја из Бeоград Сл; Да плaче човeк, eј Ж; такyв човeк Ц итд.
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У овој подгрупи налазе се мушка имена и надимци, етници и имена празника:
бiја тyј чикаˬАритoн Ц; чикаˬБожiн Ц; Дрaган долaзи П; Дрaган пропaја Ч;
Марјaн вiка Сл; Марјaн uзеде oдмор Сл; Ристaћ Ц; Сrђан се јавi Т; чикаˬСтојaн Ц;
Куокoшка, Кoњ, такoј да ги вiкав П; онyј Бuгарин Рљ; светиˬЈовaн Т и сл.
б) Именице које означавају неживо:
не трeба бакшiш Ч; aко је бубрeг Рљ; и бунaр iма Ц; Вoз ће те згaзи Ж; iсти су вrс
Б; вршњiк П, Р, Ч; тyј грaњ П; гrнац је имaја Љ; као дрeн Т; свiри дудuк П; зoр је Љ;
бaбински лeк Св; трeба човeка да га је срaм Ц; пасuљ iма да се скuва Ц; нeки пљuсак uдари
Ц; такyв је обичaј Љ; рoб, рoбови П; његoв је пaлац Ц; фатiја га је прoлив Ч; имaло је rж,
овyс, јeчам Т; рoд су Б; да л iма нeки самaр П; Гoри кaко oгањ Ж; собoр у сeло Св;
стoжер је овдeна П; бeл стoљњак П; темeљ iма на плeмју Ц;
данyс Велiгден Ц.
Именица хлеб често се употребљава у форми генитива једнине (в. Богдановић 1987:
143, Реметић 1996: 465, 474, 476), али се може чути и облик леб:104
а лeба мeк Ч; пeчен ли је лeба Б; рaжен лeба Т; али и: само лeб и сoл Б; кiло лeб
дoста је Љ; петiна ‒ кiло лeб П.
2.1.1.1.2. Именице на -л:
а) Именице које означавају нешто живо:
бiвол од врућiну па не мoже Сз; епа, вoл си је М; ђaвол да га нoси Ч; кoј ти је ђaвол
П, Ч; ма iсти ти ђaвол Сл, Љ, Б; тoј е ђaвол Ж;
Aнђел ву је мuж бiја О; чикаˬAнђел послeдњи пuт О; а мoји Гаврiл, Лuка, Тoма Н;
Манајiл, oн у Орaовицу П; иде светиˬРaнђел Б.

104

Исто и у: Марковић 2000: 136; само леба у: Младеновић 2013: 135.
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б) Именице које означавају нешто неживо:
астaл П, Н, Ц, Ч; од кoга дeл Ц; Кoјзи дoл Т; голeм жaл ГД; зaбел П, Н, М, Ц, Сл, Ж,
Ч; Чеклiчки зaбел М; Шiтин зaбел М; ширoк кaбал П; једyн кaбал Љ; кaбал ми се искидaја
Ц; у тyј кaл да не iде П; котyл П, Ж, Љ, Б; жa ли ти је за нeшто О; пeпел Н, Ч, М, Ж; петyл
П, Ж, М, Ч, Н, Љ; бeло ко сoл П.
2.1.1.1.3. Именице на вокал -а, -е, -р (са изгубљеним финалним х)
а) Именице које означавају нешто живо:
тrчи сиромa О.
б) Именице које означавају нешто неживо:
голeм орa имaја П; ууу, голeм орa имaја Ц; бiло га је стрa Ц; стрa ме за дeца Т;
нe ли те је грe Ж, Б; грe, не грe Ч, П, М, Љ;
вr бrдо Св; кудe је тyј Цrни вr не знaм Р; тuј е Цrни вr Р.
2.1.1.1.4. Именице на -о:
а) Именице које означавају нешто живо:
Овyј дeчко штo рaди у бaнку Ж; овyј дeчко продaва Ч; Смeје се дeчко с мeне Ж;
призeтко је oн Н; као призeтко Рљ; дoђе старeјко, старeјковица Ц; кyд ће овyј тaтко да
uмре Ц; јaдан тaтко Рљ; тaј мoј тaтко трпeја Ц; тaткоˬми је имaја Ц; тaткоˬму је
бoлесан П; Тaткоˬми тoј вoлеше Ж; тaткоˬму бeше Цвeтко Ц; Тaтко би ме тепaја Ж;
Тaтко ми је верiдбу правiја Ж; тaтко не дaва Сз; uјко мoј П; iде uјко сəс ћeбе П; uјко у
рuке ће ми uмре ГД;
да ли Брaнко што ми је отiшја П; и докторˬБрaнко Т; Тuј тyј Бoшко Сл; Дeнко је у
стaњу Ц; овyј Дeнко јужaр што је П; дођe Дeско куде мeне тaмо П; сал Жiвко ми је остajа
П; Звoнко не рaди О; Милeтко мaјстор Љ; Мiцко овyј на Мiру П; eве га Нiшко тuј П;
продaва Нiшко плaц П; чикаˬПeтко iмаше Ц; што iмав Рaтко и Мiлан М; Срeтко,
Мiтко Т; Стојiлко што iма ондeка М; Трaјко Н; Цвeтко грнчaр П итд.
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2.1.1.1.5. Именице старе -ĭ- промене
Из већег броја примера јасно је да се ради о именицама мушког рода. Пoред ових,
наводила сам и оне друге, поред којих не стоји нека атрибутска реч или радни гл. придев
на основу чега би се утврдио род, јер се претходно већ показало ког рода су ове именице.
б) Именице које означавају нешто неживо:
нeки бoлес Ж, Љ, Рљ; бoлес не крaси П, Ч, Ц; голeм жaл ГД; тaчно гу вiдим да гу је
жaл П; да не потeчи кrв П; Да не му је кrв на нoс тeкја Ж; тeкја му је кrв на нoс Рљ;
свiњски мaз П; овyј мaст Т; цeл нoћ Ц, О; да је сyг овyј пaмет М; рaдеше Бrзи пoмоћ Сл;
eте, рeч остaја Љ и сл.
Код неких именица род се може препознати само преко облика у партитивним
синтагмама или у облицима множине:
тiја бoлеси Ч; кoлко бoлеса iмам П; не прaвите тiја глuпости Ч; у дваˬтрi рeча
Ц; не вoлим јa таквi ствaри Ч.
У устаљеним изразима именице част и реч стоје у женском роду:
свaка ти чaст П, Ц, М (мада се у истом значењу чешће чује: алaл ти вeра П, Ч, М,
Ц, Т, Ж); чaсна рeч П и сл.
Општи падеж једнине
2.1.1.2. Облици општег падежа разликују се од номинатива само код именица које
означавају нешто живо, док је код оне друге скупине, он једнак номинативу.
2.1.1.2.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
о[д] Бoга ће гу нaђе Т; куде нeкога богатaша О; брaта iма у инострaнство П;
Брaта је преженiја Ж; преко дeвераˬми Т; Вiкејте дoктора Т; али за другaра О; од крaља
зeмљу су добiли Ц; не би мрaва нагазiла О; са мuжаˬми сам бiла Ж; да ме напрaви кoња
Ч; сас кoња Љ; на једнoга кoња њu Рљ; кəд сам отiшла код лекaра Ж; iмаш ли мoмка П;
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на нeкога пoпа ћeрка О; с мoјега прiјетеља Б; са свeкра Б; Али пoстарога преженuје сiна
Ж; тi вiкеј мoјега сiна П; трeба човeка да га је срaм Ц; пружи на овoг човeка Сл;
мi смо питaли Бoбана О; на онoга Стојадiна Велiчковога ГД; знaчи отiшја кот
Чaслава Ц итд.
б) Именице које означавају нешто неживо:
од бaкар Ц; тuј нeма берићeт Ч; извадi на бунaр Т; па ги стaвимо под вршњiк Сл;
Нeћев от грaт да дoћев Ж; сас тyј грaњ Ч; у гrнац замесiла лeп П; вrже ги по цeл дyн Ц;
да ми бeреш дувaн Сз, uзми зељaник и љuту папрiку ГД; да ми стрuже здрaв зuб П; извадi
зuб П; кrши језiк Љ; нaмаза зејтiн Ц; па сəс кaмен Б; Мaрија правi качамaк Ц; ни ву
трeба конoпац, ни oглав, ни нiшта Ц; на oгњиште кaчи један котyл Ц; донoси ву кравaј Ц;
нoси се крвaј Љ; ни сам лeк примaла Ж; мaз мазa Ч; ће ти напрaвим мaз П; преко мoс Љ; oн
ти је за муабeт Љ; прaвите муабeт Ц; ће uзме нoж или секiру Ц; кoве нeшто око оџaк Ч;
Нe, ће скuвам пасuљ Ж; овyј плaц да прoдаш П; ели пoјес ће му дaде Сз; на мaл пrс Т; без
рaзлог Ц; за врeме рaт Сз; кuтре свe је iшло по сaндук Ц; пeремо са сапuн Св; ћ iдемо
бoсе на собoр П; сy кǝд би му узела једyн стaп Ц; на тoј стoжер гuраш П; с тамјaн закaди
Љ; iмаш ли тамњaн Ч; да прaвимо кuћу, темeљ П; убoдо се на једyн тrн Сл; ћилiм
турiмо П; или чaј му не одговaра Т;
нeки учiтељ бiја из Бeоград Сл; радiја је по Бeоград Ж; oна је из Божињeвац Ц; oн
је ис Бuјић Т; у Јuгпромет је радiла Ц; ис Трeјак Н итд.
Именица леб (в. т. 2.1.1.1.1. б)):
једoсте ли лeба П; кuпи лeба П; нeгде да се кuпи цrн лeба Рљ; откyд нeси месiла
лeба Т; што сам се најeла лeба М;
али и: iсти лeб си јeдемо Сз; какo смо трпeли за лeб П; кiло лeб дeлимо Ч; купuјев
гoтов лeб ГД; лeб остaвимо у крuшку Сз; на цrн лeб Т; нeје цeл лeб Ж; нeсам јeла лeб сас
њi П; од овyј кuпен лeб Ч; пeчем лeб Рљ; ће мeсим лeб Љ; штo донoсив лeб Т.
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2.1.1.2.2. Именице на -л
а) Именице које означавају нешто живо:
пeтла си га нoсив Ц; кокoшку или пeтла Ц.
б) Именице које означавају нешто неживо:
на астaл смо јeле ГД; онaко сeдимо за астaл П; под астaл Ч; сeди з астaл Ц; на
астaл ГД; на остaл Н; у дoл Сл; знaчи вrк зaбел О; у тyј кaл да не iде П; збeре пeпел П.
2.1.1.2.3. Именице на вокал -а, -р
а) Именице које означавају нешто живо:
Код именице сирома сажела су се два вокала а те наставак -а у општем падежу није
у потпуности препознатљив:
код сиромa ће се најeдеш П;
б) Именице које означавају нешто неживо:
да стaву грa да сaду Ж; на грa гледaла Ч; почeла на грa да глeда на жиeне П; oна да
погoди који орa од којi је Ц; за стрa jе Ц; од стрa П, М;
глeда те у вr oчи Ц; ис Цrни вr Р; качiја се на вr Ч; на вr орa П.
2.1.1.2.4. Именице на ˗о:
а) Именице које означавају нешто живо:
и убiјев га тoга дeчка О; бес тaтка О; од мoјега тaтка бaба О; с њeну бaбу о[д]
тaтка је сeстра П; отидoмо кuде uјка Рљ; uјка га нeшто гuши П (али и: од uјку сeстре ГД,
в. 2.1.5.1.4.);
сaмо кuде Брaнка Т; умрeла је пре Брaнка П; на Бuцка тaтко Н; и куде Вeљка Т;
Звoнка сам довeла О; на овoга Рaтка О и сл.
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2.1.1.2.5. Именице некадашње -ĭ- промене:
б) кaко си бе сас твoј бoлес Рљ; трi кiла кrв сам изгубiја Сл; дoкторе, дaјте нiки
мaз П; једyн мaз мазa Ч; онyј мaз П; oни вiкав бoље с мaз ГД; трaжим тyј мaз за вeне П; ће
ти напрaвим онyј мaз П; овyј мaст прoбај П; ће напрaвив нeки пaкос Ч; да ми дoђе на
пaмет М; имaла си голeм пaмет као ћuрка Ч; не без пaмет П; о, мoта ми се по пaмет Ц; с
мoј пaмет Љ; с твoј пaмет Ц; са овyј пaмет да рaди Ч; тргнaја се от пaмет Рљ; у пaмет ми
је сyг Ж; нiма („нити има“) нeки пoмоћ П; кoј oће да uзне прiчес О; нeкако не ми је у сrце
рaдос П; једyн рeч ми нeје рeкла Рљ; ма јoш нeсмо пуштiли рeч П; oн пуштiја рeч Б; на
овeј одозгoр се спуштiја тeчнос П; али једyн чaс, једнu кaфу да ву бeше однeла П.
Вокатив једнине
2.1.1.3. Форме вокатива забележене су углавном код именица које означавају
људско биће. Вокатив именица прве врсте најчешће је са -е, али се може чути и са -у.
Именице на -о имају вокатив једнак номинативу.
2.1.1.3.1. Именице на сугласник
-е: ама, штo је, бре, брaте П; Бурaзере, трeба пrслуче да ти напрaвимо П; дoкторе,
ако је здрaва П; нe, сiне О; Стaни, бе, шoфере П; e, Бoже, Бoже ГД; нe дај Бoже О;
Бoже, па тoј мoји дeца, сiнко О; чuвај Бoже М;
Дрaгане, тoј тi мiслиш Ч; Еј, Стојaне П; а бе, Стојaне Ч;
Вокатив на -е забележен је и код именице пријатељ (овде у значењу припадника
уже или шире породице супружника):
Здрaво жiво, прiјетеље Ч; Прiјетеље, какo си? Ц;
-у: Е, бре, мuжу П; e, човeку, aјде јeди П (новије је: штa, чoвече, iма овдe П).
2.1.1.3.2. Именице на -л:
чикаˬAнђеле П.
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2.1.1.3.3. За именице на -а, -р (након губљења -х) нема забележених облика
вокатива.
2.1.1.3.4. Именице на -о:
Брaнко, uзми тi Љ; и тi ли, Звoнко О; вiкам: Рaтко, Рaтко ГД.
2.1.1.3.5. За именице некадашње -ĭ- промене нема забележених облика у вокативу.
Номинатив множине
2.1.1.4. Номинатив множине гради се додавањем наставка -и. Неке једносложне
именице имају проширење -ов-/-ев-. Бројнији су ликови са -ови од оних са -еви. Постоје
примери који показују да плуралски облици не морају да имају проширења као што је то у
стандардном језику.
2.1.1.4.1. Наставак -и
2.1.1.4.1.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
сyг што се уздiзав богатaши Т; ко божјaци Ч; него овiја бробiњци Н; тoј су нaши
гoсти Љ; дивљaци П, Н, М; овiја дрвiши О; дoктори не могaле да спaсив Ж; што су бiли
заробљенiци О; питувaше ме инџињeри Н; лoпови свi ГД; iсти мaјстори свi Ч; какo су ми
међнiци Сл; мрaви, мрaви О; овчaри О; што су бiли чiсти партизaни Н; пaуци ће те изeдев
О; па док почнaше рaдници Т; рoб, рoбови П; нaши рођaци Рљ; староседeлци iсто О;
унuци дођoше Св; мнoго учiтељи Р; после и дрuги џандaри Сл; шурaци га викaли О; uјци
га чувaле Б;
а Ђoрговци постiле О; овiја Талијaни сас кoњи П; и сл.
Именице на -ин у множини губе проширење:
Бuгари бeгав накуд Бuгарску П; Цiгани су на тyј крaј Б и сл.
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б) Именице које означавају нешто неживо:
свe тoпени авиoни, тeнкови Б; Бубрeзи ако тeрав на мокрeње Ж; бунaри пuно Љ; и
вiногради, свaшта Ц; тiја вoћњаци М; тiја грејaчи Ж; тyд су бiли гrнци Рљ; што су имaле
клaденци, iзвори О; свe компiри ГД; таквi обичaји Св; обрaзи црвeни Љ; uбави орaси Ч;
Божићeви пoсти П; Велiгденски пoсти П; Петрoви пoсти од сuтра Ж; Петрoви пoсти га
фaћав Ж; прoзори стaри Сл; oно нaпад, прoливи П; тoј су сrпски пoтеси Ц; ели собoри кyд
су бiли Ц; темeљи обавeзно Н итд.
2.1.1.4.1.2. Именице некадашње -j- промене:
тiја бoлеси Ч; ствaри детiњи Ц и сл.
2.1.1.4.2. Наставак -ови
2.1.1.4.2.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
вeсели су кuмови бiле Ж; oни бeву кuмови О; море, свaтови чeкав Ж; а сiнови му
вoзив О; сiнови гу не тејaше Ж и сл.
б) Именице које означавају нешто неживо:
жuти бrкови Н; море дaрови Ж; кrстови, кrстови од зeмљу Н; лeкови од Скoпље
Ч; тoпени авиoни, тeнкови Б; нiки црeпови Н и сл.
2.1.1.4.2.2. Именице на -л
а) Именице које означавају нешто живо:
петлoви П, Ч, Ц, Б, Рљ.
б) Именице које означавају нешто неживо:
знaш кoлки бoлови Б; једyн пaр волoви кoшта Рљ; за тeбе и кoла и волoви П.
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2.1.1.4.3. Наставак -еви
2.1.1.4.3.1. Именице на сугласник
б) Именице које означавају нешто неживо:
нeка лuпав гочeви Ч; дрuги пuтеви Н; па чiреви ми изaђев на крајнiци П; искочiли
му шuљеви Љ.
2.1.1.4.4. У неким именицама нема очекиваног проширења, а такви примери су
забележени код именица на сугласник:
а) Именице које означавају нешто живо:
вuци је имaло Љ; тuј су тi голuби М; гугuтке и голuби П; голuби искљuјев Ч; мuжи
донoсив, купuјев гoтов лeб П;
б) Именице које означавају нешто неживо:
пaлци на нoге Св; плiци од копрiве се изгuбев Сл.
Општи падеж множине
2.1.1.5. Облик општег падежа множине код именица прве врсте једнак је
номинативу множине, те се и овде могу уочити модели за грађење плурала уз помоћ
наставака -и, -ови, -еви.
2.1.1.5.1. Наставак -и
2.1.1.5.1.1. Именице на сугласник:
а) Именице које означавају нешто живо:
гoре је имaо колiбу за вuци Т; због гoлуби М; oни су клaли кoњи за једeње П; а са
мuжи не Ж; да дочeкам и парaунуци Рљ; сə свирaчи Ж; идoмо код uјци Рљ; куде uјци Ж;
сyд oн унuци да iма Ж; од Бuгари О; овiја Талијaни сас кoњи П; имaло је Цiгани овдe Р; с
Цiгани сам iшја у шкoлу Р и сл.
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б) Именице које означавају нешто неживо:
па iма и багремaри Ц; iди ми донeси батaци Т; бубрeзи ву повредiли П; па бунaри
нeма Т; не прaвите тiја глuпости Ч; о[д] дyнови на саaти Сл; мeсим зељaнци Ч; бе[з] зuби
нeма нiшта П; донeсе жeљке па у казaни П; што сам патiла од крајнiци П; нeки не знaјев
обичaји Ж; нацрвeнив се обрaзи П; опyнци кəд ми је купiја тaтко Сз; опyнци нoсимо П;
орaси кrшив, дeлив П; iграмо орaси Ж; сас пaлци Ч; патлиџaни сам купiла Ж; прoзори
нeмамо Ж; нeма рuдници овдeка Р; јa ги дyнови смањuју на саaти Сл; uтепа се мaјка
прaећи чаршaфи П итд.
2.1.1.5.1.2. Именице на -л
да се чuвав бiволи Сз.
2.1.1.5.1.3. Именице некадашње -j- основе:
не вoлим јa таквi ствaри Ч; свe ми исфрљaше ствaри Т.
2.1.1.5.2. Наставак -ови
2.1.1.5.2.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
зeтови си iма Ч; свaтови што кiтив П.
б) Именице које означавају нешто неживо:
блoкови терaли гoре Рљ; јa о[д] дyнови смањuју на саaти Сл; делiли пролeтоске
плuгови Сл; од таквi рaтови Ц; свe сам тiја рiдови прoшла О; оволiки стuбови је
направiја О; кoлко сам имaла сuдови Т; сaмо си сuдови пeрем Ц; са шрaфови П и сл.
2.1.1.5.2.2. Именице на -л:
и сyга доле терa волoви П; сас волoви рeтко, рeтко Н; чувaли су волoви Рљ; мoмци
нoсив кокoшке, петлoви на дrво Сз.

156

б) Именице које означавају нешто неживо:
oдма бoлови смaњи П; тaмо у дoлови Сл.
2.1.1.5.3. Наставак -еви
2.1.1.5.3.1. Именице на сугласник
б) Именице које означавају нешто неживо:
iма гrчеви Т; дадo на нaнку кљuчеви Рљ; наоштрiја ги ножeви П; за плaцеви Ч;
Пeра кuва чaјеви П; за шuљеви спољaшњи П и сл.
Други деклинациони тип
2.1.2.0. Именице друге врсте разврстане су на следеће групе (в. Богдановић 1987:
146‒147, Реметић 1996: 458, Јуришић 2009: 120):
1. именице женског рода, антропоними (имена и хипокористици) и топоними на -а
и -ица,
2. именице мушког рода и мушки антропоними (имена, хипокористици, надимци)
на -а,
3. именице на -ка, које су овим наставком изгубиле финални сугласник из старе -jпромене и на тај начин остале у женском роду са вокалом а на крају, као и друге именице
које су аналошки добиле овај суфикс и задржале своје место у групи именица на -а.
Номинатив једнине
2.1.2.1. Код именица друге врсте неће бити раздвајања на две подгрупе као у првој
врсти именица.
2.1.2.1.1. Именице женског рода, женски антропоними и топоними на -а и -ица:
мoја бaба такoј радiла П; багатeла вrз багатeлу ГД; пoсле мoја братанiца Ч;
Верiдба пoнапред, пoтам свaдба Ж; кoлко онoј воденiца кyд мeља О; свe мoкра глaва,
кrвава Ц; гологuза, гологuза, водопiја П; тe ти гребuља М; не ли те је греoта Ч; а жeна му
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је дoкторка кoжна П; Грoпска долiна ли Н; дuња и нишaдар Ж; жaлка је на пчeлу, oсу П;
uвече дођo, заведoјка П; у кaтастар гу iма Бeла зeмља Н; бeла зeмља као крeч Н; нeма за
њuм зiма П; мoја имењaча Ц; дeвер и јетrва М; oгули му се кoжа ГД; не тaј колiба Т;
једнa голeма корiја Сл; овaква ву је кoса Ж; бeше стeлна крaва Сл; ладовiна тuја ГД;
черeк лiра, пoла лiра П; кад се oплаши магарiца Ц; Матiка, бре Ж; Ће улeгне мaчка Ж;
једнa ногaра искrшена Ж; Млoго uбава папрiка Ж; iма плeмја Н; једнa плeмја је имaла
сламeна Сл; гoре је бiла плeмња Сл; да нe ми је прeмисла П; тuј iмаше једнa продaвница
Ц; уaпе га пчeла П; uјутру нaјвише рабoта iма Ц; и ракiја iма Сз; Свaдба, iспит Ж; брaт
и сeстра да не вiдив П; бaто, сyк је свaдба П; копaмо свeкар, свекrва, зyлва П; па
срамуoта Ч; Стрoга на oмладину мнoго је бiло Ж; мoја тeтка П; учитeљица му ги обuва
Ц; о[д] тoј фaјда нeма П; имaла једнa чeрга Рљ; А шкoла ме је iшла Ж; ѕiнѕа П, Ж, Сл, Ц,
Ч;
iде Богдaна П; Вeсна, нe ли је П; Дaница и Зoрка ГД; бабаˬЂuрђа Рљ; БабаˬКoна за
Oлгу вiкаше Ж; Мaрија сас Нiколу Ц; нaша Светлaна Ц; Снежaна овaј ГД; Iде
светиˬЈелeна Ж;
тaм Власiна П; Орaовица, Црнoтинце и у Шушaју Ч.
2.1.2.1.2. Именице мушког рода и мушки антропоними на -а:
а бе овyј аџiја Ц; Брaнко је аџiја П; батаˬПeра ги купiја П; мoре, будaла је Ч; Дeда
му дaја Ж; дeда му uмре П; Тaфа комшiја П; кuкавица нaрод Ж; мераклiја сам за муабeт
Сл; дoђе наводаџiја Љ; пaрадeда му uмре П; цицijа је бiја Ч; чичаˬДaнча iде Т; чiчаˬми
петнajес башчалyка да дaде П; чiча му бeше дaја плaц М; чичаˬТiма вуновлачaр П; овдe
купi чичаˬТoза П;
овyј Алексaндрија ли Н; Јордaн и Васiлија дoле су Н; чичаˬДaнча Т; Дрaгиша
uчитељ П; Думбiја је бiја тuј Ж; Дрaги, Жiка, Лuка, Стaвра и мi Н; онaј Жiка Н; и онaм
је бiја Стојaн Лисiца Н; а мoји Гаврiл, Лuка, Тoма Н; Чeкав ме Љuба и Стојaн Сл; Нiкола
Сл; а Сaва и Лuка онaмо Н; Сiма се oвде доселiо П; Славiша ме вoзи Сл; Станoја
мaјстор Т; дeвер ву је Стoша бijа О; чичаˬТiма вуновлачaр П; Тoза iма кафaну П и сл.
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2.1.2.1.3. Именице са преобликовањем на -ка:
вyшка на вyшку П, Н, М, Ц, Т; кокoшка П, М, Н, Ч, Т, Рљ, Р, Ж; Куокoшка, Кoњ П;
Кəд се исuши, кoска бiдне Ж; нoва ни је пeћка Б;
каквa је тoј мaјка Ц; Нoћу сaња мaјка П; мaјка и тaтко су му умрeли Ч; муoја мaјка
тoј свe ткaла Сз; oна ги је ћeрка Ч; Мoја ћeрка П;
Овде наводим и друге именице на -ка које нису припадале некадашњој -ĭдеклинационој врсти. Неке од њих су се аналошки преобликовале истим наставком и на
тај начин промениле или задржале женски род.
uплаши ме комшiка Ц; комшiка је бiла тuј Н; кромiтка oбавезна Ц; крстeнка П,
Ч, Ж, М, СЛ; eве нaша кумашiнка Ж; мрeчка П, Љ, М, Ц, Т, Рљ, Ч, Р; па већ мрeчка Ж;
печeнка, oбавезно печeнка П; као сiска Рљ; и Блaгоја и снaшка Т; а снaшка, нeма рабoту
ГД; снaшка ву је Рљ; снaшка iма ли брaћа Ч; снaшка нaјмала нoси, слuжи Сз; сrчка ме
бoли П; сiгурно је сrчка Ч; онaј стaрка Сл; тoј ми је стрiнка Љ; трoшка П, М, Т, Ж;
једнi кoла, фiћка Сл; ћoшка П, Ч, Ц, М, Т, Рљ, Ж, Н итд.
Женска имена на -ка: Велiка Ц; Дaница и Зoрка ГД; Стaнка дођe П.
Код неких именица на -ка ради се о деминутивним формама:
једнa гoдинка Сл; животiњка П, Нм Т, Рљ, Ж, О; књiшка, бе П; мeри, кoј има
пoвише, ложiчка Ц; сандaлка П, Н, Т, Рљ, М; једнa флaшичка Ц; ципeлка П, М, Ц, Ч;
чоколaтка П, М, Ч, Ц, Сл.
Општи падеж једнине
2.1.2.2.1. Именице женског рода, женски антропоними и топоними на -а и -ица:
Трaжи бeлу аљiну П; свe си лiчи на бaбу Ч; бaшчу нeсам садiла Ч; да вaдимо
бaшчу П; пропастiло ми се свe у бaшчу Ж; тuј преко његoву бaшчу Ц; цeл дyн по бaшчу П;
На бuчку свe Ж; фатi јa лaвор вoду Ч; нeку вoћку да изeдемо ГД; да лuпаш сас грбiну Т;
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кyд да турa пoла гoдину на брaтаˬву П; сас грбaчу Ч; с гребuљу П; ће uзме свaку грiцку П;
па ги стaвљам овyј тамјaн на гuшу П; iма и дрљaчу Св; сал једнu дuтку П; онuј
животiњку П;uзеде зyлву за брaта ГД; зeмљу су добiли Н; за зiму Т; срaм, кaже, остaви
на капiју П; не мoж да се дiне от кiчму О; да гу нaђемо тuј корiју Сл; на крстeнку су
наместiли Рљ; сyк ће прaвив крстeнку Т; турiла сам кrпу Ж; eве једнa сас кукaчку Сл; свe
до кuћу Рљ; да прaвимо кuћу, темeљ П; пред мрeчку човeк Ж; дадo на нaнку кљuчеви Ж;
једнu пeкљу П; темeљ iма на плeмју Ц; па у плeмњу П; на прaвдину човeка ће стрeљате Ц;
тражiли му пuшку Ц; да ги вoзи на рeку Ц; од реuму Св; oни дiгнев рuку П; да пaли свeћу
Ц; куде ковaча однeсеш секiру Ч; дaј гу слuбу П; oна му повuче слuбу Ц; да искoчи из кuћу
Ч; лeга ли на слaму јoш ГД; са слaму је бiло Сз; oн се iсцепи од смeшку Ж; снaшку
довeдев Сз; од сrчку Ч; на овuј стaрку тaтко Рљ; На стрiнкуˬми из Билaчу тaтко П;
оволiцну трoшку ГД; спремiла uрду Ч; тo је од ицeпену фuту П; па копuс, па чарaпу П;
знaм вaшу фамiлију Р; на цuцку му дaвам Сл; дaј чaшку Рљ;
и на Блaгицу, и на Достaну, и на Косaру Ц; да нoси на Десaнку на Дiвну Ц; дoле
куде Гордaну ГД; с Гoцу О; питaла Iвану П; на Лeпу Калaњку зeт је П; сəс Мaру што је
бiла Н; на Марiју мuж Ж; за Милuнку Ч; БабаˬКoна за Oлгу вiкаше Ж; Преженuје онuј
Станiју Ж;
Јaвља ли се од Амeрику? Ж; На стрiнкуˬми из Билaчу тaтко П; у Бuгарску којi су
бiли Т; од Врaњску Бaњу према Сuву рeку Ц; овaмо над Нoрчу Н; ис Коћuру Ч; зaједно
смо радiли у Кречaну П; од Курбалiју нaвамо нaше Н; прeма Чукaрку Ж итд.
2.1.2.2.2. Именице мушког рода и мушки антропоними на -а:
на овoг Ћамiља, комшiју нaшег П; на овoг комшiју до нaс Р; код судiју ГД;
мaјкинога чiчу ударiја по глaву Ж; iдемо кoд стрiну и кoд чiчу Рљ; овyј од чiчу П;
вiкај Слaђана и Бaту П; и с Благoју Ц; На Вoју сeстра Ж; с Гoшу Т; више Дрaкчу су
седeли Н; саз Димiтрију Сл; срeтнем Жiку ТР; тoга Јaњу О; с Јoцу Рљ; на Лuку ли дeте Н;
од Љuбу пoстара сам Ж; пeт дaна пред светиˬНикoлу Ч; дoђите, дoђите куде Пeру П; имaја
комaнду над тoг Тoму Ц; код Трuмбу П и сл.

160

2.1.2.2.3. Именице са преобликовањем на -ка:
бaци му кoску П; мaјку немaле Ж; с мaјкуˬми Сз; и на пeћку се грeјемо Ч; у плeћку
ме бoли Ч; а oна си iмаше ћeрку, сiна О; ћeрку iмам Сл; ондe на ћoшку Ч и сл.
Вокатив једнине
2.1.2.3. Вокатив именица друге врсте има два наставка: -о и -е. Именице на -а се
завршавају на -о, док именице на -ица и -ка у вокативу имају -е.
2.1.2.3.1. Именице ж. р. на -а у вокативу имају наставак -о:
бaбо П, М, Ч; Бaбо, aјде здрaво П; Бaбо, нeмам с кoг да се распрaљам Ж; вrжи ми,
бaбо М; девoјко, чим нe ће се одaваш ГД; Гoспођо, не пiтај П; а тi, госпoђо Ч; Мори,
жeно, П; кəд, жeно, поoди у шкoлу ГД; срaм бе, жeно Рљ; али нервoза, oј, жeно Ж; а
онолiко, жeно, тuго П; змiјо тројоглaва ГД; кuчко Ж; па тi, мaмо Ч; а рекнaла мaмо, а
рекнaла бaбо, а рекнaла тeтке Ж; ћuти, мoри, прiјо Сл; сeстро слaтка Ч; ћuти, сeстро,
ћuти Ж; лeле, жeно, надuло се П; ћoрло! П;
тaта вiка: Дарiно, Дарiно П; Добрiло, дeте је у пiтању П; сyг је нeсташица,
Добрiло П; Зoро, јeсам ли те терaла јa П; Iвано, дaј сoк Ц; Iма кaфа, кумаˬРaдо, iма Ж;
Врaти ги, бабаˬСтaно, врaти Ж; Тaњо, кaфу, без шeћер Сл; Тaњо, штo да донeсем Ц; и
такoј ми ти, мoја Тaњо Т итд.
2.1.2.3.1.1. Именица на -ица у вокативу обично имају -е:
бабаˬЈeлице М; Мiлице, тi ли си? Ч.
2.1.2.3.1.2. Код неких именица на -ица може се чути вокатив на -о:
лисiцо јeдна П.
2.1.2.3.2. Именице мушког рода на -а имају наставак -о:
aјде aго, дaј да пiју П; бaто, сyк је свaдба П; aјде, oџо П; oџо, вечерaс да дoђеш П;
слuшај пoбро Ц (в. и т. 2.1.4.1.);
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Пeт сiна iма, o Јaнчо Сл; а, Станoјо? Н; е, Стојaнчо Ц.
Вокатив именице тата има -о, а облик са -е подразумева номинативно тате (в. т.
2.1.4.1.). Данас је чешћа форма на -о.
нeма вeзе, тaто М; помaгај, тaто Б; тaто, дoђи Ч; тaто, овдeка М; тaто, чeкај
ме мeне П и сл.
2.1.2.3.3. Све именице на -ка, са изузетком именице ћерка, имају наставак -е:105
дoбро ми је, мaјке П; мaјке, бaба вiка да iдеш кuде њuма О; мaјке, дaј ми Ч; мaјке,
за тeбе Рљ; мaјке, свaк дyн рaди ГД; сyг, мaјке, штo oћеш прaви ГД; Aјдемо, побрaтимке
Т; а, мори, стрiнке Рљ; стрiнке смо гу викaли Сз; тeтке, мори Ч; тeтке, да дoђеш П;
тeтке, oн је умрeја ноћaс ГД; тeтке, тi си ме излечiла П; а рекнaла мaмо, а рекнaла
бaбо, а рекнaла тeтке Ж;
сeдни, Мiлке ГД; мори, теткаˬСтанiке Т; тi какo рeче, Станiке П; слuшај,
Станiке Ц.
2.1.2.3.3.1. Именица ћерка има вокатив на -о:
Ћeрко, кад отiдеш куде мuжа П; ʸOћу, ћeрко П;
2.1.2.3.4. У последње време јављају се облици вокатива преузети из стандардног
језика, али су и даље ретки:
Остaви, реко, Мaрија Ц; Тaња, сeди П.
Номинатив множине
2.1.2.4. Све именице друге врсте у номинативу множине имају суфикс -е.
2.1.2.4.1. Именице женског рода на -а:
бiволице млoго мaсло су имaле Ж; и овeј бuлке штo су по њiве и попuљке П; oне су
бiле госпoђе Сл; пuно гребuље П; Стaре девoјке нeсу оћaле тyг Ж; дrље у oчи Ж; сагaшње
105

О наставку -е у вокативу код именица на -ка Белић каже да се он најпре појавио код личних имена, а
одатле се проширио на сва именовања женских особа која се завршавају на -а (Белић 1999: 232).
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жeне Ц; шeс иљадaрке пaре М; црљiве јaбуке Рљ; расцветaле ми се кiтке П; Сyд јeфтине
корiје Сл; имaло је лiпке тuј Н; вaљда су се тu крiле мeчке Т; свe нeке мрeчке Рљ; oно
мuве мнoго М; нeке пaтичке, ели сандaлке, ели ципeлке Сл; кyд га изедoше пчeле П;
онaкве, као oбичне рiбе П; онeј свiтке ми излaзив Ч; од чiчу сeстре Ц; сламњaче толiке
Сз; слuбе П, Сл, Ч, Љ, Св; овaкве голeме тiкве Ч; oчи нeмам јa, трeпке ми не трeбав Ж;
кəд јa нагaзим, oне трoшке ГД; дoле фuте П; мaле чоколaтке Ж; Бујановчaнке Ц итд.
2.1.2.4.2. Именице мушког рода на -а:
аберџiје дoђев Сл; нaј гaзде у сeло Т; тiја кoји су зарлiје Сл; тoј су чiче на мoјега
тaтка Н; чiче му помрeше свe П и сл.
2.1.2.4.3. Именице са преобликовањем на -ка:
вyшке кoлко oћеш Љ; свe мaјке Рљ; и твoје ли су ћeрке Ч и сл.
Општи падеж множине
2.1.2.5. Облик општег падежа множине једнак је номинативу множине. Следе
примери који то потврђују.
2.1.2.5.1. Именице ж. р. на -а:
дочекuјем бaбе Ч; блiзу до бaшче Т; не мoгу да нoсим вiлице Ч; турiла сам ти
вровiнке Ц; да ги збeрем грaњке П; јeдемо дuтке Ч; донeсе жeљке па у казaни П; кaже ги
на жeне Сз; од овeј женетiне Ч; књiшке сəс шпенaдлу ги набoдев Сл; нeмаш крaве,
нeмаш свiње ГД; али нe ги збiрам крaјке П; uзнев лубенiце да јeдев Т; под нoге Ц; у одaје
тaмо Сл; oна у планiне гoре Т; тyнке рuке је имaла П; бeремо слiве Ж; донeси ги тeј слuбе
Ц; кaчи се на слuбе П; кaкве тaшње нoсив Ц; iмаш трi унuке Рљ; Трaжи ципeле бeле П; на
чeрге Ч; збiрашеву шaшке Сл; кyд iдеш у Лaзарице П, Ж и сл.
2.1.2.5.2. Именице м. р. на -а:
нeмаш дoбри комшiје Ц; с навадаџiје тyг је бiло Ж;
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2.1.2.5.3. Именице са преобликовањем на -ка:
ће се напuниш с вyшке П; да нoсим кoске на кuче Ч; мoмци нoсив кокoшке, петлoви
на дrво Сз; напрeт чuваше и кокoшке ГД; ћeрке iма Ж и сл.
Трећи деклинациони тип
Номинатив једнине
2.1.3.1. Именице треће врсте имају наставке -о и -е (што одразумева и наставке:
-иште, -це/-енце/əнце, -иче/-че). У прешевском говору нисам забележила проширења са
-н-, -т- и -с- код именица средњег рода (типа имена, детета, небеса) и због тога нема
поделе на два деклинациона типа.106 Примера у вокативу је мало, али је јасно да су
номинатив и вокатив изједначени.
2.1.3.1.1. Именице на -о:
тoј блaто лековiто Рљ; нoво вoзило Сл; гњeздо Сл; тuј е бiло гuмно Ч; једнo дrво
П, Ж, Ч, Ц, Сл; нaше жiто М; једнo зrно Ц; овoј куолeно П; мeсо ако се скuва Ж; мeсто је
бiло оваквo ТР; лeто Ч; острiло ГД, М, Т; оштрiло П; и потeкло и кoрења П; што је тoј
решeто О; а сaд чuдо Рљ;
Прeшево П, Љ, Ж, Ч, Т, Рљ, Ч, Сз, Сл, Ц, М, Б.
2.1.3.1.2. Именице на -е:
а) тoј бeбе колiчко је П; дрвaрско вeче Ц; мoје врeме је дрuго Љ; uбаво врeме Ч; али
дeте без лeк П; нaјстаро дeте кoлко iма гoдине ГД; замотувaње Ч; твoје знaње Сл; мoје
имaње Ц; којo је iме Сл; iдеше једнo кoмбе ГД; свe на рuке копaње Ж; и квiчи онoј кuтре
Ц; кuтре свe је iшло по сaндук Ц; лǝжaње Ж; свe лiце мoдро Ц; Узuнско лoјзе Ц; немaње
цrно Ц; јeс, дoбро одeње одoвде Сл; по једнo пaрче Т; једнo поштувaње Ц; рaме П, Ц, Т;
овoј рaме ме узбoли Ч; чим изaђе слuнце Ц; тoј ћoше Сл; шкeмбе се надувaло П итд.;

106

Барјактаревић (1966: 198‡199) наводи примере са проширењем: детета, пилета, пилети, унучета,
унучети, какве ја нисам чула.
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Бuгариње П, Ж, Ч, Т, Рљ, Ц, Б; Гњiлане П, Ж, Ч, Т, Рљ, Ч, Сл, Ц, М, Б; Скoпље П,
Ц, Т, Рљ, Сл, Ж, М.
б) Именице на -иште:
нeко девојчiште Ц; дечiште нe се јaвља Ж; пuно двoриште Сл; ГД; онoј кучiште
Сл; Длyго плaдниште Ађ.
в) Именице на -це/-енце/əнце:
мrвка брашyнце Љ; млeкце П, Сл, Ч, Ж; као пилeнце М.
г) Именице на -иче/-че:
малeчко астaлче М; дiне се кaко вампiрче Ж; и једнo девoјче ТР; зељaнче с кuпус
ГД; малeчко јоргaнче П; једнo колaче М; једнo колiпче Т; бiло једнo кoнче извuчено Р;
онoј корuпче Ч; толiчко лeпче Сз; цeло лeпче, цeло кравaјче Ц; онoј матiче Ч; орaшче ли је
Т; једнo рeпче М; онoј сoбиче П; Сoкче? М; дeдино унuче М; нeко шeрпиче Ж итд.
Општи падеж једнине
2.1.3.2. Облик општег падежа именица треће врсте једнак је номинативу једнине.
2.1.3.2.1. Именице на -о:
брaшно ги дaде Рљ; па ги тuрив за гrло П; о[д] дrво на дrво врзuјемо П; купiмо
желeзо П; на колeно да ву клeкнем М; јa iмам корiто, али мaло П; нe ги померiја од
мeсто Ж; бeше нeкакав у одeло Ц; да трaжим решeто О; нaј гaзде у сeло Т; од дебeло
црeво Ч; само мiслеше да мaнем у чeло Ц и сл.
2.1.3.2.2. Именице на -е:
а) у бaшту чuјем нeко викaње Ц; и у мoје врeме O; од стaро врeме („о старом
времену“) Ж; за гутaње Ч; на закачувaње Ч; тyг сам имaја знaње Сл; iде на зрaчење Ц;
чiје имaње да дaде Ж; бaбино iме добiла Ж; с нeко јuже Сл; јeс, од легaње М; на једнo
магaре ме uкачи Ц; па на тoј миљe П; у пoље мнoго смо работaле Ж; па тuрај и сiрће ГД;
на стрeљање Н; iде uјко сəс ћeбе П; прuжа шiше ГД;
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у Бугариње ГД; oни идoше у Гњiлане Рљ; oдоше у Прeшево П; у Скoпље кǝд ги
сретнем Сл; у Требешiње отидoше Н итд.
б) -иште: мaјкаˬми зaпали огњiште Сз.
в) -це/-енце/-əнце: тuри му мaлка брашyнце П; донeси нeко дrвце М; миљeнце тuрам
Ч; не би овакoј пилeнце нагазiла О; ће ми донeсеш о[д] твoје сiренце О;
в) -че/-иче: аљiнче му обuчите П; девoјче га дoведе овдeка Рљ; uвече склонaмо
казaнче М; па га замoта у кrпче М; да нoсим кoске на кuче Ч; сас пrшче показuје Ж; у онoј
сoбиче П; стaви стaпче П; понeсеш торбiче Сл; за једнo фртaљче вiше Рљ; oна лiћка
фuтиче П; тuрим ћилiмче Љ; једнo шeрпиче ће тuру Ж; по једнo шићeрче Сл итд.
Вокатив једнине
2.1.3.3. У вокативу су забележена обраћања живом бићу.
2.1.3.3.1. Именице на -е:
а) дeте, забрaља се Љ; дeте, трi пaре лeк П; Дeте слaтко, нeје радiја ГД;
в) -че: девoјче, eј Ж; и такoј, снaшче П; мaче дeдино, oди М и сл.
Номинатив множине
2.1.3.4.0. Именице треће врсте у множини могу имати наставке: -а, -иња, -ики или
-ци. Суфикс -а у множини имају именице на -о, -е и -иште; суфикс -ики у мн. имају
именице на -иче/-че и именице са деминутивном нотом на -е. Код већине именица код
којих се очекује проширење са т, н, с наставак је -иња. Глаголске именице немају
множину. Исказивања множине збирним именицама на -ад нема (осим именице чељад).
Множина именица које означавају младунчад има наставке -ики или -ци, ретко -иња.
Овакво стање умногоме је блиско ономе у говору Горње Пчиње (Јуришић 2009: 123‒126),
с тим што у прешевском говору није забележен наставак -ења какав је случај у пчињском
(Јуришић 2009: 125: вiмења, iмења, рaмења). И у кумановском се среће само суфикс -иња
(Видоески 1962: 104).
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2.1.3.4.1. Наставак -а: говeда пe-шeс глaве Т; девојчiшта П, Ц, Сл, Ж; дечiшта
ву досaђав Ж; неке пaре, eвра Ч; каквi су ги јaја Т; фaрбани јaја Б; пrжени јaјца ГД;
кучiшта Љ, П, Б, Ч; сeлски пuтишта Љ; почeли и рeбра да се вiдив П; тoј су тiја сeла М
итд.
2.1.3.4.2. Наставак -иња: онiја бурiња Рљ; дрuги имiња Сл; свe нeки имiња Ч; ма
да ги нeма свi тiја имiња Р; нeгде дрuги имiња Сл; јужiња П, Ц, ГД, Ц, Сл; Чеклiчки
лојзiња М; тrња, али онiја магарiња штo јeдев П; oбе рaмиња П; тyд су бiли чезiња Сл;
мнoго шiшиња П; шкeмбиња Ц, ГД, П, Сл, Ж итд.
2.1.3.4.3. Наставак -ики: двe близнaчики О; iма такoј вiрчики Т; девoјчики П, Ц,
Н, Р, Ж, Сл, Т, Рљ, М; сiтни зuпчики Ц; колaчики П, Ж, Ц, Т, Рљ, Ч; кuтрики бaбини Ц;
чijи су мaчики Ц; миљeнцики П, Ч; и прaсики Ж; тeлчики П, Ц, Сл, Т, Рљ; бeли пiлики ће
ти искaчав на глaву П; свaкакви ћелiмчики Ж; шећeрчики па у марaмчики Сл итд.107
2.1.3.4.4. Наставак -ци: јaгањци на пiјац П; прaсци П, Ж, Ч, Т; једнo врeме и тeлци
Сл и сл.
Суплетивни множински облици на -ики и -ци морфолошки представљају именице
мушког рода.108

107

О заједничко-словенском суфиксу -ик и његовом деминутивном значењу које се сачувало у говорима
источне и јужне Србије говори Белић и наводи бројне примере из Врања и околине (Белић 1999: 258‒259).
108
В. и: Павловић 1939: 37, Стевановић 1969: 412, Богдановић 1987: 150, Марковић 2000: 125, Видоески
1962: 143. Наставак -ики за образовање множине неких именица средњег рода у македонским говорима
користи се на читавом северу, на југу „до границата со штипскиот и кочанскиот говор“ (Видоески 1962:
143).
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Карта 5.

Општи падеж множине
2.1.3.5.0. Облици општег падежа множине једнаки су номинативу множине, што
потврђују примери који следе.
2.1.3.5.1. Именице на -а: цeпи дrва П; чувaја сам говeда Сл; у гoвна до гuшу ГД;
стaви нeколко зrна Ж; голeми јaјца нoси Св; поделiше ни јaјца П; дrжи на колeна Сл; свe
колeна огруљiло Т; на тiја мeста Т; тuј под рeбра П; кəд ће покaжев нeки сeла Ч итд.
2.1.3.5.2. Именице на -иња: јa ги притискa тiја дугмiња П; намiшћам си мiљиња
П; сас ћeбиња Ж и сл.
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2.1.3.5.3. Именице на -ики: да uзмемо вrпчики П; девoјчики удадoше О; iма си
јaгњики Н; он канaчики продaваше О; за кuчики ГД; iма и ђеврeци, лeпчики Ж; шећeрчики
па у марaмчики Сл; мaчики довeла Ж; ће uзнете мaчики Ж; iма и парaунучики Љ; накaчим
овiја пaрчики Рљ; на пaрчики ву дaвај П; прaшчики да глeдамо Ц; сəс унuчики П; вaди
шићeрчики Сл и сл.
2.1.3.5.4. Именице на -ци: јaгањци ги рaни Ц; јaгањци смо си имaли Ж; прaсци
продaва Т и сл.
Хипокористичка и слична имена на -е и -и
2.1.4.0. Хипокористичка имена на -е и -и могу имати природни мушки, женски или
средњи род и то се може закључити на основу конгруирања са атрибутском или
предикатском речју.109 Међутим, ове именице немају посебан облик за општи падеж, чиме
се приближавају именицама средњег рода.110 С обзиром на различитост њиховог рода, али
и на њихову индеклинабилност,111 хипокористике посебно представљам.
2.1.4.1. Хипокористици на -е:
Номинатив:
Блaге ми је рођaк нeки О; Бoбе га нeће Т; Бoбе елeктричар Љ; Бoбе пoрано је изaшја
М; Бoбе што рaди у шкoлу Р; Бuце му је сiн Р; дедаˬДoбре што гу iма М; јa и Станiка, и

109

Потврде са конгруирањем нису забележене за сваки пример, али се из контекста могло закључити о ком
роду хипокористика се ради, те се на основу тога вршило разврставање према роду.
110
Многи аутори ове хипокористике сврставају у оквиру групе именица средњег рода: Реметић 1996: 466,
Вукадиновић 1996: 138, 140, Ћирић 1999: 117, Марковић 2000: 121, Милосављевић 2009: 466. Проф.
Богдановић (1987: 150) овакво груписање образлаже чињеницом да хипокористици на -е и -и имају општи
падеж једнак номинативу. У Алексиначком Поморављу ова имена која се односе на мушке особе у ОП могу
имати проширење -т-, док је код женских хипокористика увек ОП=Н. За хипокористике на -и закључује се
да су новијег датума (Богдановић 1987: 151). Јуришић (2009: 126) напомиње да хипокористичка мушка
имена у говору Горње Пчиње могу функционисати као именице м. или с. рода, док се женска
хипокористичка имена најчешће понашају као именице с. рода, ређе као именице ж. рода. Видоески наводи
хипокористике мушког рода, који у општем падежу имају -та: Милета, Ристета, чак и: Илијета,
Методијата (Видоески 1962: 134‒136). Младеновић (2013: 132‒133) хипокористике мушких имена на -и и
мушка лична имена на -е сврстава у именице м. р. јер их за ту групу везују остали падежни облици, мада
имају проширење основе -(е)т- које их приближава именицама с. р. (за разлику од с. рода, ови антропоними
имају ОП на -а).
111
Проф. Марковић оставља могућност да се ове именице могу посматрати као индеклинабилне (Марковић
2000: 121); в. и Вукадиновић 1996: 129.
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овyј Жiке Ц; Жiке и Гoца бiли Т; Заинaт са му турiла iме Мiле Ц; чикаˬМiле послajа Ч;
А Мiтре ми је рeкја П; вiкаше овyј Мiтре П; Тaне радiја у Сeдми јuли Ж;
Зoре ми је чувaла Нaте млoго П; Нaте је радiла Б; звaла ме је Сuне П; Сuзе ме је
мнoго слушaла Сл; eве, вaша Сuзе ће ти кaже П.
онoј нaше Нaте П; Алексaндриче Ч; Море, тoј ли Драгaнче! Сoфче, Дuњче П.
Општи падеж:
на Бoбе тaтка Љ; на Бoбе ис Прeшево Ц; oнда на Бoбе Шiнку Р; на Блaге је продaја
Ж; мi са твoга Дeнче Ц; овaј жeна на Ђoре П; мaјка му је на Мiле ТР; А Мiтре ми је рeкја
П; на Рaде штo је направiа П; сəс Рaде М.
Зoре ми је чувaла Нaте млoго П; а овoј за твoју Нaте Љ.
Вокатив:
ало, Жiке Ц; немoј, Жiке Ц; Мoра да га вiкав: „Мiле“ Ц; БатаˬСтoле, батаˬСтoле!
Ч;
Дaре, рече, јa се излечi П; oна је млaда, Зoре Ж; Штo кaжеш, Нaде П; Нiке (<
Станика), ти iди Ж; Тaње, дrжи Ц; Тaњче, aјде здрaво Ж.
Овој групи припадају и именице м. р. на -е којима се именује неки сродник: побре и
тате јер и оне имају само један облик за Н и ОП.
Примери:
на нaшег пoбре М; тoј си је нaш тaте Б;112 вiка[м] му на тaте Љ и сл.
вiкам га: тaте! ГД; Кuку, рeко, тaте! П; тaте, па ли вiкам ти М; тaте, сeди и тi
Љ и сл.
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Именицу тате Радивоје Младеновић сврстава у деклинациони тип именица м. р. са проширењем
(татета, татету) и наводи могућност да је код ње и сличних именица (нпр. нане) дошло до морфолошког
једначења са вокативом (Младеновић 2013: 133, 180; в. т. 2.1.2.3.2.).
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2.1.4.2. Хипокористици на -и забележени су једино у мушком роду:113
Номинатив:
Дрaги га нeма М; Дрaги долaзи за вiкенд М; Дрaги, Жiка, Лuка, Стaвра и мi Н;
наш Зoки вiка Ж; онyј дoле Мiки што је Љ.
Општи падеж:
па је бiла на онoга Гaги бaба П.
Вокатив:
кaжи, Дрaги, на мaјкуˬми П; Мiки, немoј П.
Посебне напомене о именицама
Именице прве врсте
2.1.5.1.1. Именица сир јавља се и у облику сирење:
да покрiјем сiрење Ч; као сrпско сiрење О; нeма да истeчи сiрење Рљ; потсирiла
сам сiрење О; прeко онoј сiрење Рљ.
2.1.5.1.2. Од именице татко множина гласи татковци:114
нaши тaтковци П; сас тaтковци Ц; тaтковци су се слушaле Ч.
2.1.5.1.3. Именица синко забележена је једино у облику вокатива:
113

Формант -ки код хипокористика Клајн (2003: 140) објашњава као варијанту хипокористичког -ка. Ширим
разматрањем творбених и стилских карактеристика имена на -ки (типа Зоки, Мики м. и ж. рода) у српском
језику бавила се Јелена Јовановић Симић (2012) према чијим речима је први део овог суфикса домаћег
порекла (по угледу на суфиксе -ка (Жика, Рушка) и -ко (Мишко), па и територијално ограниченог -ке
(Митке)), док се други део, вокал и, развио под страним утицајем (Џеки, Мики Маус). Јовановић Симић
закључује да „и поред велике учесталости хипокористичких изведеница на -ки код неких категорија
становништва и у монденој сфери културног и супкултурног живота, њихово учешће у општем фонду
именословних речи није превисоко, па се не треба бојати њихове даље превелике експанзије, нити даљем
упрошћавању и огољавању именослова српског“ (Јовановић Симић 2012: 571).
114

Код Белића се налази пример тaткови забележен у Врањској Бањи (Белић 1999: 234). У Заплању су у
зони II забележени облици татковци и дедовци (Марковић 2000: 131, 212). Радивоје Младеновић (2001: 291,
294) наводи наставак -офци -ефци за грађење множине именица на -о које представљају надимке
пејоративног значења, затим породичне надимке и сродничка имена (плачкофци, Реџофци, дедофци).
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aјде, лeгнете, сiнко, лeгнете Ч; али не мoжеш бе, сiнко О; Бoже, па тoј мoји дeца,
сiнко О; нiкој, сiнко Ч; па не мoже, сiнко Љ; Тi си млaда, сiнко П.
2.1.5.1.4. Именица ујко у општем падежу најчешће има форме именице првог
деклинационог типа: отидoмо кuде uјка Рљ (в. т. 2.1.1.2.4). Међутим, забележен је и облик
општег падежа по којем се она може сврстати у именице друге врсте: од uјку сeстре ГД.
2.1.5.1.5. Ојконими који стоје у мушком роду једнине с наставком -овац могу
добити -е те се тако придружити именицама средњег рода.
У Бујaновац нeма Ч, ГД, П; и oна као у Рaковац Рљ;
али и: зeт ми из Бујaновце је Ц; iди си у Бујaновце ГД; у Бујaновце П; знaчи из
Бuкуревце су Рљ; тuј прeђе Бuкуревце Т; у Рiстовце Ч, Ц; према Цаканoвце Т; после од
Цаканoвце навaмо Т.
Обични су ликови грађени суфксом -це: овaј из Брaтоселце Ч; из Жuјинце Ц; Сeнта
је из Лепчiнце Н; јa сам учijа занaт у Црнoтинце Р.
2.1.5.1.6. Именица метар уз бројеве најчешће има облик метра (двa мeтра П, три-чeтри мeтра ГД, глeдам на двeста мeтра Ц итд.), али су забележeна неколико примера
облика метре уз бројеве:
пeт мeтре Н; дванaес мeтре Ц; петнaес мeтре Сл; иљaдо и пeсто мeтре Сл.115
2.1.5.1.7. Од именице евро уз број обично иде облик евра (дванajес јeвра Сл,
петнaес eвра М, стo eвра Ч итд.), али је регистрован један пример са евре:
трi iљеде eвре Сл.

115

О лику метре уз бројеве Павловић говори као о примеру са поремећајем (Павловић 1970: 94). Сличних
примера има у говору Јањева (Павловић 1970: 94) и у пчињском говору (Јуришић 2009: 131). Белић (1999:
241, 242) наводи само две месте (исто и у: Богдановић 1987: 156, Пецо, Милановић 1968: 318, Јовић 1968:
85, Симић 1972: 280) који се објашњава као остатак двојине.
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Именице друге врсте
2.1.5.2.1.

Именице које означавају сроднике, титуле или занимања обично се

налазе у склопу акценатске целине те губе акценат и постају индеклинабилне, што се
најбоље види у облицима општег падежа и вокатива.
Потврде:
е вiш, бабаˬБлaгица М; бабаˬЂuрђа Рљ; БабаˬКoна за Oлгу вiкаше Ж; батаˬПeра
ги купiја П; дедаˬДoбре што гу iма М; ДедаˬЈовaнов клaданац Н; чикаˬAнђел послeдњи
пuт О; чикаˬЗвoнко, дођe ли Љ; чикаˬМiле послajа П; чикаˬРaтко, кудe си ГД; чичаˬДaнча
богослoвију је завршiо П; чичаˬКoле пољопрiвреда и пекaр П; чичаˬТiма вуновлачaр П;
овдe купi чичаˬТoза П;
и теткаˬБогдaну сам знaла О; бабаˬДрaгу гу одведoше; овoј за чикаˬПeру П; фaла
на чикаˬПeру П;
бабаˬКaто, iди на Ћiпру да кaжеш О; теткаˬСтaнче! П; а брe, теткаˬСтaнче О;
нe, теткаˬСтaнче О; теткаˬДарiнке П; нeма нiшта, чикаˬПeро П; чикаˬПeро, јeси устaо
П; aјде чичаˬБрaнко П и сл.
Исто се односи и на овакве именице мушког рода прве деклинационе врсте:
и докторˬБрaнко Т.
2.1.5.2.2. Вокатив од деца једнак је номинативу: aко, дeца П; aјде, дeца Ч;
одoкле сте, дeца М.116
Именице треће врсте
2.1.5.3.1. Именица раме може имати и форму рамо: бoли ме рaмо ГД.
2.1.5.3.2. Именица ђезве/џезве, поред облика у ср. роду, може се чути и као именица
женског рода:
uзне ђeзве П; да стaвим џeзве Ж; па ми се џeзве oкрена Т;
116

На овакво изједначавање Н и В упућује Белић (1999: 232).
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али и: дигнaла ђeзву овaко Ч.
2.1.5.3.3. У прешевском говору среће се лексема вечер као именица м. рода: Бyдњи
вeчер Ж, тyј вeчер ће дoђе П.
2.1.5.3.4. Множина именица око и уво гласи очи и уши (више у т. 3.1.1.).
да нeмам oчи П; oчи се не вiдив Ч; избuљи oчи Ц; глeда те у вr oчи Ц; какo iма oчи
П;
на uши ли сeдиш ГД.
2.1.5.3.4.1. Уз бројеве, ове именице имају множинске форме:
врзaше ми oбе oчи П; на oбе uши Ч (али и: oба oка ми сuзив Т; oба uва П); да
отвoриш четiри oчи ГД.
Именице уз бројеве
2.1.6.1. Именице прве врсте уз бројеве (осим уз број један) имају стари двојински
наставак -а, који се некада употребљавао само уз број два (Белић 1999: 239).
Потврде:
Ко двa бoжјака Рљ; двa војнiка бuгарска М; дeсетину дaна Н; iмамо двa eктара
шuму Р; десетiну eктара Ц; двa мeсеца нeје чiтано Р; на дваˬuлаза кућа ГД; трi брaта Н;
трi лiтра пiје Т; Двa сiна iма Ж; па скoро дoнесе двa џaка ГД; тiја двa грoба О; на
дваˬтрi мaа Ч; двa мeтра П; двa мuжа, трi П; ако му дaш двa чaја узастoпце Ч; сaмо двa
човeка Р; oн ву опaли једнo двa шамaра П; iма трi брaта Ч; трi парaунука iмам П; чeтри
дyна сам бiла у хoронарно П; пeт дaна пред светиˬНикoлу Ж; шe сiна Ч; донeсе дeсетпетнaес кoрења П; чiча ми петнajес башчалyка да дaде П; седамнaес човeка П; од трiес
пeт до четрдeсет ђaка сrпски Р; oдма четерeс дyна ГД; имaја је стo педeсет парадaјза
П; глeдам на двeста мeтра Ц; мoжда iма иљaдо кuбика дrва О итд.
Уз прилоге за количину облик именица је исти као и уз бројеве: кoлко бoлеса iмам
П; кoлко дyна прођe Љ; тoлко човeка врeдиш Р и сл.
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2.1.6.2. Именице друге врсте уз бројеве налазе се у номинативу множине (в. Белић
1999: 238, Богдановић 1987: 155, Марковић 2000: 134).117
Потврде:
iма двe кuће ГД; двe рeке се спaјав Р; двe сeстре и једнoга брaта ГД; двe рaзличите
фамiлије Р; Двe ћeрке iмав Ч; iма двe или трi маaле Р; трi iљаде ГД; на трi ногaре П;
Трi ћeрке iма Ж; једнo трi-чeтри гoдине П; чeтири ћeрке П; пeнзија пeт iљаде вiше П;
говeда пеˬшeс глaве Т; iма пеˬшeст гoдине Рљ; шeс iљаде дiнара М; дeвет iљаде iспадна
Љ; петнaес семeнке М; осамнaес прiколице кaмен Сл; двaес гoдине ГД; по двajес-трijес
oвце Т; трiес iљаде дiнара М; мi четерeс кuће Сrби ГД; плaта ти је седамдeсет iљаде П;
стo iљаде дiнара Св; iљаду и пeсто мaрке П итд.
Номинатив мн. задржава се и уз прилоге за количину: млoго гoдине је прoшло О;
толiко мuке и пa сам преживeла П.
2.1.6.3. Именице треће врсте имају плуралску форму уз бројеве. Некада се
множина употребљавала уз бројеве три и четири, а то је пренесено и на именице уз број
два и остале бројеве (Белић 1999: 241).
Потврде:
двеˬтрi дrва iма тuј Ц; на тiја двa мeста Р; нeки двеˬтрi стaбла П; на трi кiла
да дoђе П; двaес eвра Ж; стo eвра ТР;
двe зrнца у кашiку Ц; пeтнаест комaда јaја П; ставiла двe јaјца Ц; једнo двe јaјца
Ж; по стo двaес јaјца смо мəстiли П; нeколко дrвца М;
двe-трi магарiња Т; двe ћeбиња сам дaла Ч; пеˬшeс ћeбиња нoви сeдив П.

117

Проф. Реметић наводи још две могућности у објашњењу оваквог облика – номинатив, акузатив, вокатив
двојине или генитив једнине (в. Реметић 1996: 469).
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двe прaсики ги oстави Ж; двe унuчики вoди Т; стaви двеˬтрi пaрчики Р; довeла трi
мaчики Ж; oбе стaпчики се прифатiле О; по триˬчeтри јaрики чuвашемо Рљ; јa пeт
унuчики П;
2.1.6.3.1. Форме две и обе уз именице средњег рода (двеˬтрi дrва iма тuј Ц; двe
зrнца у кашiку Ц; двe ћeбиња сам дaла Ч; двe прaсики ги oстави Ж; двe унuчики вoди Т;
oбе стaпчики се прифатiле О и сл.) представља стару двојину (Белић 1999: 240, в.
1.2.4.6.).
2.1.6.3.2. Именица време и иначе нема множински облик па ће остати у једнини и у
исказивању неке количине: мнoго је врeме отyд Сл; кoлко врeме је прoшло П; јa тoлко
врeме Р.
2.1.6.3.3. Код именица са множином на -ци наставак уз бројеве је -а:
двa јaгањца тyд купi П; по петнaес јaгањца тeра Ч; двa тeлца iмашемо Т.118
2.1.6.3.4. Збирне именице браћа и деца уз бројеве задржавају свој облик. Именицу
деца и њену употребу у неким говорима источне и јужне Србије Белић објашњава као
непроменљиву јер се овде „почела разумевати као nom. plur. од дэтя“, а именице с. р. мн.
имају само један падеж. Исто објашњење односи се и на именицу браћа (Белић 1999:
230).
дeвет брaћа П; двојiца брaћа тaмо рoђени Р; на свi тројiца брaћа Рљ;
двe дeца П; свi по двe дeца Рљ; триˬчетiри дeца Т; oсам дeца родiла Н итд.
Уз прилоге за количину стоје исте форме: кoлко су брaћа, не знaм Љ; мнoго брaћа
Р; Кoлко дeца iмаш? Љ; тi тoлко дeца ће uзмеш П.
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Овде се ради о слагању облика именице м. р. (Н мн. јагањци) уз бројеве. Некада се уз број два
употребљавао наставк -а који је дошао из двојине, а -и је ишао уз бројеве три и четири. Наставак -а
временом је пренет и на именице уз три и четири (Белић 1999: 241).
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Збирне именице
2.1.7.0. Већ је било речи о томе да у прешевском говору нема збирних именица на
-ад, осим именице чељад, која се јавља и у другим ПЈ говорима (Богдановић 1987: 156,
Јуришић 2009: 128, Младеновић 2013: 209; у призренском није забележена (Реметић 1996:
470)). Ова именица у прешевском говору има облик м. р. једнине, што је случај и у
алексиначком, пчињском и кумановском говору (в. Богдановић 1987: 156, Јуришић 2009:
128, Видоески 1962: 145), док у гатњанском има и множинску форму (Младеновић 2013:
209).
Потврде: у кuћу бiло мнoго чeљад ГД; свe његoв чeљад ГД; тoј њeн чeљад Рљ.
2.1.7.1. У наставку наводим неке од потврда за облике збирних именица у
прешевском говору, а шире о њиховим облицима и конгруирању у т. 3.1.2.
сrпско грoбље Н; трeба да однeсе тoј дrвље Ц; од онoј кaмење не мoж да прoђем О;
има онoј тrње П; iма и тoј снoпље П; продадo га гвoжђе П; бyш кудe је нaше лoјзе
искачaло О; бeремо грoјзе М;
долeко су нaши грoбја Сз; пaдав дrвља и кaмења П; Длyги кaмења гoре Р; Каквi
тrња, да знaш Рљ; вrжемо ги тiја снoпља ГД; свe нeки гвoжђа по авлiју Сл; пeршун са
свe кoрења Ч; пренoси ги прuћа Ж; скiдамо црeпја П; фrља црeпја од кuћу Сз; овiја брaћа
кудe ће Ч; вeлики дeца, мoри Ч итд.
Именице плуралија тантум
2.1.8.1. Именице плуралија тантум представљају још једну скупину именица, поред
збирних, која је обележена несагласјем семантике и граматичких обележја (в. Младеновић
2007: 99, Младеновић 2013: 212). У наставку се наводе неки примери употребе ових
именица у прешевском говору, а детаљнија објашњења у вези са њиховим облицима која
произлазе из система конгруирања в. у т. 3.1.3.
на кoњи су се стављaли бисaзи Ц; легaла је богiње Т; онeј вaле на глaву Сз; oна на
онiја врaта М; сал једнe гaће Т; на његoви грuди Т; да нeсу зaушке П; разyпне онeј
катарaге Ц; да заустaвив нeки вoјни кoла П; конoпље П, М, ГД, Ж, Т, Рљ; бeле панталoне
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и бeлу блuзу од тiја конoпља Ц;бoли га у кrс П; кучiна П, Ч, Т, Рљ, Сл, Ц, Ж, М; тi с
твoји лeђа, јa с мoји П; макaзе и отсeчи Т; с његoве нaочаре П; тyд су бiле нyћве П; питiје
правi Ц; у његoви плuћа Ч; тeј помiје П; Петрoви пoсти га фaћав Ж; таквo ву је rње Ж;
онoј трiце uбаво Ц; с тoј мoра да чiни чaре Сз; у мoје чашiре Ц; ѕiвре су се викaле Љ
итд.
Трагови синтетичке деклинације
2.1.9.0. У прешевском говору облици старог деклинирања заиста су ретки. С
обзиром на положај прешевског говора, који не омогућава утицај других дијалеката са
евентуалним деклинационим синтетизмом, овде се не може говорити о спољном деловању
(в. Белић 1999: 242–243). Због тога издвајам две групе примера са траговима синтетичке
деклинације:
1. остаци старе деклинације, који се препознају у прилозима и неким устаљеним
изразима,
2. нови синтетички облици, који су настали под утицајем стандардног језика.
2.1.9.1. Од старих падежних облика у прешевском говору чувају се углавном
прилошки ликови генитива, инструментала и локатива. Генитив и датив једнине код
именица сачуван је у оквиру малог броја устаљених израза.
2.1.9.1.1. Генитив: бoгаˬми Р; бoгаˬми ти кaжем П; живoтаˬми ако те лaжем П;
њojан oтац је фатiо свeта П; да фaтим свeта П, ГД, Ц, Т;
з дeсне стрaне Сл; с дeсне стрaне тaм О; и с тeј стрaне и с тeј стрaне О; свe са
стрaне П и сл.
2.1.9.1.1.1. Лексеме дом и леб могу се јавити и са генитивним -а (в. 2.1.1.1.1.б)). То
не важи за именице лук и сир (уп. Богдановић 1987: 143, Реметић 1996: 474, где се јављају
и: лука, сира, као окамењени партитивни облици).
дoма ли си Ц; да сeди дoма П; iдемо си дoма П; не га довejа до дoма П; сaм до
дoма је дoшја П; о[д] дoма ти се јaвљам М;
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али и: дoм ће глeдамо П; једнa ћeрка му се врнa дoм Р; на дeте ће нoси лубенiцу
дoм О; штo ће рaдиш дoм Ц;
једoсте ли лeба П; кuпи лeба П; откyд нeси месiла лeба Т;
али и: купuјев гoтов лeб ГД; нeсам јeла лeб сас њi П; ће кuпи лeб П.
2.1.9.1.2. Датив је препознатљив у следећим изразима:
фала Богу П, Ц, Т, Рљ, Ч, Сл, Ж;
мaјке му га П, Ц, Сл, Ч; мaјке му га спaлим Т, П; нaне му га набiјем Р, Сл (в. т.
1.2.4.3.)
2.1.9.1.3. Инструментал: али већiном тaј е сuва Р; већiном су свe Сrби бiли П;
већiном су нaши бiли Б; већiном су тoј бiли Р;
одoкле је oна бiла рoдом Ц; рoдом је отuда П;
не мoжеш да га тi сiлом тeраш П; oни су ме сiлом дaле овдeка О; узeле гу њeни
сiлом О; па сiлом Т; сiлом, не мiлом нeго сiлом П;
грeшком га вiкнем њeга Ц;
тoлко си је бoгом дaта О;119
Нoћу сaња мајка П; нoћу, дyње нiшто нeма да ме нaђе Сл; нoћу, дyње, iсто ти је П.
дyњу, кyд iма врeме П.
2.1.9.1.4. Локатив: нoћу, дyње нiшто нeма да ме нaђе Сл; нoћу, дyње, iсто ти је П;
отидoмо нoће Сл;
зiми је врuћа, лeти је лaдна О; а лeти да се лaдиш О;

119

Облик божем: божем не знaје Т; божем ће гу сyпрев Ж (в. т. 2.6.1.3.), који се јавља и осталим
призренско-тимочким говорима, Белић не сврстава у групу остатака старог инструментала јер је његова
етимологија нејасна (Белић 244).
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да га вiкнем јuтре Љ; да гу псuјев љuди јuтре О; за јuтре се спрeмамо Св;
јутреˬдyн П; iма врeме јuтре Рљ; јuтре ће ми га врaтиш Б; oдма јuтре Ч и сл.
2.1.9.1.5. Облик инструментала дəњу настао је аналогијом према ноћу, а дəње се
развило под утицајем форми локатива јутре, зиме, лете и сл. (Белић 1999: 245). Како
наводи проф. Богдановић у говору Алексиначког Поморавља нема облика: лете, пролете,
ноће, али ни дьње (Богдановић 1987: 154). Ове ликове није забележио ни проф. Реметић у
призренском говору (Реметић 1996: 449, 528‒529). Међутим, у оба ова ПЈ говора има
инструментала дањом, ноч’ом (Реметић 1996: 449, 452, 529), дањум, ноћум, јутром,
вечером (Богдановић 1987: 154). Такве форме могу се чути у кумановском говору ‒ зиме,
јутре, дъњем, ноќем/ноќом, ноќе (Видоески 1962: 144). У пчињском говору употебљавају
се јутре, зиме, лете, ноће (Јуришић 2009: 261, 262). Барјактаревић (1977: 210) је у
ондашњем прешевском говору забележио неке прилоге из ове групе: лети, зими, ноћи,
ноћом. Мој материјал показује да је прешевски говор задржао само део овог инвентара.
2.1.9.1.6. Акузатив множине чува се у облику гости (в. Белић 199: 245):
дeца су ми на гoсти Рљ; дoшли ми на гoсти Ч; Iдев на гoсти Б и сл.
2.1.9.2. Новонастали падежни облици јављају се у специфичним ситуацијама, што
је део адаптационог поступка говорника у карактеристичним условима конверзације и
изношења информација (в. т. 4.4.). Њихова примена не подразумева губљење осталих
дијалекатских одлика, већ значи само комбинацију средстава комуникације.
2.1.9.2.1. Најчешћи су облици генитива једнине:
тoј у библиотeку Бoре Стaнковића О; гuбљење врeмена П; од пrвог дaна Ц; стo
дeсет мeтара М; без oбзира на свe Ц; без oбзира П, Ц, Сл; глaвом без oбзира Ч; па и пoсле
рaта Ц; пре рaта ли трeба Сл; у тoј врeме, пoсле рaта Ц; за врeме Тuрака Ц (обичније: за
врeме тuрско П, Ц, Т); овaј фaбрика чоколaде Ч; нeма шaнсе П, Ц;
2.1.9.2.1.1. За облик генитива јд. именице година не могу бити сигурна да ли се
ради о старини или новини јер се напоредо јављају оба лика (ОП и генитив), али је
сигурно да уз редни број увек иде синтетичка форма.
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кoју гoдину бeше, не знaм Ц; онuј гoдину бeмо Т; от кoју гoдину П;
кaд, кoје гoдине М; до кoје гoдине је бiло Ц;
двe iљадите гoдине П; осамдeс четвrте гoдине; бyш деведeс девeте гoдине Ч.
2.1.9.2.2. Адвербијализовани ликови датива и локатива именице кући представљају
утицај стандардног језика који је почео да се одомаћује пре свега код млађих говорника:
да iдемо кuћи Ц; iдемо си кuћи Ч; јeси кuћи П; кuћи сам П.
2.1.9.2.3. Инструментал: тrбухом за крuхом П; нiсу вiдљиви гoлим oком Ц; глaвом
без oбзира Ч.
2.1.10. На крају поглавља о именицама у прешевском говору може се закључити да
се оне уклапају у јужноморавске говоре осим што нема сугласничког проширења код
именица средњег рода. Именице су обележене поступком поједностављења језичког
система у смислу усаглашавања граматичких и семантичких ликова, који се најбоље
препознаје код збирних именица.
2.1.11. Прегледности ради наставци именица у прешевском говору биће дати у
табелама.
Табела 2.
Именице прве врсте
Номинатив
Општи падеж
Вокатив
Уз бројеве

једнина

множина

-ø, -л, -а, -е, -р, -о

-и, -ови, -еви

-а, = Н

=Н

-у, -е, = Н

=Н
-а
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Табела 3.
Именице друге врсте
Номинатив
Општи падеж
Вокатив

једнина

множина

-а (-а, -ица, -ка)

-е

-у, -а

=Н

-о, -е, -ке

=Н

Уз бројеве

-е

Табела 4.
Именице треће врсте
Номинатив

једнина

множина

-о, -е (-о, -е, -иште, -це, -енце,

-а, -иња, -ики, -ци

-əнце, -иче, -че)
Општи падеж

=Н

=Н

Вокатив

=Н

=Н

Уз бројеве

= Н мн.
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ЗАМЕНИЦЕ
Личне заменице
2.2.1.1. Личне заменице у прешевском говору јављају се у пуном облику и у
енклитичком. Разликују се форме номинатива, ОП и датива, с тим да су енклитички
дативни ликови далеко фреквентнији од пуних. Примери показују да се енклитике и иначе
чешће употребљавају од пуних форми. Говор Прешева одликује појава удвајања објекта,
па одатле и удвајање личних заменица, односно акцентованих и неакцентованих облика.
Дативне енклитике често врше функцију посесивности. С обзиром на то да слушни утисак
наводи на неодвојивост два елемента (именице и енклитике којом се исказује
посесивност) у бележењу сам их акценатски везивала.
Пизренско-тимочки говори одликују се богатством пуних и енклитичких
заменичких облика. Детаљну анализу стања у заменичком систему јужног дела ПЈ говора
дала је Марина Јуришић (2005). У редовима који следе на појединим местима јавиће се
поређење прешевског заменичког система са поменутим прегледом али и допуњенo пре
свега стањем у говорима који су структурно и географски блиски прешевском
(алексиначки, кумановски, гатњански).
Једнина личних заменица
Прво лице једнине
2.2.1.1.1. Код првог лица једнине облик општег падежа је само мене, а окрњеног
лика мен нема. Екавска дативна фома није честа јер ОП скоро у потпуности обавља своју
функцију (в. и Јуришић 2009: 135). Дативно мене може се препознати најчешће у
оквирима удвојеног објекта (в. т. 2.1.4.3. и 2.2.1.1.1.5.).
2.2.1.1.1.1. Номинатив
и јa нешто знaм Ц; и јa сyд па нaвамо Н; и јa си iмам Б; јa ву дaвам Љ; јa ву рекнa
Ц; јa правi пoла Ц; јa сам ги правiја Сл; јa те тeбе вiкам Св; јa ће ву врaтим П; нeсам се јa
свађaла Рљ; сyд сам се јa уфатiја Ч; тyд и јa бeше ГД итд.
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2.2.1.1.1.2. Општи падеж
пo пaметне од мeне Ц; па не доoдиш куде мeне Ц; куде мeне дoшли Св; куде мeне
iма Ч; вiше мeне штo је овoј Р; Вiка ми на мeне Ж; дaј на мeне П; и на мeне ће дaш Б;
прuжи и на мeне Љ; мeне да тeпа П; и миeне овoј куолeно П; бiла је с мeне Ч; не збoри сəс
мeне П; ће iде сас мeне Ж;
2.2.1.1.1.3. Датив: eј, кuку мeне П; Мeне не ми трeба П; мeне ми не трeба Ч; Мeне
ми се uпропасти П; мeне ми се па отвrдне, Зoре Т; мeне нe ми је дoбро П; нe ми трeба мeне
П; миeне ми се чiни Ц; мeне ми глeтаво ГД; мeне немoј да ми вrћаш П; мeне ми јaд Ц и сл.
2.2.1.1.1.4. Енклитике
2.2.1.1.1.4.1. Датив: врe ми, врe ми П; да ми кuпи цiц Т; да ми помoгнеш Ц; Дoбро,
не ми верuјеш П; iди ми донeси батaци Т; и такoј ми ти, мoја Тaњо П; мaјкаˬми ми дaла П;
мaјкаˬти ће ми скuва П; ни ми долaзи, ни iдемо П; oна ми је помагaла ТР; oн ће ме
опрaвља Љ; па дaј ми гу Ц; пa ми се чiни Љ; свe ми је тuј Б; свe ми се чiни Т; Сeнта ми је
брaт рођeн Р; трeбаш ми нeшто Ц; утепaли су ми тaтка Р; ће ми се врaти Св; ће ми дaва
Рљ; штo ми је рeч рeкја О итд.
2.2.1.1.1.4.2. Посесивни датив: бaбаˬми си гу испратiла П; брaтˬми писувaја Р;
брaтˬми ме вiка П; брaтˬми је тaмо рoђен Р; зeтˬми Ц; и мuжˬми, и свeкарˬти Ц; и
сeстраˬми је дoшла тuј Б; јенпuт ме пратi мaјкаˬми О; мaјкаˬми ми дaла Љ; мaјкаˬми по
њuма П; мuжˬми је имaја Љ; Мuти мaјкаˬми мућeницу Ж; мaјкаˬми је Прешевљaнка О; на
брaтаˬми отuда Љ; на брaтаˬми ћeрка Р; на мaјку и на тaткаˬми ГД; На стрiнкуˬми из
Билaчу тaтко П; на тaткаˬми тaтко Б; тaткоˬми је имaја Св; пiтај, бoгаˬми Р; Пoсле на
бiволице uдари тaткоˬми Ж; прiчаше на тaткаˬми Ц; тaткоˬми би имaја О; тyј брaтˬми Т;
чiчаˬми ће ме утeпа П итд.
2.2.1.1.1.4.3. Акузатив: Бoже, претвoри ме у лaставицу П; брaтˬми ме вiка П; Бyш
ме је гревoта Ж; вi ће ме кuпате Св; јенпuт ме пратi мaјкаˬми О; ма не ме знaје П; не ме
је ни видejа П; нeсте ме измучiли Ц; нeсу ме ни видeли Б; нeсу ме познaли Б; питувaше ме
инџињeри Н; одaле су ме О и сл.
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2.2.1.1.1.5. Удвајање заменица
Вiка ми на мeне Ж; и на мeне ми нудi Б; Мeне нe ми трeба П; Мeне ми се uпропасти
П; мeне ми се па отвrдне, Зoре Т; мeне нe ми је дoбро П; миeне ми се чiни Ц; мeне ми јaд
Ц; мeне ми бeше тeшко Љ; мeне нe ми је тeшко Сл; мeне нe ми се фaћа Рљ; на мeне ми је
далeко Рљ; на мeне не ми одговaра Б; нe ми трeба мeне П; тi ће ми кaжеш на мeне Ч; унuка
на мeне ће ми помaга Ч итд.
А мeне ме не глeда Б; да ме мeне окрiви Ч; кyд ме вiде мене Ц; ма, мeне ме срамoта
О; мeне ме бoли желuдац П; мeне ме гревoта Рљ; мeне ме дaви тoј П; мeне ме жaл Љ; мeне
ме крiви Сл; мeне ме мiло П; мeне ме пуштiше П; мeне ме срамoта ГД; мeне ме прескaча
Б; мeне не ме вiди Св; мeне ће ме условљaваш П; не ли ме знaш мeне Љ; па ме оговaрав
мeне П итд.
Друго лице једнине
2.2.1.1.2. Заменица 2. л. јд. има следеће форме: тебе је облик ОП, без потврда за
теб; мало је примера за пуни екавски облик датива (икавског нема уопште као и код 1. л.
јд.); постоје енклитичке форме за датив и акузатив: ти и те.
2.2.1.1.2.1. Номинатив: а тi не ми верuјеш П; Aј тi П, Љ, Ж, Ч; па тi ли си М; тi
га, мoжда, знaш Б; Тi зaведе ли се? Ж; тi ли си Ц; тi куде мeне Ц; тi кuнеш, вiкаш П;
тi не знaјеш О; тi откудe си Љ; тi ће ми кaжеш на мeне Ч; uђи тi П итд.
2.2.1.1.2.2. Општи падеж: тражiше од тeбе Ч; долазiше ли код тeбе Сл; код тeбе
је носiла Т; пoсле тeбе Ц; и на тeбе да дaм Б; и на тeбе ти казa П; на тeбе сам га дaја Рљ;
на тeбе ће ти напрaвим О; за тeбе сам узeла Ч; за тeбе ти трeба П; не мoже сас тeбе да се
сeди П; с тeбе ће iде Љ итд.
2.2.1.1.2.3. Датив: кoлко тeбе, тoлко на онoг П; тeбе кoлка је пeнзија ГД; тeбе ли
ти се жалi Љ; тeбе ти смeта Св и сл.
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2.2.1.1.2.4. Енклитике
2.2.1.1.2.4.1. Датив: а бе, казa ти Р; eве ти, Aна М; eве ти гу гoре М; eне ти онaј
П; и такoј ми ти, мoја Тaњо П; јa ти казuју П; каквo ти дuша oће Ц; какo да ти
испрaтимо тoј П; какo да ти кaжем Љ; не ти верuју Св; кoј ти вiка Б; кoј ти тoј поштuје
Ц; нe ти казuју Р; нiкој ти дoбро не мiсли Ц; овoј ти је зељaнче ГД итд.
2.2.1.1.2.4.2. Посесивни датив: дeцаˬти на стрaну О; и мuжˬми, и свeкарˬти Ц; ма
мaјкаˬти ће ми скuва П; мaјкаˬти М; на свекrвуˬти ГД; свекrваˬти Ц; на сeструˬти дeвер
Св; с тaткаˬти сам причaја Ч; тaткоˬти iма Љ; тaткоˬти је iшја Б итд.
2.2.1.1.2.4.3. Акузатив: видeла сам те М; викaла сам те Љ; да те послuжим М;
Извiни, ће те пiтам Ж; јa ће те наuчим Рљ; нeсам те познaја Ц; какo не те познaвам Б;
ће те вiкам Ч; ће те одвeдем Б итд.
2.2.1.1.2.4.4. Удвајање заменица: за тeбе ти трeба П; и на тeбе ти казa П; тeбе
ли ти се жалi Љ; на тeбе ти је оставiла Б; на тeбе ће ти напрaвим О; на тeбе ти вiкам
Ч; тeбе ти смeта Св итд.
јa те тeбе вiкам Св; кə те oн гaзи тeбе П; њiм не ги срaм, тeбе те срaм ГД; Па и
тeбе те поштuје Ж; тeбе те немa Љ; тeбе те поштuјев Сл; тeбе те чeкамо Б; тeбе ће те
вiкам Т; ће те закaчи и тeбе Рљ и сл.
Треће лице једнине мушког и средњег рода
2.2.1.1.3. Треће лице јд. м. и 3. л. јд. с. рода разликују се само у номинативу. Општи
падеж има форму њега, а енклитике су му и га. Скраћене форме ОП њег нема у данашњем
прешевском говору. Белић је овај облик бележио на читавом простору јужне и источне
Србије (Белић 1999: 280). Данас се њег у јужноморавским говорима може чути у
алексиначком (Богдановић 1987: 201), у нишком чешће у селу, ређе у граду (Тома 1998:
301). Пуна дативна форма њему, која се среће на већем простору ЈМ говора (в. Богдановић
1987: 165, Реметић 1996: 485, Јуришић 2005: 305, Тома 1998: 301, Младеновић 2013: 225),
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не чује се у прешевском крају.120 Њему познаје суседни пчињски говор, али не и његова
крајња западна зона (Јуришић 2009: 141). Она није необична у кумановском говору
(Виодоески 1962: 166). У оба ова говора (источном пчињском и кумановском) уз њему
може се чути предлог на, што је конструкција настала према на + ОП (в. Виодоески 1962:
166, Јуришић 2009: 141). Овакво стање на терену ЈМ говора показује да се данашњи
прешевски говор својим облицима за 3. л. јд. надовезује на западни пчињски говор и
представља југоисточну изоглосу употребе ОП за треће лице јд. м. и с. р. (њега) без
постојања пуне дативне форме њему.
2.2.1.1.3.1. Номинатив: А oн нeје бiја Б; и oн прeпоручи О; oн га звa Св; oн iма Љ;
само oн Ц; oн сyд отuд па пoшја навaмо Ц; oн дəк жuт у лiце Н;
И oно се смирi Т; oно iма Ц; oно ме глeда Љ; oно му такoј дoђе Б; oно па пaда Ц;
oно се распaда Р; oно си искoчи ГД; oно такoј стoји М;
2.2.1.1.3.2. Општи падеж: блiзу до њeга Ч; мoж код њeга М; носi куде њeга Б; и
пoсле њeга О; јa се сeтим на њeга Т; на њeга му жeна умрeла О; на њeга му не дaва Љ; На
њeга свe Ж; рoђени братaнац на њeга П; лiчи на њeга Љ; за њeга нeшто Ц; и за њeга ће
iма Св; јa пeглам њeга П; Јa по њeга Ц; и с њeга разговарa Ц; мaлопре разговарaла сас
њeга П; нeсам се лǝжaла с њeга Ж; сас њeга О; да жiви у њeга (у помоћном одељењу) П
итд.
2.2.1.1.3.3. Енклитике
2.2.1.1.3.3.1. Датив: а кoј му је праiја Ж; А овaј жeна му вiка П; Бuце му је сiн Р;
Дiлча, какo му iме П; дrва ће му нoсу П; дuша му искочiла П; Жeна му вiка П; и дeду му
утепaле О; кaжи му, бре Ц; кoлко му трeба Н; ма ће му дaм Б; нeкој му зборiја мнoго тaм
Ж; не му трeба Рљ; не трeба на човeка да му завiдиш П; На Стојaна му се свiђа П; Oн му
казaја човeк Ж; рeко му Ц; ће му изрiљам Љ итд.
2.2.1.1.3.3.2. Акузатив: ако си ми га дaја М; да га зoвемо Љ; да га пuшту сiна О;
дaј ми га да га чuјем Ц; Жiво да га жaли дeте Ж; iма га Б; не га знaм Ц; нeма га отuд Ц;
120

Барјактаревић је забележио облик њему (1966: 201).
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сyт ће га утeпам Ц; не га је видejа О; јa не га вiђам Ч; јa си га чeкам, глeдам П; мoжда
нeће га корiсти П; Не га знaјеш Ж; одрaше га М; писa га Р; свe не га разuмем П; тi га
питuј М; тoг сiна не ги га познaвам Ж; uзни си га П; ће га зoвемо Ц итд.
2.2.1.1.3.3.3. Посесивни датив: а сiновиˬму вoзив О; брaтˬму преко чiчу П; Бuце
сiнˬму Р; жeнаˬму Ц; и дeдуˬму утепaле О; јa на мaјкуˬму казa ГД; мaјкуˬму, отсeди О; свe
узедoше братaнциˬму ГД; сiнˬму је Љ; тaткаˬму знaм Ц; тaткоˬму бiја такaв Ц итд.
2.2.1.1.3.3.4. Удвајање заменица: На њeга му не трeба Љ; на њeга му жeна умрeла
О; на њeга прaи му рабoту нeки Ж; oне му вiкав на њeга П; рeко му и на њeга Љ; штоˬћe
му на њeга Ц итд.
нeсу га њeга казaле П; дoкле њeга не га пiтав О; да га њeга тaм тuри П; можда њeга
га бoде Ж; нaјвише га њeга чувaо Ц; њeга брiга га мнoго ГД; њeга га iч нeћу Љ и сл.
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Треће лице једнине женског рода
2.2.1.1.4. Лична заменица трећег лица ж. р. јд. издваја се по богатству у пуним и
енклитичким облицима. Јужноморавски говори одликују се разноврсношћу појединих
падежних форми (ОП, Д, А) ове заменице: њума, њум, њу, њојзе, њојзи, њо, гу, ју, у, јо,
вој, ву итд. Према прикупљеном материјалу, у прешевском говору употребљавају се пуни
облици ОП: њума, њум, њу и заменичке енклитике: ву (дативна) и гу (акузативна). Код
Барјактаревића (1966: 201) могу се наћи: њу, ју, ву, јој, у, гу (акузатив), јој, вој (датив). У
Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 165‒167) егзистирају: њума, њу, њо, гу, у
(ОП), њојзе, њо, јо, гу, у (датив). Призренски (Реметић 1996: 485‒486) познаје: њу/ну, гу
(ОП), њојзи, њој, гу (Д). У говору Гатња (Младеновић 2013) иста је разноврсност: њу (ОП),
њојзи (ОП, Г, Д, Л), њо, њој, њојзу (ОП), гу (Д). И кумановски говор (Видоески 1962: 166)
не заостаје у богатој обличкој варијантности: њума, њум, њу (А), њојзе/нојзе и њојзу на
ужем простору (А), гу (ОП). Видоески истиче кратку дативну форму ву и њено присуство
не само у кумановском већ и у кривопаланачком, северном делу кратовског, затим дуж
јужноморавског (пре свега у врањском) и у босилеградском и ћустендилском крају
(Видоески 1962: 167). Белић форму ву, као и њума, означава као типично јужноморавску
одлику (1999: 283‒284). Енклитике ву има и у пчињском говору (Јуришић 2009: 145). Оно
по чему се прешевски разликује од највећег дела ЈМ говора јесте непознавање дативног
облика њојзи/њози, њојзе/њозе (в. и Јуришић 2005: 305). Ови облици унети су из косовског
дијалекта (Белић 1999: 282), a срећу се и у већем делу говора Горње Пчиње (Јуришић
2009: 143‒145), али не и у крајњој западној зони. У пчињском и гатњанском говору
њојзи/њози, односно њозе (у пчињском), служе и за исказивање ОП. С обзиром на
распрострањеност ових форми на подручју најближих ЈМ говора и суседног кумановског,
чини се да говор прешевског краја опет (као и код дативног њему у м. и с. р. јд.)
представља југоисточну изоглосу изостајања њојзи/њојзе.
2.2.1.1.4.1. Номинатив: имaла је и oна Св; и уoна вiка П; Мiла, мoри, уoна П; нe ли
бeше Дeнкова oна Н; уoна бар, снaшка О; oна доoди код нaс Љ; oна жiва вoда тeчи О; oна
за њuм iма М; oна је чувaла Б; oна овaј се вrна ГД; oна ће вiкне Ч; па oна упоређuје Ц
итд.
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2.2.1.1.4.2. Општи падеж: да пoђе од њuма Ц; јa се одушeвим од њuма П; вoди ги
куде њuма у стaн Т; и куде њuма је бijа П; кəд ги вoди куде њuма Рљ; кəд идe куде њuма
Ч; мaјке, бaба вiка да iдеш куде њuма О; отiдем ја куде њuма Рљ; отiдем пa куде њuма
Т; сeстра ме зoве куд њuма П; не мoже преко њuма П; oна и овaј кuћа је преко њuма Ж; на
њuма ву дoбри Ч; нeје навiкла на њuма П; нeма на њuма М; за њeга, за њuма ГД; Јeлена је
шiла за њuма П; онoј рeсто за њuма П; кроз њuма свi iдев М; uдари у њuма и пuкна П; јa
пa сас њuма О; јa си жiвујем с њuма Љ; мнoго пuт сам сас њuма причaла Ж; нoн-стoп сас
њuма Т; сас њuма не мoже такoј Рљ; сас њuма смо работaле Б; Сəс њuма Св итд.;
од њuм да uзне Љ; куде њuм Љ; iдем сəс њuм О; пa куде њuм Св; рeче ми да iдеш
куде њuм О; на њuм ву оставiја пoмоћно оделeње П; А за њuм нeма Б; oна за њuм iма М;
сас њuм Ч; сас њuм је тaмо Рљ и сл.;
код њu је тeшко Ц; код њu oдо Ц; iдемо по њu Љ; ће ву дaм на њu Т; чuја сам за њu
Ц; да се поздрaви сас њu П; с њu да се вrне Б; с њu да завrшим ГД; с њu сам работaла Сл;
имaла би по њu П; ће ти пошaљем по њu Ч и сл.
2.2.1.1.4.3. Енклитике
2.2.1.1.4.3.1. Дативна енклитика је ву: А на жeну ву досaди П; Aнђел ву је мuж
бiја О; бaба ће ву дaде табурeтку П; Вiка ву на жeну П; вiкам ву Б; врћaше ли ву, не, нe
знам П; да ву не гoри лiце Ц; да ву пaримо нoге П; дaде ву Ц; дадo ву пaре П; дaј ву мaлка
Љ; дeда ву се пaда ГД; дoбри су ву резултaти Ц; док ву је слaтко П; дuша ву искaча П; eве
јa ће ву донeсем Н; знaм ву мaјку О; и вiкам ву Љ; и ву ги дaдо Ц; изнeси ву га Т; И на
Сaндру iме ву дaла Ж; И онaј дрuга ву вiка П; и у oчи ће ву кaжу П; Јa ву вiкам Ж; јa ву
рекнa М; јa сам ву показувaла П; јa сам ву рeко на Зoру П; казaла ву О; кoј ву ги мuзе Ц;
кoј ву је плejа П; лeле, дeца ву iшчува Т; лепотaн ву је онyј сiн П; мaјка ву је ис Клiновац
П; ма какo ву iмеше П; мaма ву је бaба Ц; не ву се дaва ГД; не знaм ву iме ГД; не знaм
каквo ву iме ГД; не знaм што би ву работaла О; Не знaш ву табијaт Ж; не мoж да ву
прiђете Б; овакoј ву напрaвим П; ни ву трeба конoпац, ни oглав, ни нiшта Ц; овaква ву је
кoса Ж; овoј дрuго кoлко ву је вeлико ГД; Oн ву ицепiја фuту П; Отвoрим ву oко П; па ву
oпадна кoса П; псувaја ву мaјку сrпску О; пuкне ву жuч П; рекнaла ву О; сaмо ву прoђе
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сeнка Т; Стојaн ву се разболeја О; тuј ву дaвај Рљ; свe на послужoвник ву дaде П; ће ву
испрiча Т; узeла ву је свe Св; штo ву дuша oће Ц; штo ву је oна ГД; Што си таквa, па ли дaј
ву П итд.
2.2.1.1.4.3.2. Посесивни датив: а гoдину на тaткаˬву П; а мaјкаˬву нeма Љ; а
снaшкаˬву јoш спiје П; гuрне гу брaтˬву О; дeверˬву је Стoша бijа О; и на мaјкуˬву не дaва
П; и мaјкаˬву тuј бeше, мuжˬву ГД; свекrваˬву Сз; и сiнˬву је тuј Р; Јa iмам сeструˬву за
жeну П; мaјкаˬву је ис Клiновац П; мaмаˬву је мнoго фiна О; за брaтаˬву Сз; од брaтаˬву
О; тaткоˬву М итд.
2.2.1.1.4.3.3. Акузативна енклитика је гу: ама сам гу направiја рабoту Ц; aпе гу
дuпе Т; Бoг гу претвoри у лaставицу П; бoжем ће гу сyпрев Ж; видeла сам гу Рљ; вi сте гу
подговорiле П; врaтим гу Ч; гuрне гу брaтˬву О; да гу кaним Љ; да гу uзнеш за жeну П; дaј
ми гу Б; Довeле гу oдма на верiдбу Ж; дoле смо гу звaли мaлу Цeла мaла Р; Заштo гу
преженuје Ж; и гу глeда Н; казa ли гу Р; какo гу вiкав Св; Кaлдрма гу вiкав Ц; Кəд гу пiне
Ж; кoј да гу чuва ГД; кoји су гу правiли Ц; кoлко гу је дaја ГД; лəжaше гу, лəжaше О;
мнoго гу тепaја О; не гу знaм Љ; нека гу пuшти Н; нeма ги гу мaјка Б; нeма гу ћeрка Б; не
мoж гу остaвив О; не мoж да гу премeтиш Н; нeсам гу питaла Ж; нeсмо гу продaли Ц; о[д]
Бoга ће гу нaђе Т; одвојiше гу шкoлу Ц; oн гу познaва Сз; oни пoсле uзнев ги гу О;
Оплaкни гу Ж; отвoрим гу јa П; пa гу сaња П; пинuје гу oн Ж; Сeстро, само да гу ѕiкнем П;
Сiнови гу не тејaше Ж; случaјно гу срeли Ц; такoј сам гу сањaла П; тe гу нaпоље О; тuј гу
одaја О; узiмај гу одoвде П; Узiмај гу овuј трeћу П; утепaја би гу на мeсто Ц; узeле гу
њeни сiлом О; чiм гу вiди Т итд.
2.2.1.1.4.4. Удвајање заменица: испрiчај ву тi на њu Т; на њu да ву опeремо рuке
П; на њu ву дaва Ч; на њu ву следuје тoј П; на њuма ву дoбри П; на њuма ву uбаво Љ; на њuм
ву оставiја пoмоћно оделeње П и сл.;
довeди гу и њu Ч; Море, нека гу довeде и њu П; нeсам гу видeла њu Ц и сл.
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Карта 7.

Множина личних заменица
2.2.1.2. У прешевском говору прво и друго лице номинатива мн. имају облике ми и
ви. Неки ПТ говори показују богатије стање у формама за номинатив множине. Белић је
забележио и облике мије, ни, није, вије (Белић: 1999: 277, 279) и констатовао да су они
обичнији за пиротски и лужнички крај, али не и за јужноморавски. Касније су их у ЈМ
записали и Павловић (1939: 172) у говору Сретечке жупе, Младеновић (2001: 327) у
шарпланинској Гори, Јуришић (2009: 136) у источној зони (не и западној) пчињског
говора. Кумановски говор за номинатив множине има ми, мија, мије и нија, ви, вија
(Видоески 1962: 163‒165). Када разматра стање у прешевско-бујановачкој говорној зони,
Барјактаревић (1966: 200‒201) наводи да се може чути „у прешевској варијанти каткад
мије; унесено из македонског“ као и вије. Такве облике нисам забележила. Само ми и ви
користи се и у призренском (Реметић 1996: 483‒484), алексиначком (Богдановић 1987:
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163), гатњанском (Младеновић 2013: 224) говору. Јасно је да се овој групи придружује
прешевски говор.

Карта 8.
Општи падеж 1. и 2. л. мн. има облике нас и вас и он потпуно врши функцију
осталих падежних облика тако да нема ни датива, који се среће у неким ЈМ говорима
(Богдановић 1987: 164, Реметић 1996: 483‒484, Младеновић 2013: 224). Дативне форме
нам има и у кумановском говору (Видоески 1962: 164). Пчињски говор не познаје овакве
ликове (Јуришић 2009: 138‒139). У прешевском их није записао ни Барјактаревић (1966:
200‒201).
Што се тиче улога енклитика, оне су у данашњем прешевском говору јасно
разграничене. Ни, ви представљају датив, а не, ве акузатив. Нисам приметила одступања
од овог правила. Исто је забележено у алексиначком (Богдановић 1987: 163‒164),
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призренском (Реметић 1996: 483‒484), гатњанском (Младеновић 2013: 232) говору. У
говору Пчиње постоје примери који показују комбиновање функција ових енклитика
(Јуришић 2009: 139‒140). Видоески износи потврде да у кумановском говору има
употребе ни као акузативне форме (као што се и нам може употребити у истом значењу),
те претпоставља да се ради о новом процесу генерализовања дативне форме (Видоески
1962: 164‒165).
Прво лице множине личних заменица
2.2.1.2.1.1. Номинатив: да мi нeсмо бiли Т; и мi дођoмо на врaта Н; и мi смо се
чудiли Рљ; мi бeсмо дoле П; мi ве чeкамо Сл; мi га знaјемо Р; мi га вiкамо Ч; мi oбични
сељaци овдe Ц; мi смо га навiкли Б; Мi смо ги јeле дoма Ж; мi смо имaли Љ; мi смо
iшли у Мирaтовце Ц; не iдемо мi нaтамо М; нeсмо га мi дирaли Св итд.
2.2.1.2.1.2. Општи падеж: да дoђе куде нaс О; iма једyн прoлаз куде нaс ГД; код
нaс Н; код нaс овдe је бiло Б; овдe куде нaс нe Р; робiјаш због нaс П; нaс овдe су нaшле
Љ; тyд су не спасiле Мирaтовчани нaс Ц; што не чuвав нaс Ц; и за нaс ћ iма М; пoсле су
дoшли по нaс Н; а oно нejе прeко нaс О; oни су iшли с нaс у шкoлу Р; сас нaс Ж; под нaс је
вoда дoле П и сл.
2.2.1.2.1.3. Енклитике
2.2.1.2.1.3.1. Дативна енклитика ни: да ни дaде бомбoне П; да ни кuпи нeшто Љ;
да ни објасни Ц; за Мирaтовце ни треба Ц; такoј ни је причaја Ч; јaдно ни купaње Ц; једнa
кокoшка ни се зaгуби П; ма не ни смeта нiшта жiво Ц; не ни трeба ГД; нeће ни смeта Сл;
oна ни је причaла О; oчи да ни извaди Б; ће ни uзне Св; Ћeрка ни је умрeла П итд.
2.2.1.2.1.3.2. Посесивни датив: тoј на uјкаˬни Ч; тaткоˬни не вiка Рљ и сл.
2.2.1.2.1.3.3. Акузативна енклитика не: да не истeпав Ц; да не не глeдав П; да нe
не кaра П; знaли су не Ц; излəжa не онyј Н; и oно не зaустави Сл; какo ће не пoзна Ч; кəд
не фатi па по пuт П; ни не фaћа шuга Сл; нeма не да се јaвимо Т; нeће не фaти пoплава П;
oн не („нас“) је вiше чувaја П; пoсле не фатi рaт П; тaткоˬни не вiка Рљ; ће не вrне Љ; ће
не тeпа М; чuваше не oн Ч итд.
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2.2.1.2.1.3.4. Удвајање заменица:
на нaс дeца ни казuјев П; на нaс ни је дoбро Сл; на нaс не ни дaде Р; на нaс нe ни
дaва Ж и сл.;
а нaс не је пуштaја П; и нaс не молiше такoј О; нaс не вiка да дoђемо Љ; нaс нe не
дiрав Р; нaс прoшли пuт излəжa не Н; не ли не знaје нaс Б; пrво нaс ће не вiка П; штo не је
чувaја нaс П итд.

Карта 9.
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Друго лице множине личних заменица
2.2.1.2.2.1. Номинатив: а вi, тuј ли сте си Р; вi блaжно ли ће прaвите Ж; вi двe
штo не збoрите П; вi дrва купuјете ли Р; вi ми не верuјете Сл; вi си знaјете Рљ; вi ће ги
заустaвите П; вi ће ме кuпате Св; Вi ће си спрaљате Ж; знaчи вi сте Н; и вi ће се опрaвите
Б; iмате ли вi гoре Р; мoжете ли тoј да uзмете вi О итд.
2.2.1.2.2.2. Општи падеж: бeву ли код вaс Сл; до вaс ги је кuћа Т; куде вaс су
долазiли Ж; куде вaс нeма тoј Љ; Мi чeкамо вaс П; не куде вaс Ц; на вaс ви дaвам Б; овoј
на вaс Рљ; сас вaс Ч; с вaс ли су бiли М и сл.
2.2.1.2.2.3. Енклитике
2.2.1.2.2.3.1. Дативна енклитика ви: ако oћете, евe ви П; А сyд да ви прiчам прiчу
П; Eве ви смoки П; бaрем не ви је лaдно М; да ви дaдемо овuј аљiну П; Да ви дaду сoк? Ж;
да ви сiпем Б; да не ви пaдне Љ; Eве ви џигeрице П; стрiна ће ви дa П; Сrба ви је стeкја
свe Сл; па ће ви пошaље Ч; Сyд да ви испрiчам Т; штo да ви рaдим, жeне ГД; итд.
2.2.1.2.2.3.2. Посесивни датив: дoм ли је тaткоˬви Рљ; ће вiка мајкаˬви П и сл.
2.2.1.2.2.3.3. Акузативна енклитика ве: aј да ве испрaтим Љ; да ве вiди П; Дек сте
дoшле, па свe ве глeда Ж; јa ће ве одвeду Б; какo ве лeчи ГД; немoј да ве нeкој лaже Ц;
нeће[в] ве снaшке П; oн ли ве послa Ц; срaм ве бiло Ц; ће ве пријaвим Ч; итд.
2.2.1.2.2.3.4. Удвајање заменица: давaше ли ви на вaс Ч; да ли ви је јaсно на вaс П;
да ви дaм на вaс Б; на вaс нeма да ви дaм ТР и сл.;
вaс ве нeма Т; вaс викaше ли ве М; вaс ве је чувaја Сл; и вaс ће ве опрaви Рљ; јa вaс
не ве познaвам О итд.
Треће лице множине
2.2.1.2.3.0. У номинативу мн. постоји један облик за м. и с. род ‒ они и један за ж.
род ‒ оне. Општи падеж се исказује облицима њи, њим/њима. У употреби преовладава
форма њи, док се ређе чују њима и њим. Поред наведених пуних облика и енклитике ги,
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Барјактаревић (1966: 201) наводи и ликове: иј, њија (Г и А), им, гим (Д), гиј, али их ја
нисам чула.
Облик њима користи се као ОП у алексиначком (Богдановић 1987: 168‒169),121
пчињском (Јуришић 2009: 146), кумановском (Видоески 1962: 168) говору. У том случају
није необична употреба предлога уз њима. У призренском и гатњанском говору њима има
само дативно значење (Реметић 1996: 486, Младеновић 2013: 231).
Неакцентовани лик ги једини је у употреби за 3. л. мн. и веома је фреквентан на
овом подручју. Ова енклитика се употребљава као ОП и у дативном значењу. У
призренском и гатњанском говору једина енклитика је ги (Реметић 1996: 486, Младеновић
2013: 234). Исто се налази и у кумановском говору (Видоески 1962: 168‒169), с тим да се
у неким источним селима чује и њи са значењем датива. У северозападном делу пчињског
говора стање је идентично прешевском (употреба енклитике ги), док се на осталом
простору срећу и енклитике им и ни (Јуришић 2009: 147). У Алексиначком Поморављу
налазе се и ови неакцентовани ликови: и и гим, мада они нису тако чести (Богдановић:
1987: 168).
2.2.1.2.3.1. Номинатив: oни дeца, штo знaјев Ч; oни пoсле uзнев ги гу О; онi па су
свoји ГД; oни су ни давaли Љ; после се и oни вратiше Б; и oне не знaјев Б; oне oбе таквe
Ц; oне су ми тeтке Т и сл.
2.2.1.2.3.2. Општи падеж
Њи: од њi јeдемо Љ; не смeје од њi Ц; нiсу смeли да га uзмев од њi П; код њi iма
прiватници П; куде њi iма Т; куде њi га је имaја тyј ромaн О; трeба си родiтељ поред њi
Ц; па кoлко и јa за њi Б; пред њi стaви Рљ; е, мнoго, мнoго њi П; њi тројiца се врaћав
Сл; iде по њi Т; по њi свe да подiгнеш Ц; и на њi ги купiја Ч; сас њi рaди О; свe сас њi
Ж; тужiли смо се сас њi Н; да испрaтив по њi Љ итд.
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Проф. Богдановић (1987: 168) наводи да облик њима у говору Алексиначког Поморавља у функцији
датива није чуо, што важи и за прешевски говор.
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Њим/ њима: И код њiм iсто Б; мнoго бoље него код њiм П; за њiм ће iма Љ; њiм
не ги срaм, тeбе те срaм ГД;
и за њiма iма Т; куде њiма Ц; нека је за њiма дoбро Сл; и њiма ги уфатiја бeс
Рљ; и на нaс и на њiма Св; родiла њiма (ʼродила децуʽ) П.122
2.2.1.2.3.3. Енклитике
2.2.1.2.3.3.1. Датив: а, сy ће ги кaжем Ц; да ги дaдеш О; Дaвав ги једeње Ж; дaо ги
је П; да ги обрiшем овoј П; двe иљаде ако не ги узeле ГД; информaције ги трeба и такoј Ц;
и ће ги дaдете тoј П; јa ги написa пoруку П; јeде ги се П; каквu ти не грiцку ги кuпив П;
Купi ги стaн у Лескoвац Ж; нaдимак ги је бijа такoј Р; Нeма ги гу Тaци П; oни пoсле uзнев
ги гу О; oна ги кaже кoј дyн Љ; па да ги помoгнеш на љuди Ц; па етe ги, нек uзмев М; тyд
ги кaжев О; трeба ги нeшто за Мирaтовац Ц итд.
2.2.1.2.3.3.2. Посесивни датив: дeдаˬги је имaја Т; мaјкаˬги П; тoг сiна не ги га
познaвам Ж; ће кaжем на мaјкуˬги Ч; и сл.
2.2.1.2.3.3.3. Акузатив: Ако су зелeни, ће ти ги врaту Ж; ама нe ги школувaја Ж; а
тaмо ги пuно брe П; брiга ги ГД; видeли смо ги Љ; Врaти ги Ж; вrже ги по цeл дyн Ц; да ги
јa врaтим Ц; да ги натeрам Ч; да ги очiстим П; довeла ги М; заштo су ги викaли Шaркови
Р; какo су ги звaли Б; iма ги тaмо Рљ; iма ли ги Т; и нека ги гaња М; јa ги uвече докaрам
Т; јa ги мeшам П; јa ће ги чuвам дeца Ж; кyд ги iма П; код нaс ги iма Св; кoј ву ги мuзе Ц;
кудe ги стрељaше Н; лeле, скiнем ги П; Стoшини су ги викaле О; немoј ми ги довoдиш Љ;
нe ги врзaја Ч; нe ги збiрам крaјке П; нe ги пуштiја унuтра Рљ; нe ги тuрав у шпoрет Ж; нe
ги узiмав ГД; нe ли ги писувaмо Р; не мoж да ги обuче П; нeћу да ги кuпим Ц; носi ги кuде
њeга П; па кoј ги uзеде тeј пaре ГД; примi ги П; трeба ги опeрем П; Тuј eте ги Ж; ће пoчне
да ги нoси Ц; џaкови толiки кyд ће ги донeсе ГД итд.
2.2.1.2.3.3.4. Удвајање заменица: Дрeнци ги вiкав њi О; какo су ги викaле њi О;
извaди ги на њi П; њiм нe ги срaм, тeбе те срaм ГД; кромiд и њi да ги опeрем П и сл.

122

О облицима њима и њим в. т. 1.2.10.1., нап. 33.
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Карта 10.
Повратна заменица
2.2.1.3. Повратна заменица јавља се у пуном облику себе и енклитичким: се и си.
Пуни облик се знатно ређе користи, што је карактеристика и већине ПТ говора (в. Реметић
1996: 486‒487, Богдановић 1987: 168, 170, Марковић 2000: 140, Јуришић 2009: 149‒150).
Редукованог облика себ нема у прикупљеном материјалу.
2.2.1.3.1. Мали је број примера који потврђују употребу пуног облика повратне
заменице за свако лице.
свaкој си сeбе глeда Ч; глeј си сeбе П; сeбе си глeдај Ж; свaкој за сeбе Сл; свaк oће
да iма за сeбе Ч; oни мeђу сeбе се договoрев О и сл.
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2.2.1.3.2. Енклитика се је уобичајена у говору Прешева:
знaјев се Рљ; врaћав се отuда Љ; да се обuчу Сл; да се чiта бiло штo П; ели ће се
пaзев, ели ће ћuтев Сл; задужi се на крaј Сл; имaло се је тyд Ч; јeде ги се П; Кoј се качувa?
Ж; мaже се с онiја пuдери П; не да се фaлим Сл; не се нервiрај ТР; свe се нaђе Св;
расвестiла се Рљ; такoј се вiкав Б; тoј се знaје Сз; чuди се на кoга су Ч; штo се iма тoј О
итд.
2.2.1.3.3. Енклитика си веома је фреквентна у прешевском говору. Најчешће се
може чути као речца за појачавање и она је „сасвим обична језичка појава“ (Јуришић 2005:
315).123 Употреба тзв. етичког датива или датива интересовања, којим се „изражава
истинска или тобожња наклоност и интересовање“ (Стевановић 1979: 369) позната је
већини ПТ и КР говора.124
Примери употребе енклитике си у прешевском говору:
бoље да си ћuтимо Б; двa сiна си је родiла П; бaбаˬми си гу испратiла П; знaли су
си Ж; живeли смо си Сз; имaли смо си за нaс Ч; iмамо си, бре, кuћу вeлику П; и oни су си
имaли Рљ; јa си га чeкам, глeдам Ц; јa си извaдим, па си јeдем П; јa си прaвим качамaк Т;
кoј штo си iма О; корiстив си Ц; на његoво ће си дaде П; невoљу смо си терaле П; његoви
су си тuј Р; нoсите си вaше Ч; oн си сeди П; oни си га облeчев Сл; oно си стaше за чyс Т;
остaви си га на капiју П; па ли кuпи си Т; подiгни си пaре М; прiчав си за њiњу стрaну
Сл; свi смо си живeли Т; сaма си је направiла Ж; сeдите си Рљ; сeди си сaма Љ; седнaја си
Ц; тoј си је мuка Б; тoј си је цeло бrдо М; Трeба да си ги напрaвиш П; ће си белeжи Ц; ће
си iдем Св; uзни си га Љ итд.
Као речца си се јавља у устаљеним изразима у којима је акценатски срасла са речју
испред и заменичком енклитиком иза себе.
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В. Богдановић 1987: 170, Вукадиновић 1996: 251‒252, Реметић 1996: 487, Ћирић 1999: 136, Марковић
2000: 221.
124
О употреби етичког датива у народним говорима, на примерима из Великог Поморавља, детаљну анализу
даје Софија Милорадовић (2007). Према њеном сагледавању стања у Поморављу, семантичка суштина овог
датива огледа се у томе да је он „уобичајени пратилац целог исказа, а не једне одређене речи у реченици“, те
да исказ са етичким дативом носи „информацију и експресију, с тим што квалитет те експресије није у свим
примерима истоврстан“ (Милорадовић 2007: 561).
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благoˬсиˬми П, Љ, Б, Ж, Т, Рљ, Ц, Р; благoˬсиˬти П, Љ, Б, Т, Ц, Р; благoˬсиˬму Ж,
Сл, Р, Љ, Б, Ч; благoˬсиˬву П, О, Ж; благoˬсиˬни П, Ц, Р; благoˬсиˬви П, Р; благoˬсиˬги П,
Ч, Ц, Ж, Т, Рљ, Сл, Б; блазeˬсиˬму П, Ч, Сл.
Именичке заменице ко и шта
2.2.1.4. Именичка заменица за лице редовно се среће са партикулом ј, а евентуална
појава облика без ње представља утицај књижевног језика. Форма општег падежа гласи
кога. Нема дативних облика кому или коме какви се срећу у пчињском говору (Јуришић
2009: 150, 179‒180 ) или спорадично у кумановском (Видоески 1962: 170). У прешевском
говору функцију датива врши ОП.
Потврде:
а кoј му је праiја, не знaм Ж; дрuг кoј ги знaје М; iди да вiдиш кoј е М; кaжи кoј си
Ц; кoј ву је плejа П; кoј га тужijа Р; кoј да дoђе Т; кoј да рiља Ж; кoj е имajа алумiниску
ложiцу П; кoj е тeја Љ; кoј знaје Б; кoј знaје да iгра П; Кoј знaје штo iма Св; кoј какo
могaја О; кoј какo уoће Ж; кoј на штo се навiкне П; кoј ми причa iсто Ч; кoј знaје да ли ће
ву припaдне Ц; кoј ће од нaс Сз; кoј oће да uзне прiчес О; кoј oће такoј Св; Кoј се качувa?
П; кoј смe да га дaде О; кoј ти гу плeте П; кoј ће гу uзне с дeте Ж; кoј ће ми дође Ж; кoј
удaра Љ; кoј штo си iма О; кoј штo се сeти Рљ; кoј штo си iма О; нeма дрuг кoј М; нeма
кoј да рабoти Р итд.
Општи падеж: когa ће нaђе М; от кoга смо видeли Б; код кoга Ж; куде кoга отiшја
Р; на кoга дaваш Т; на кoга да збoриш Љ; на кoга је носiла повoјницу Рљ; кoга ће чuваш
О; кoга сте питaли Сл; сyг нeма кoга да пiташ Н; кoга си нaшја Н; кoга трaжите П; чuди се
на кoга су; с кoга бре Ч; с кoга ће iдеш Рљ; куде кoга отiшја Н итд.
2.2.1.4. Именичка заменица што јавља се у овом облику и није обична употреба
лика шта.
Кoј знaје штo iма Св; кoј штo си iма О; штo су затeкли Н; штo се iма у кuћу Љ;
свe штo прaвив за трпeзе О; штo да ви дaвам Б; Штo да казuјем Рљ; да се чiта бiло штo
П; ма штo ти не Ж; а штo ће прaву јa Ж итд.
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Облик шта у примеру: штa јa знaм П и сл. не делује као изворни облик народног
говора већ је преузет из књижевног, а употребљен у одговарајућој ситуацији коју је
говорник проценио као ону која захтева стандардни лик.
Општи падеж заменице једнак је номинативу:
Дeте, јa нe знам от штo жiвиш П; од штo ће жiвив Б; сə штo да кuпим Ч; сə штo
да отiдем Рљ; нeма сy што да ги рaни Н; сyд нема сy што П; а сyд iмам сy што П и сл.
У примерима: Чiме тeбе да послuжим? Ц; нeма на чeму Ч, очигледан је утицај
књижевног језика.
У значењу шта може се јавити односно-упитно заменица које/којо.
којe смо пропуштiли М; од којo кaрте iмате П; којe ти вiка Сл и сл.
Наредни примери можда указују на употребу лексеме какво уместо именичке
заменице што:
ракiју, пiво, вiно, вoду, каквo ти дuша oће Ц; каквo да ти дaм Ч.
Заменица што може се користити у значењу зашто, али то није честа појава и
углавном се може чути у устаљеним изразима.
Штo си такyв? П, Ц, Ч, М; Штo си таквa, па ли дaј ву П; вi двe штo не збoрите П
и сл.
Заменице сложене од кој и што
2.2.1.4.1. Неодређена заменица за лица гласи некој и неки за м. р., неко за с.р., нека
за ж. р. у једнини.
да ли слaви нeкој Т; iма ли нeкој Љ; кəд се нeкој прaви вaжан О; нeкој га фrљи П;
нeкој проoди П; нeкој му је дaја Ц; нeкој ће се јaви, бeлким Р и сл.;
ако oће нeки П; да му га намeсти нeки М; iма ли јoш нeки тaм М; нeки не дочeка Ж;
нeки његoв; јa верuјем да му је нeки дaја Ч; нeки oће, нeки не Сл; нeки uме да урабoти Т итд.;
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нeко је дoбро, нeко нeје П; нeко ће узвiка Ч и сл.;
нeка ће дoђе Т; нeка ће oће за њeга Ц; ће се превaри нeка П итд.
Општи падеж неодређених заменица:
на нeкога је лaдно М; нeмаш ли нeкога Р; куде нeкога О; ће нaђеш нeкога Ц;
да ми дaш нeку П; од нeку ће наuчиш Т и сл.
Множина:
ис Кумaново нeки Т; oни нeки знaјев П; ће се нaђев нeки да дoђев Ж;
нeке нeсу тaкве П; нeке се јављaше Рљ и сл.
Неодређене заменице могу се чути и у форми са и место е, али то није тако честа
појава.
ели мaјка, ели нiкоj ис кuћу Т; нiки вiка Сл; нiки каквo ти не Н; нiко сјaјно бeше
Н и сл.
Неодређена заменица за ствари јавља се у облику нешто, ређе као нешта.
aјде бре, кaжите нeшто Ц; али сiтно нeшто П; дaш на свaку по нeшто Ж; докле
искукaше нeшто О; и јa сам чuла нeшто Ц; iма ли нeшто нoво Ч; јoш нeшто iма ли Б; не
ми бyш нeшто здрaвље О; овaко нeшто Ж; узедoше нeшто Љ; на нaс ни нeшто дaде М;
да нeси работaла нeшто О; uапате нeшто Т; iма ли нeшто, нeма ли Сл и сл.
ако те интерeсује нeшта Сл; или нeшта му дaј П; као да не зaмаза с нeшта О; па
кaжи нeшта Љ и сл.
И код ове заменице могу се чути облици са и, али се не може рећи да је то
уобичајено.
iма нiшто кaмен Н; uвек нiшто недостaје Ч.
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2.2.1.4.2. Одрична заменица за лица редовно се јавља са партикулом ј и гласи
никој.
а мi нiкој О; дрuг нiкој Љ; нeма нiкој Ч; не мoже да ти плaти нiкој П; нeсмо се
нiкој викaли скoро Н; нiкој не знaје Ц; нiкој нeје продajа Р; нiкој ме нeје дирaја Св; нiкој
не пaмти М; нiкој нe се је отрuја П итд.
Форма општег падежа може бити са покретним вокалом или без њега:
на нiкога да не верuјеш Љ; на нiкога не дaва Љ; на нiкога не казuјем Ж; нiкога
нeје имaја О; нiкога не познaваш П;
дoм нeма нiког Св; нiког жiвог нeма Сл; нiког нeма у кuћу Рљ; с нiког нeће да iде
Ч и сл.
Одрична заменица за ствари може се чешће чути као ништа, али није необично и
ништо.
ма нeма нiшта бе Ц; нeмам јa нiшта Св; не бе, не трeба нiшта М; нeма средiну
нiшта Т; нeће iма нiшта Љ; нiшта се не вiди Н; нiшта нeсам причaла П; нiшта вiше
Р; нiшта не ми трeба Ч; пoп нeма нiшта О; прoсек нiгде нiшта М; тoј сyг не штiркамо
нiшта П;
јa не мoгу нiшто Ч; нeма нiшто нoво Б; нeма нiшто да уфaтиш Ж; немoјте
нiшто да дiрате П; нeће му фaли нiшто П; ни вoда, ни нiшто О; нiшто дрuго Сл;
нiшто нeма М; нiшто нeсмо питувaли Н; Нiшто ми не смeта Сз; нoћу, дyње нiшто нeма
да ме нaђе Сл и сл.
2.2.1.4.3.

Опште

именичке

заменице

имају

облике

сваки/свак/свакој

и

свашта/свашто.
сваки/свак/свакој :
не мoже свaки Сл; свaки iма нeког Ж; свaки iма свoј задaтак П;

204

свaк за свoје питuје Ц; свaк oће да iма за сeбе Ч; свaк си знaје свoје Ч; свaк трeба да
си глeда свoје П;
не пoсти свaкој П; свaкој за сeбе Сл; свaкој си донeсе Ч; свaкој си сeбе глeда Ч;
свaкој си је чувaја Ж; свaкој си рабoти Сз итд.
Забележени облик свако у примеру: свaко си трaжи родiтеља Ц настао је под
утицајем стандардног језика.
свашта/свашто:
злaто, срeбро, свaшта П; и вiногради, свaшта Ц; свaшта ми нaприча Ч; свaшта
нoсив О;
отuд, одовuд, свaшто се растrвило Рљ; свe, свaшто принeсемо П.
Облик општег падежа за лица је свакога/сваког и обавља функцију свих падежних
значења па и датива.
и на свaког ће дaде Ц; на свaкога, бoжем О; на свaкога да помoгне Ц; нeје за свaкога
Св; нeће са свaкога Сл и сл.
Показне заменице
2.2.2.1.1. У прешевском говору показне заменице имају партикулу ј у сва три рода
једнине, а у множини је то партикула ја за м. и с. род, а ј за ж. род.
Једнина показних заменица:
а) а бе овyј аџiја Ц; а овyј дрuг П; овyј iзвор је овдeка Рљ; од овyј кuпен лeб Т; овyј
мaст Т; овyј мaст прoбај П; овyј нaш чiча Б; овyј тамјaн на гuшу П;
јa узiмам тyј Т; куде тyј орa Ц; о[д] тyј ли сoк oћеш П; сас тyј грaњ П; тyј га нeма
Љ; тyј вечiти калeндар Сл; тyј Мaмински рiд М; тyј рaзговор Ц; у тyј и тyј мeсец Сл;
од онyј мaз П; онyј Мiле Ц; онyј Цаканoвски рiд Ц; онyј једyн нaтамо што је Љ; онyј
дyн Б; онyј малeчак пuт Св итд.
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Има случајева где се у показним заменицама м. р. јд. уместо полугласа јавља вокал
а:
онaј Свeта што бeше Н; онaј ширoк кaбал П; сuнцобран је онaј вeлики П;
па добi ли тaј oбрачун Р; трaжим тaј мaз за вeне П.
б) овoј нaше дeте Ж; овoј нaше овдeка Ц; овoј сiтно П; овoј – онoј Ч; мoжда овoј
М; овoј гoре Св;
да нeје тoј Ц; заштo ти тoј трeба Т; и тoј нaјубав П; нeје тoј тoј Љ; онoј дrво и
тoј Р; па oно тoј му је Љ; пoсле, по тoј П; с тoј девoјче О; таквo ти је тoј Ч; тoј
Абдuлово М; тoј е овaмо Рљ; тoј е прeко Бaњку тaмо Ц; тoj е тaј вoда Н; тoј ме стрa П;
тoј ми је дeда ГД; тoј ми је једiна рaзонода П; тoј су тeј фuте Ц; тoј си постoји Ц; тoј не
знaм да ти кaжем Сз; тoј ми не треба Сл; тoј си је цeло бrдо М; тoј снaшче не га
познaвам О; тoј су ливaде Р; тoј су нaши љuди Св;
и онoј што бiло на кoла Р; овoј – онoј Ч; онoј дrво и тoј Р; онoј дрuго Љ; онoј
плaстично са вoду П; онoј што продaдoше М; онoј сoбиче П; пре онoј, знaш О; са онoј
бетoнско П итд.
в) и овaј вaша отiшла Ч; овaј дoле ГД; овaј њiва овдeка Ц; овaј овдeка воденiца Ц;
овaј посерuља П; Овaј Слађaна ги uчи Ж; овaј црљива, овaј нeје П;
бaба је измuчена тaј П; тaј нaша бaба Св; мoја је тaј дoле Љ; тaј њeна
пријатeљица П; тaј старiја ћeрка што ми је О; тaј чeшма Н; тaј шкoла Б;
а онaј чeшма тaмо Н; кaм гу онaј Рљ; онaј вoда Ц; онaј вrба Ц; онaј е бoља од онuј
ГД; онaј жена бeше ли П; онaј Јaвина њiва М; онaј нaша њiва Н; онaј саксiја с пaпрат П;
онaј вaљда Бујaновац П; певaчица онaј стaра П итд.
Општи падеж м. р. јд. разликује се од номинатива код означавања нечег живог.
Облици општег падежа м. р. су овога, тога, онога/овог, тог, оног, а у ж. р. овуј, туј, онуј.
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а) за овoга стaрца О; једyн за овoга Т; овoга не га видo Т; uзни од овoга Рљ; вiкај га
овoг нaшег П; на овoг комшiју до нaс Р; пружи на овoг човека Сл;
да му кaжеш на тoга П; за тoга Јaњу одвeдена О; и убiјев га тoга дeчка О; тoг
сiна не ги га познaвам Ж; да га вiдим тoг његoвог сiна Ж; запричaја се с тoг тuј Т;
за онoга свeта пешкiри П; и онoга сам викaја Р; што рабoтив куд онoга Ц; од онoг
сам позајмijа Ч; на онoга до вaс Св; на онoг сам дaја Сл; вiдиш ли га онoг тaмо Ч; јa сам
гледaо онoг П;
б) да ви дaдемо овuј аљiну и овeј ципeле П; на овuј Нaду О; овuј гу не рабoтимо М;
овuј кuћичку направiмо О; сас овuј стoку Н;
куде тuј голeму сoбу Ц; тuј твoју бaбу дoбро гу знaм Ч; о[д] тuј воденiцу Ц; о[д]
тuј стрaну П;
да ву дaм на онuј Ч; на онuј стрaну онaмо М; од онuј снaшку О; онuј Сабедiнову Р;
откуде онuј долiнку Н; у онuј мaлу Ц;
У неким устаљеним изразима могу се чути и други падежни облици као што је
то случај са Г јд. ж. рода: и с тeј стрaне и с тeј стрaне О.
У множини показних заменица може се чути један облик за м. и с. род: овија, тија,
онија, а други се односи на женски: овеј, теј, онеј.
Уз збирне именице браћа и деца стоје облици показних заменица мушког рода
множине. Исто се односи и на именице очи и уши, као и на неке именице плуралија
тантум (в. т. 2.1.6.3.4.).
Облици општег падежа не разликују се од номинатива и овде нису посебно
навођени.
1. овија, тија, онија:
а) А овiја су дoбри Ж; Затoј ги овiја чuвам Ж; Евe, овiја, мерaк Ж; и овiја нaши ги
сретнaле Н; инaче, овiја одрaсли свi О; Кудe iдев тaмо овiја П; овiја Америкaнци О;
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овiја бробiњци Н; овiја ги сретнaмо П; овiја дрвiши О; овiја какo ги вiкав Р; овiја
лудaци П; овiја напрeт Ц; а овiја останaле О; овiја се оградiли П; овiја Рaткови идoше
О; oн је зeт на овiја Н; пред овiја нaши отuд Н;
знaјеш ги овiја нaши сeла Љ; по овiја бrда нaтамо Т;
море, овiја дeца ме зајебaвав Ц; узeла од овiја дeца П.
Забележен је и облик овеја, који стоји уз именицу м. р. мн.: па имaле су овeја
Трeјачани О.
б) тiја бoлеси Ч; тaм су тiја бiли Н; тiја двa грoба О; тiја двa стaна П; узeдо и
тiја пешкiри П; за тiја двa мeсеца Р; Потсeћа те на тiја дaнови П; јa сам одужiла тiја
стo П; тiја плeкови ги прa П; тiја не ги знaм Б и сл.
Показне заменице м. рода семантички конгруирају са неким именицама (именице
м. р. на -а, збирне именице): тiја кoји су зарлiје Сл; тiја грoбја О (в. т. 2.1.2.4.2. и 3.1.2.).
јa тiја сeла свe знaм О; сас тiја ћeбиња П; тiја пeрца штo купi П.
в) глeј ги онiја Ж; код онiја тeписи П; на Зeјну онiја Ц; онiја ги склонa Ж;
отидoше ли онiја М; прaвив онiја држaчи П;
онiја бrда Ц; онiја бурiња П;
онiја дeца њiни Ч; онiја uши ушiљи П; онiја кoла Т; милuје онiја кoла П итд.
2. овеј, теј, онеј:
а) за овeј aкције П; кəд ги пuшти овeј пeсме П; на овeј одозгoр се спуштiја тeчнос
П; овeј мaле Н; овeј стрeзовске њиве М; овeј ципeле Б; од овeј двe Љ; од овeј женетiне Ч; с
овeј е бiла сiгурно Рљ и сл.
б) Дaдо, дaј ги тeј кeсе П; дoста вiше сас тeј снaшке П; iмаш тeј мaјце О; сас тeј
дрангулiје П; Сrби живeли ли су у тeј маaле Н; тeј воднiце Ж; тeј ливаде ондeка Ц; тeј
њiне њiве Љ; тeј су iза М; тoј су тeј њiве Ц итд.
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в) а онeј нaше ливaде дoле Ц; iмашемо онeј кuпене Н; онeј вртaче Ц; онeј мaле
чоколaтке П; онeј њiве тaмо М; онeј решeтке П; пuшти онeј кoре од бозoвку П; сəс онeј
ћеремiде О и сл.
Показне заменице за каквоћу
2.2.2.1.2. Код показних заменица за каквоћу општи падеж м. р. јд. разликује се од
номинатива код означавања лица, а у ж. р. јд. постоји форма општег падежа на -у.
а) овакyв ми не трeба Сз; овакyв неје uбав Ч; штоˬћe ми га овaкав Ц; овaкав испaдне
Љ;
е, овaкво, као твoје М; мeсто је било оваквo Рљ; овaкво нешто Р;
да је овaква снaшка Ч; овaква ву је кoса Ж; оваквa је од јучe Ц; оваквa ми треба Н и
сл.
б) нaш си је гoвор такyв Сл; oн је бiо такyв човeк Ц; такyв си је О; такyв човeк Т;
Што си такyв? П, Ц, Ч, М; он такaв, тaтко му бiја такaв Ц;
врeме је таквo Љ; на таквo се сабiрашеву Ц;
и oна таквa жeна бeше ГД; Штo си таквa, па ли дaј ву П; чим је тaква ствaр П и
сл.
в) онакyв је за нaс Ч; онакyв као нaш Р; онакyв, као онyј напрeд М; онакyв не ти
трeба Ц; онакyв црвeн кромiд Рљ; јa га вoлим онaкав, мaло бајaт П; нeје онaкав, мeк Ж;
онaкав, отuд кuћу Н;
онаквo дeте, да се чuдиш Т; онaкво једeње нeје бiло Р;
гoре је онаквa искrшена Сл; мoја је онaква као твoја Р; oтиде си онaква нечeшљана
П итд.
Општи падеж:
1. Ће га напрaви оваквoга Сз; оваквoг не га знaм Б;
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таквoга iстога iма дoма П; за таквoг је отiшла Ж; с таквoг да жiвиш Ч;
онаквoга не вiкај Ж; да га видиш онаквoга, пијaнога Т; глeда га онаквoг Ч; Онaквог
човeка нeсам видeла Ц;
2. и јa сам имaла оваквu Ж; јa iмам оваквu као твoју П; на овaкву бeлу хaртију га
стaви Ч;
у таквu средiну си жiви Ц; таквu нeсам видeла Ж; таквu ће кuпи М;
с онаквu да се не распрaљаш Ж; на онаквu да и не дaваш П; с онaкву да мeшаш Ч
итд.
Као што се из примера може видети, у м. р. показна заменица може имати
полугласник, али некада и вокал а, а да се не мења место акцента: такyв/такaв. Код неких
облика, са променом ə > а, мења се и место акцента: овакyв/овaкав, онакyв/онaкав.
У ж. и с. р. показних заменица каткад се повлачи акценат према почетку речи с
разлогом да се тиме истиче какав значај реченог: таквa ‒ тaква, али се код других облика
та тежња не препознаје: онаквa ‒ онaква, оваквa ‒ овaква, онаквo ‒ онaкво.
Несталност места акцента препознаје се и у општем падежу: онаквoга/онaквог,
оваквu/овaкву, онаквu/онaкву.
Множина показних заменица за каквоћу у м. и с. роду има наставак -и, а у ж. роду
је -е.
1. Оваквi су бiли напрeд Ж; овaкви ми нiкад не испaднев П;
свi су таквi Љ; тaм су таквi љuди Ц; штo сте таквi П;
онаквi су ми од јучe Р; знaш, онaкви Ч; онаквi дeца нeма нигде Ж;
2. оваквe су кuће бiле Н; овaкве голeме тiкве Ч;
oне oбе таквe ГД; oне су таквe Ж; прaвив ги таквe Т;
ће ти кuпим онаквe чарaпе М; онaкве, као oбичне рiбе П; онaкве су одaвно Рљ и сл.
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Понекад се код показних заменица за каквоћу, уместо вокала а у иницијалном
слогу, може чути полугласник (в. и код Јуришић 2009: 161).
тəквoг не дiрај Ч; онəквoг онaмо ГД; онəквo детiште О; овəквu iмам дoм Ж; Штo
си тəквa П, Ц, Ч, Сл; онəквa је Љ; Овəквi су добри П; oна ги прaви тəквi Рљ; онəквi љuди
Сз; овəквe су и тaмо дoле Р; тəквe крiве Рљ; онəквe су дoбре Ц и сл.
Показне заменице за количину
2.2.2.1.3. Показне заменице за количину м. рода могу имати форме са покретноим
вокалом и или без њега. Мушки и средњи род имају исти множински облик.
Код показних заменица за количину постоје и деминутивне форме типа: оволичак,
толицко, онолицна и сл.
а) изрaсја оволiки Ч; да га вiдиш, оволiк Рљ; порaсја Дuле оволiк П; оволiчак
испaја Ч;
направiла једнo оволiко лeпче Ц; eте, оволiцно да је Ч; оволiчко такoј П;
шeрпа је бiла оволiка П; оволiчка дебeла Т; оволiцка бiдна Ж итд.
б) толiки мoмак П; толiк мuж Ч; а oн толiцак Рљ; толiчак је бiја О;
толiцко, а знaје Љ; у толiцко двoриште П; толiчко дeте П; да iма толiчко знaње
П; за толiчко лeпче Т;
толiка је Ч; толiцка никнaла М; толiчка парцeла М итд.
в) онолiк човeк Ч; испружија се онолiк ГД;
на онолiчког му дaва онолiко једeње Ч;
онолiка девoјка Ж; онолiцна саксiја Ц и сл.
Општи падеж м. р. има облике са покретним вокалом или без њега.
а) оволiчкога, нaјмалога сiна О; с оволiког човeка Сл;
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онолiког очувaла Ж; на онолiчког му дaва онолiко једeње Ч;
б) оволiцну трoшку ГД; толiку мuку iмам П; онолiку гу је дигнaла М итд.
Множина показних заменица за количину:
а) оволiки стuбови је направiја О; овoлки пrсти Ж; оволiчки су ми бiли дeца О;
астaли толiки ГД; не ти помaгав толiки лeкови П;
онолiчки дeца iма Ж; онолiки uста О;
б) оволiке су ву рuке Т; оволiчке сам ги пуштaла О;
толiке јeлке П; толiке пaре П;
онолiчке су бiле Сз итд.
Присвојне заменице
Прво и друго лице једнине
2.2.2.2.1.1. Присвојне заменице првог и другог лица једнине имају облике: мој,
моја, моје, твој, твоја, твоје. Облици општег падежа за м. р. су: мојега/мојег или
мога/мог, твојега/твојег или твога/твог, а за ж. род: моју, твоју. У множини истоветна је
форма за м. и с. род, уз неке збирне именице и именице плуралиа тантум.
Потврде облика присвојних заменица првог и другог лица једнине:
и мoј тaтко O; мoј дeда Ж; мoј дeда, парaдеда Сз; мoј мuж је од Шапрaнце O; Мoј
тaтко је купiја Ч; мoј чiча га је копajа Ж; овyј мoј штo је прет кuћу Т; па и мoј дeда Ц;
пошто мoј тaтко је сирoче O; на твoј дyн П; овyј е само мoј Рљ; овoj е твoј сoк П; Oн ли је
твoј свeкар Ч; па и твoј свeкар Љ; ће iма тaј твoј стaн Т;
за мoје ургiрате П; и у мoје врeме O; мoје врeме је дрuго Љ; мoје имaње Ц; мoје је
овaм Б; овакoј по твoје Р; слiчно као твoје Љ; ће ми донeсеш о[д] твoје сiренце O;
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мoја мaјка O; мoја се oдучи Т; мoја снaшка сiри О; о, кuћо мoја М; мoја тeтка Ц;
мoја ћeрка Ц; фамiлија овaј мoја Н; братанiца мoја Р; тaј мoја комшiка ТР; мoја и твoја
мaјка Љ; твoја аљiна Т; твoја ли је кашiка Ч итд.
а мoји Гаврiл, Лuка, Тoма Н; мoји кəд су досeљени O; овiја су мoји Љ; oни га
купuјев мoји Сл; такoј мoји направiше Св; твoји кəд су дoшли Н; бoже, па тoј мoји дeца,
сiнко О; с мoји кoла Б; кoји су твoји кoла Б;
тoј су твoје сeстре Љ; штa те тeбе, кaже, брiга за мoје кoзе Ц; овeј твoје кoзе су
мнoго пaметне Ц; с овeј нaочаре твoје ГД; твoје ћeрке Рљ и сл.
Општи падеж:
жeна на мoјега брaта о[д] чiчу Ч; због мoјега сiна Ж; од мoјега брaта узeја Љ; од
мoјега дeду О; од мoјега тaтка бaба O; од мојeга тaтка мaјку нe знам O; на мoјега брaта у
Врaње O; на мoјега сiна Б; тoј су чiче на мoјега тaтка Н; oн ће му дaва на мoјега сiна Ж;
шта фaли на мoјега П; с мoјега прiјетеља Б; од мoјег мuжа Љ; од мoјег сiна Сл; на мoга
дeду Р; на мoга мuжа Рљ; с мoга сiна М; ће глeда од мoг сiна П; с твoг зeта Ч;
покрiј главу и мoју и твoју Ц; јa сам мoју снaшку порађaја и шiја П; с мoју снaшку
Т; с мoју мајку договорiли Сз; iди да си глeдаш твoју кuћу П и сл.
Прво и друго лице множине присвојних заменица
2.2.2.2.1.2. Прво и друго лице јд. присвојне заменице у м. р. има облике наш и ваш,
а у ж. роду наша и ваша. Код средњег рода постоје облици наше/нашо и ваше/вашо, у
којима се препознаје тенденција уопштавања облика тврде промене. Форме општег
падежа су: нашега/нашег, вашега/вашег у мушком р. код означавања нечег живог, а у ж.
роду то су облици: нашу, вашу. У множини м. и с. рода, као и уз именице плуралија
тантум (в. т. 3.1.3.), користи се један облик: наши; док је у женском роду то форма наше.
Потврде присвојних заменица првог и другог лица множине:
а) Гукрiч нaш рiд Н; нaш брaт М; нaш дeда је имaја ливaду Ц; Нaш комшiја што је
П; Нaш рiд срeдњи Н; нaш си је гoвор такyв ГД; нaш тaтко је бiја тuј Љ; нaш трaктор Ч;
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немaло у нaш крaј O; онyј нaш рiд М; у нaш комшилyк О; вaш си је Т; вaш човeк, нeма
штo Ж; овoј е вaш Рљ; рођaк вaш П;
б) а овoj е нaше Н; нaше је тoј лoјзе О; нeје имaло нaше О; е, нaше вiдиш Р; овoј
нaше Т; од Курбалiју нaвамо нaше Н; овoј нaше дeте Ж; oно нaше чeтри мeсеца бeше T;
по нaше дoђе Н; тoј е нaше Рљ; тoј нaтам нeје нaше Сл; вaше имaње Н; вaше ли је Н; на
вaше дeте дaвам Ж; овoј си је вaше П; с вaше ће прaвим Т;
а рiд је нaшо Н; Мaрин грoб је под нaшо Н; нaшо дeте Љ; овдeка нaшо Р; пoла је
под нaшо Н; овдeка нeје нaшо О; вaшо је напрeд Ч; којe је вaшо имaње Ц; тoј ли је вaшо М;
што си је вaшо, вaшо си је Сл;
в) Брљiчка маaла овaј нaша T; eве нaша кумашiнка П; имaла је нaша Љ; као и
нaша кuћа O; кoлко кuћа нaша Н; нaша планiна тoј е Н; нaша фамiлија је купiла Р; нaша
фамiлија от Тргoвиште T; њiна и нaша мaјка су рoд Т; овaј нaша ћeрка дoшла ми на сyн
П; причaла нaша бaба O; Вaша ли је кeса? Р; и овaј вaша отiшла Ч; вaша којa је Сз; једнa
вaша, једнa нaша Н; Тај ли је вaша њiва бiла Ч итд.
Општи падеж:
од вaшег дeду Р; тoј по нaшега дeду O; свe смо дaле на брaта нaшег П; на дeду
нaшег О; с вaшег тaтка Ц;
куде нaшу кuћу П; пrво од нaшу да пoчну О; за њiву нaшу дoле М; у нaшу
фамiлију да ти кaжем Т; овuј нaшу околiну знaјеш М; iма у нaшу планiну кoлко oћеш Р;
до вaшу кuћу Рљ; свe ће кaжем на вaшу мaјку Ч; знaла сам вaшу бaбу О; знaм вaшу
фамiлију Р и сл.
Множина присвојних заменица првог и другог лица:
а) двaес девeте су нaши насeљени овдe R; и нaши дoшле Сз; и нaши Пeтровци штo
су бiле О; и тuј су нaши чувaле oвце О; као прaвославну су нaши O; кəд нaши дoшли овдe
Н; кyд нaши нeсу смeли М; нaши минимaлни М; нaши љuди Рљ; нaши су бiли Леснiчани
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Р; овiја нaши су уписaле ли Т; пoсле овiја нaши нeсу мoгли О; пrви нaши П; с вaши
волoви смо работaле Ж; тiја нeсу нaши Љ; што су гу украднaле нaши O;
iмамо си нaши дrва Ч; од нaши јaрики Н; у нaши сeла М; вaши унuчики Т; тoј од
вaши дeца Љ; с вaши кoла Т; на вaши кoла Ч;
б) а нaше кoлко су имaле О; а сyг нaше шeс кoзе Т; и нaше кuће штo су бiле O; кудe
су нaше њiве Љ; на нaше је стeпенице Ц; нeје имaло нaше него њiне O; њiве нaше овeј М;
У нaше гoдине П; вaше кuће су нaтам Рљ; вaше трi девoјке Ч; да су вaше гoдине Сл; с
вaше жeне П; тeј вaше њiве тaм су Б итд.
Треће лице
Једнина
2.2.2.2.1.3.1. Облици присвојних заменица за треће лице показују разноликост,
нарочито у женском роду и то је одлика свих призренско-тимочких говора.
Форме општег падежа м. р. односе се на нешто живо и могу имати покретни вокал
а или бити без њега, док у ж. роду стоји наставак -у.
Његов/о/а: његoв стaн је Б; тyј нaјстарiји брат његoв Ц; њигoв је П;
на његoво ће си дaде П; тoј си је његoво имaње М; по његoво iме O; тoј е њигoво
ГД; с њигoво мoже Ц;
његoва жeна Т; има слика њиегoва Ц;
Множина: не дaдоше му његoви П; његoви су си тuј Т; с његoви жiвив Ч; њигoви
дeца Сл;
његoве воденiце Ц; његoве су њiве М; с његoве нaочаре П и сл.
Њен/о/а: њeн мuж П; само њeн мuж Ч; њoјан тaтко ГД; њoјан свeкар Љ; њojан тaтко
је бiја Сз; њoњ сiн iма П;
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кудe да идe кyд је свe њeно О; њoјно си је дeте Ч; њoјно си је свe Рљ; на њoјњо си
дaва Ж; њoњо дeте Сл;
њeна слiка на дuвар П; а овaј е њeна Н; овaј њeна ћeрка Ч; сeстра њoјна П; њoјна
ћeрка је тuј П; њоjна ћeрка Ч; њojња је тaј П; кuћа си је њoња Ж;
Множина: и њeни бeву П; њeни нeсу гу давaле Ж; с њeни родiтељи Ц; њoјњи су
чаршaфи Ч; њoњи не ли отидoше Р;
њeни дeца Ж; од њoјни дeца; тoј су си њoњи дeца Н;
кəд гу фaтив њeне лuтке П; њoјне ћeрке трi Ч и сл.
Општи падеж:
а) за његoвога чiчу је бiла O; с његoвог брaта П;
тoј имaње на њeнога чiчу Ж; с њeнога мужа П; дaла је на њeног сiна Т; с њoјнога
мuжа П; на њoјног свeкра Т; на њojњога брaта жeна Ч;
б) од његoву бaбу брaт Рљ; на његoву мaјку Ж; његoву сeстру је узejа Ч; сас његoву
бaбу Ч;
код њeну бaбу М; из њeну кuћу Т; на њeну бaбу од мaјку Ч; а њeну бaбу знaш ли Т; с
њeну бaбу о[д] тaтка је сeстра П; на њojњу стрaну П итд.
2.2.2.2.1.3.2. Множина присвојне заменице трећег лица:
Њихов/о/а:
њiн је тyј рид Р; само је њiн сiн бiја Ч; њiн тaтко Т;
али по њiно О; Дељuј на њiно Н; у врeме њiно М; у њiно сeло Рљ; у њiњо сeло Ц;
Дељuј је њiњо Н; у врeме њiњо О;
Облик њихово (по њiхово М; е, тoј њiхово Р; њiхово је тoј Ч) доводи ме у
недоумицу где да га сврстам. Он делује као да је ван изворног народног говора. Међутим,
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појављује се често и то у различитим пунктовима и код старијих информатора. С друге
стране постоји пример: из њихову фамiлију Мaрија Ц, који сам забележила од млађе
високообразоване информаторке, те ми се чини да се овде ради о форми која још увек није
продрла у систем.
њiна маaла O; њiна и нaша мaјка су рoд Т; тoј си је њiна фамiлија М;
вiдиш њiни штo су радiли Н; њiни обичaји Ц; њiни су онaм Љ;
њiни дeца и мi тoј глeдамо Ч; онiја дeца њiни Ч; њiњи дeца Ж; у њiњи сeла Р;
а њiне дaбре Ч; нeје имaло нaше него њiне O; њiне овдe гoре Љ; трi-четiри кuће
њiне O; њiње почнaше ГД; њiње побетeр ГД и сл.
Општи падеж: а) јoш од њiног дeду Ж; на њiнога дeду имaње П; на њiњога тaтка
М; с њiног сiна Ч;
б) из њiну фамiлију Рљ; од њiну кuћу ГД; прiчав си за њiњу стрaну Сл; у њiну
кућу Ц; у њiну мaлу Н итд.
2.2.2.2.1.3.3. Разноврсност облика намеће потребу да се да прегледнији увид у
постојеће заменичке форме трећег лица једнине и множине којима се исказује
присвојност. Следи табела у којој је представљен тај систем. Напомињем да се у табели
налазе само облици за које постоје потврде, што значи да нема претпостављаних ликова
који би се можда могли извести по угледу на постојеће у другом роду или броју.
Табела 5. Облици присвојних заменица у прешевском говору

његов, његово, његова

Општи
падеж
једнине
његовога/његовог

њигов, њигово, њиегова

њенога/њеног

Множина

средњ
и
средњ
и
средњ
исред
њи

Једнина

Мушк
ии
средњ
и

Р
о
д

Множина

Општи
падеж
множине
њинога/њиног
њињога

њојнога/њојног
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његови, његови, његове

њин, њино, њина
њоjњога

њигови, њигови, /

њини, њини, њине

Једнина

/, њињи, њиње

њен, њено, њена

Женски род

/, њињо, /

његову

њину

њојан/њоjан,њојно,
њојна/њоjна;

њену

њињу

/, њојњо, њоjња

њоjњу

њоњ, њоњо, њоња
Множина
њени, њени, њене
/, њојни, њојне
њојњи, /, /
њоњи, њоњи, /

Присвојна заменица свој
2.2.2.2.1.4. Присвојна заменица за свако лице ретко се употребљава у прешевском
говору. Забележен је мали број примера.
свaки iма свoј задaтак П; свoј крaј Ц;
свaк трeба да си глeда свoје П; свaк си знaје свoје Ч; свaк за свoје питuје Ц;
свoја средiна се цeни Ц;
да си је човeк међу свoји љuди Ц.
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Облик своји користи се у значењу родбинске блискости, што је познато и другим
призренско-тимочким говорима:125 вi ли сте свoји Б; мi смо си свoји П, Љ, Т, Р, Ч, Ж, О и
сл.
Односно-упитне заменице
Заменица који
2.2.2.3.1. У мушком роду односно-упитна заменица има облике који и кој. У
средњем роду ова заменица пролази кроз преобликовање у циљу уједначавања наставака
тврде промене, те се могу чути форме: које и којо, а може се запазити да преовладава којо
(в. т. 2.2.2.2.1.2. б)). Женски род ове заменице има уобичајено која. Форме општег падежа
у м. р. су којега/којег и кога/ког, а у ж. р. коју. У множини су облици: који за м. и с. род,
које за ж. род. Облик множине који односи се на м. и с. род, збирне именице и именице
плуралиа тантум, а које на ж. род.
а) којi су рoд oни М; кoји ти је учiтељ бiја Ц; не знaм на кoји дyн бeше О; сyд, у
кoји вeк Т;
кoј дyн бeше О; кoј е бoљи П; кoј ти је ђaвол П, Ч; на кoј пrс Н;
б) из кoје сeло Т; којe сeло М; кoје имaње Р; нeма дрuго кoје Н; штo знaм кoје Ц;
да л сам испуштiја кoјо М; ис којo су сeло Н; којo га вiкашев Љ; којo је iме Сл;
кoјо мoже и кoјо не мoже П; којo писa Н; којo писa Н; којo радувaње Ц; сyг којo ће ти чuва
дeца П; ће га нeма до којo врeме Сл;
в) бyш којa је маaла Н; којa је овaј П; којa си Рљ; којa ти је бiла другарiца Сл; кoја
мaјка ме је родiла O; четвrта, пeта, којa је Н; кoја је дубiна Т; кoја је кuћа Н итд.
Општи падеж: а) код кoга Часлава Ц; на кoјега од њi ће дaва Сл; којeг брaта си
викaја Ч; на кoга комшiју Р; с кoг човeка стoји П;
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В. Богдановић 1987: 172, Марковић 2000: 151, Јуришић 2009: 169, Видоески 1962: 160.
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б) од кoју жeну узiмаш Ц; од којu папрiку стављa Ч; кoју гу Карадaчка вiкав Н;
којu је узejа П; кoју oћеш ће ти дaм П; с којu жeну идe Сл итд.
Генитив јд. ж. р. може се чути веома ретко: кoје гoдине Т.
Множина: а) и кудe, којi, какo Т; католiци ли су бiли или кoји Н; којi ги iма Љ;
кoји љuди П, Т; којi су тiја љuди Ц; кoји су ис Прeшево Т; којi су Манасiјевићи Т; којi су
ставiли Н; кoји су ти тiја рођaци Ч; којi у Милoшевићи Т; не знaм сyг којi су бiли Н; тiја
кoји су зарлiје Сл; од којi сте Рљ;
у којi бrда Т; не знaм кoји су тiја сeла Р;
на кoји грoбља Љ; кoји су твoји кoла Б;
б) којe жeне uмев Сз; којe су тoј цаканoвске ливaде Ц; нe знам кoје су тyг бiле П; тi
којe ги пuшиш Сл итд.
Из наведених примера двосложних облика могу се уочити варијанте са различитим
местом акцента. У једнима је акценат на ултими, а у другима је акценат на првом слогу:
којi/кoји, којo/кoјо, којa /кoја, којu/кoју; којi/кoји, којe/кoје (в. т. 1.1.2.4.).
Заменица чији
2.2.2.3.2. Односно-упитна заменица за означавање припадности у м. р. јд. има
ликове: чији, чиј, чив,126 у с. р. је чије, чијо и чиво, у ж. р. чија и чива, а у множини:
чиjи/чии, чиви за м. и с. род, чије, чиве за ж. род. Општи падеж м. р. је чијега/чијег и
чивога/чивог, а у ж. роду се чује чију или чиву.
И код ове заменице постоје облици са различитим местом акцента: чивo, чивa,
чiјег, чивu, чивi, чивe; чiво, чiва, чивoг, чiју, чiви, чiве.
а) нe га знaм чijи је Р; па чiј си из Прeшево П; овyј чi је Љ; не знaм чiв је О; чiв је
тyј дeчко Ж;
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О облицима са в (чив, чива, чиво, чиви, чиве) више у т. 1.3.2.12. нап. 46.
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б) чiје дeте Сл; чiје је овoј дeте П; чiје имaње да дaде П; на чiје имaње Сз; е, не
знaм чијo је М; чивo је овoј П; не знaм чивo је Љ; чiво? Ц;
в) чiја је тaј њiва М; чивa је бaшча Н; чiва је сyда Р.
Општи падеж: а) на чiјега тaтка П; од чiјег сiна Т; од чивoг дeду Ц; Од чивoг Т;
б) вiкам, чiју кoзу мuзеш Ц; чивu сeстру Сл.
Множина: а) чijи су мaчики Ц; од чiи пrсти Ж; Чивi сте? Ч; Чивi су дeца Т; не
знaм чiви су кoла П;
б) чiје крaве Ж; Чивe су гuме Ц; чiве нoсиш П и сл.
Заменица какав
2.2.2.3.3. У мушком роду односно-упитна заменица за каквоћу има облик какəв, у
средњем роду је какво, а у женском каква. Могу се чути и облици са полугласником у
првом слогу: кəкəв, кəкво, кəква. Општи падеж м. рода гласи каквога или каквог, у ж. р. је
какву. Множински облици ове заменице гласе: какви за м. и с. род, какве за ж. род.
а) какyв си тoј човeк Т; какyв је бiја М; какyв је отuда Н; кoј какyв је човeк О; кəкyв
ли је Р; кəкyв си ми тoј нoж донeла Ж;
б) знaш каквo је оздoл П; да вiдиш каквo је Љ; каквo је врeме дoшло; на каквo дeте
Ч; нiки каквo ти не Н; кoј га знaје кəквo је Сл; кaкво је тој поштовaње бiло Ц; кaкво дrво
Ц; кaкво имaње је пoсле накуповaла П;
в) вiш каквa је тегoба П; каквa рабoта је бiла Ч; кǝквa шкoла ГД; кaква је - тaква је
П; кaква чiста жeна Рљ итд.
Општи падеж: а) каквoга тi oћеш П; кəквoг је па нaшла Т;
б) каквu пiјете Р; каквu ти не грiцку ги кuпив П; каквu шкoлу Ч; кəквu шкoлу iма Т;
кaкву сајгiју ми прaвив тaмо П; кaкву кuћу ГД.
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Множина: а) каквi су Цаканoвчани Ц; каквi па љuди Ч; каквi су ги јaја Т; Каквi
тrња, да знaш Рљ; на каквi кoла Т;
б) каквe су снaшке М; каквe ти испаднaше П; кaкве тaшње нoсив Ц и сл.
Заменица колики
2.2.2.3.4. Односно-упитна заменица за количину има облике колики, колик за
мушки, колико за средњи, колика за женски род. Постоје и деминутивне форме типа:
количак, колицно и сл.
а) колiки човeк Ц; Колiк је да знaш Ж; колiцан је, да га вiдиш Рљ; колiчак је бijа
тyд П;
б) колiко је изрaсло да знaш Рљ; па колiко ги је бiло дeте П; тoј бeбе колiчко је П;
в) колiка бeше Мaрија Ц; колiчка ву је ћeрка Т; из колiку чaшу Ч;
Множина: колiки су ти дeца Ч; колiчке девoјке Ж.
Неодређене заменице
Заменица неки
2.2.2.4.1. У мушком роду неодређена заменица има облик неки, у с. р. неко и ж. р.
нека. Општи падеж у м. р. има очекиване форме: некога/неког, а у ж. р. неку. Множинска
форма за м. и с. род је иста: неки, а а ж. род је неке.
а) Блaге ми је рођaк нeки О; iма нeки човeк Сз; нeки вeлики проблeм Т; нeки дyн Н;
нeки мирaтовачки Aјра Ц; нeки нaдимак Н; нeки његoв П; нeки Шиптaр О;
б) нeко мeсто О; нeко тањiрче П;
в) нeка мuка П; нeка цrква Н; нeка Шиптaрка О и сл.
Општи падеж: куде нeкога богатaша О; куде нeкога тuрскога aгу О; на нeкога пoпа
ћeрка О; по прaдеду нeкога O; сретнaла нeког шoфера П; по нeког Сeфу Т;
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од нeку стрaну отuда О; под нeку кuћу Ц; у нeку шкoлу П; ће си напрaви нeку
багатeлу О.
Множина: нeки љuди Т; iмам нeки љuди Ц; oни питувaли нeки љuди О; још нeки
дрuги Н;
нeки бrда М; нeки желeза П; свe нeки имiња; нeки кaмења Ц; нeки дeца доодiше Ч;
дубiце нeке О; још нeке њiве М; нeке сrпске кuће Ц; нeмамо нeке рeке Р; нeке
рашчoкљане П.
Код неодређених заменица некада се може чути вокал и на месту е:
дoкторе, дaјте нiки мaз П; никиˬпuт О; никиˬпuт oће Рљ; никиˬпuт нeће да дoђе П;
нiку рuду Н;
нiки двојiца Н; нiки црeпови Н.
У значењу неодређене заменице употребљава се форма броја један:
iма једyн бiк П; ис Кумaново дођe једyн П; јa сам узимaја једyн прaшак О;
једнo вeче П;
имaла гу је једнa Прешевљaнка П; дaла сам једнu тuнику П;
једнi пешкiри П; бeву једнi љuди Сл;
с њi једнe жeне Т; узедo једнe брaве П и сл.
Неодређена заменица за каквоћу
2.2.2.4.2. Ова заменица има облике за сва три рода у једнини, док у множини
постоје два лика: један за м. и с. род и други за женски род. У општем падежу стање је
исто као и код осталих придевских заменица: у м. р. наставак може имати покретно а или
може бити без њега: -ога/-ог, у ж. р. је наставак -у.
бeше нeкакав у одeло Ц; нeкакав брaт му је Сл; нeкакав рођaк му дoђе Сз;
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нeкакво бeло му iскочи П; нeкакво, каквo ти не Н.
Општи падеж: iма нeкаквога брaта Ц; нађe нeкаквог шuнтавог Т;
нeкакву слaму нађoмо Ч; с нeкакву дрвeну Т; uзми нeкакву голeму кашiку П и сл.
Множина: нeкакви рођaци П; нeкакви бrда отuда О; купiше нeкакви кoла Рљ;
нeкакве жeне пролaзив Ц и сл.
Одрична заменица никакав
2.2.2.5. Код одричних заменица ситуација је слична оној код неодређених: постоје
облици за сва три рода у једнини, два су облика у множини, код општег падежа за живо
препознају се форме м. и ж. рода.
испuцан, нiкакəв П; онyј нaтам нiкакəв Ц; нiкакав нeсмо турaли прaшак, бре П;
штo сам купiла, нiкакəв нeје Ж;
нiкакво кəд га испeчеш Ж; нeко нiкакво П; нiкакво колaче нeмам М;
нeма нiкаква вoћка Ч; епа, нiкаква нeси М; нiкаква је Љ; нiкаква стoка нeје имaла
П итд.
Општи падеж: с нiкаквога ће се договaраш П; таквoг нiкаквог iмам дoм ТР;
нiкакву нeсмо имaли Т и сл.
Множина: нiкакви су бiли П; oни су ти нiкакви Сл;
нeма нiкакве uнихопке П и сл.
Опште заменице
Заменица сваки
2.2.2.6.1. Облици придевске опште заменице имају облике за сва три рода: сваки
/свак, свако, свака, свакакав, свакакви... У м. р. може се наћи покретни вокал као и код
осталих придевских заменица.
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Ми се чiни свaки дyн П; свaки трeћи дaн П; свaки дyн глeдам мuку Т; свaки дyн О;
свaки мeсец дyна Ч; свaк дyн П, Ч, М, Н, Сз, Т; свaк ће ти кaже Љ;
сyд свaко дeте О; свaко јuтро П, М, Ц, Сз; свaко лeто П, Ц, Т; штo тuримо на свaко
дrвце П;
свaка девoјка П; свaка кuћа је имaла стoку Рљ; свaка сoбу си iма П; свaка uме да
развuче Рљ.
Општи падеж: за свaкога рођaка Р; свaкога комшiју да вiкаш П; за свaког човeка
Сл; свaког ће повiкне Б;
свaку долiнку Р; ће uзме свaку грiцку П; дaш на свaку по нeшто Ж.
Од општих заменица за каквоћу нашли су се примери:
свaкакав ти дoђе Н;
свaкакво мoж се напрaви Ц; од свaкакво iма Т;
свaкаква пaра П;
свaкакви ми дoђев П; свaкакви ћелiмчики Ж.
Заменица сав
2.2.2.6.2. Општа заменица сав сачувала је свој стари облик у лексеми вəздəн: вyздəн
по oвце Сл; нeма га вyздəн Ц; рабoти по вyздəн ГД.
У средњем роду употребљава се облик све.
јoш нeˬбеше продaја свe Ц; од свe iма Б; влaга тaмо свe М; свe знaје, свe Н; свe је
спрeмено П; свe је тaмо Љ; свe кудe бiло Р; свe попадaло О; свe преко нaс Сз; свe се
делiло тyк П; свe се принeсе Рљ; свe, свe, свe ме потсeћа П; свe у кaмен Р; ће исeче свe Р;
итд.
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Уз збирне именице деца и браћа обично стоји облик сви у м. р. множине:
дeца свi тuј Ц; на свi тојiца брaћа П;
али и: свe трi дeца О; свe трi дeца сам очувaла О; свe трi дeца су ми iшли у шкoлу
П.127
У множини су регистровани облици м. и ж. рода:
инaче, овiја одрaсли свi О; кəд направiмо свi П; на свi Стрeзовчани М; свi гу
вiкав Т; свi iдев Љ; М; свi отидoше Т; свi пoсебно Ц; свi смо си живeли Т; свi се
радuјемо Ж; свi су повeзани М; свi у сeло Б; свi ће ти ги кaжем М итд.
на свe три кuпим П; са свe стрaне О; свe су ми тoј викaле Ж; свe су тyг плeле Т и сл.
2.2.2.7. На крају поглавља о заменицама може се закључити да су у прешевском
говору заступљене скоро све врсте заменица.
Деклинација заменица показује аналитизам. За разлику од неких суседних говора
као што су кумановски и пчињски (Видоески 1962: 156, Јуришић 2009: 179), прешевски
говор не познаје Д јд. типа њему, кому и сл. Оваква синтетичка форма сачувана је једино у
множини личне заменице 3. лица: њима/њим. У осталим случајевима употребљава се
аналитичка конструкција на + ОП.

127

У оваквим случајевима Белић облик све тумачи као прилог: „Уз именице што значе множину (збирне и
сл.) стоје придеви и заменице, атрибутивно употребљени, често у множини мушког рода: моји деца, турски
деца, његови дружина [...], али такви случајеви представљају ипак изузетке. Често се уз такве именице
употребљава све прилошки: све војску, са све децу“ (Белић 1999: 399).
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ПРИДЕВИ
2.3. У прешевском говору могу се чути облици придева одређеног и неодређеног
вида, који се препознају у формама мушког рода. Одређени вид чешће се среће код
ономастичких ликова или неких устаљених израза који су обично преузети из књижевног
језика (радни стаж, бели лук (уколико није само лук), црни лук (обичније је кромид) и сл.).
Придеви мушког рода
2.3.1.1. У призренско-тимочким говорима нису необични облици неодређеног вида
који су непознати стандарду.
кo је бoљ П;
Oн је бiја глaван Рљ; кo је глaван П; oн је нaјглaван човeк бijа П; али и: главни
кuвар Ц;
iма гoрањ пuт О; по гoрањ пuт О; као и: а мi на гoрњи спрaт П;
дoљањ спрaт Љ; дoљан(њ) спрaт га оружaле ГД; али и: а овoј е дoњи П; дoњи крaј
Б; на прoзор дoлњи Н; тaмо на дoлњи спрaт П;
домaћ парадaјз П; али и: домaћи aјвар П; домaћи пiнџур П;
на мaл пrс Т; Илiја, нaјмал сiн ГД; Мiја, нaјмал ГД; Ћeфа бeше нaјмал ГД; али и:
овyј мaли нeма дeца ГД;
у гrнац замесiла лeп, мумурuзан П; као и: iма бре и мuмурузни Т;
окрuгал је П; онyј окрuгал ГД; ређе: на онyј окрuгли П;
овoј е прaв човeк Ц; онyј прaв uвек испaшта П;
онyј срeђан рiд О; oн ги је срeђањ П (као и: наш рiд срeдњи Н), послeђањ је дoшја
Ч; али: па послeдњи пuт М; чикаˬAнђел послeдњи пuт О итд.
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2.3.1.1.2. Облици неодређеног вида сређањ/сређан настали су аналогијом према
облицима одређеног вида типа: пређашњи, ѕадњи (Богдановић 1987: 175). О односу
сугласничких група дњ : ђњ в. више у т. 1.3.15.3. и нап. 93.
2.3.1.1.3. Остали придеви неодређеног вида:
кyд је aран чiча, aран П; бeл кoњ Б; нишaдар бeл П; oн бoлан ГД; бoлесан је бiја Ч;
тaтко му је бoлесан П; врeл зejтин Ч; собuче се гoл П; купuјев гoтов лeб П; рuчак готoв Љ;
ууу, голeм орa имaја Ц; Дuшко Дебeл П; дебeл је Сз; oн дебeл, висoк П; једaн дебeл човeк
Ц; па имaле смо мoс дrвен, oбичан О; тoј е једyн дугaчак рiд О; жiв срaм Б; жuт пeсак Ц;
oн нeје кабаaт ГД; кiсел кuпус П, Ж, М; пoдрум је много лaдан мoј ГД; лeп му бeше сiр
ГД; кəд је лoш Љ; јeс бeше малeцак Рљ; мiл oн Сл; евe двe гoдине мrтав ГД; окрuгал је Б;
онyј окрuгал ГД (ретко: нiје окрuгли П); чiчаˬми је пoзнат човeк П; јeди, пoсан је Љ; ће
омeсим онyј пoсан зељaник ГД; штo је бiја човeк рабoтан П; Oна штo збoри, адвокaт нeје
рaван Ж; рaжен лeба Т; rжен лeб П; скrжав Б; стaр човeк Сз; тi си тврдоглaв Р; млoго
је тeшак П; млoго uбав сiр ГД; бiја је цeл Љ; вrже ги по цeл дyн Ц; на свaдбу цeл дyн, цeл
нoћ Т; нeје цeл лeб Т; нeки пuта цeл лeб изeја П; цeл дyн се договaрамо Ц; цeл живoт Б; цeл
нoћ код нaс М; цeл нoћ се чuје Св; онакyв црвeн кромiд Рљ; нeгде да се кuпи цrн лeба Т;
кoпамо овyј цrн кaмен Т; онyј ћoрав ГД; мoре, iма кaмен uбав Н; као Нoвко шарeн Р итд.
Мали је број примера топонима са придевом неодређеног вида:
куде тyј Голeм орa Ц; кoј е тyј Цrн рiд Ц; али и: ГолемиˬДoл П, ГД, Ц, Ч; Голeми
Дoл П, ГД, Ч, Ж; ис Цrни Вr Р; Цrни кaмен Н.
2.3.1.1.4. Придеви одређеног вида м. р. могу се чути у прешевском говору. Ипак,
може се рећи да се они редовно јављају у неколико категорија: у именима празника, код
топонима, код придева на -ски, -чки, -шки и у неким устаљеним изразима, што је познато и
другим говорима.128
а) имена празника: Бyдњи вeчер П; за СветиˬИлiју сам бiла О; СветиˬЈовaн Т; пeт
дaна пред светиˬНикoлу Ж;
128

В. Богдановић 1987: 174–175; Реметић 1996: 476, Вукадиновић 1996: 190–191, Јуришић 2009: 175–176.
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б) топоними: oнда iмамо Бeли кaмен Т; Бeли кaмен дрuго је Н; iма Длyги кaмен Р;
Длyги рiд се вiка О; Дoљњи пuт је нaтам Сл; е сaд Крiви пuт Р; Свiњски дoл Н; Срeдњи
рiд Н (в. и т. 2.3.1.1.3.) и сл.
в) устаљени изрази: осамнaес гoдине рaдни стaж Сл; не му продужiше рaдни стaж
М; преко Црвeни крст Ц; сyг iма Црвeни кrс Б;
г) -ски, -чки, -шки: бaбински лeк П; iдем јa за бoрски рuдник П; на вештaчки бубрeг
прикљuчен П; даљiнски iма Станiка Ц; нeки мирaтовачки Aјра Ц; знaјев да збoрив
нaшински Ж; зaнат пекaрски П; сrпски нaзив, не шиптaрски Ц; тoј су тuрски пoседи бiли
Ц; нeје цаканoвски aтар Ц;
звaли смо га и Ђерeнски рiд Р; Црнoтински рiд Р; Чеклiчки зaбел М;
д) остало: рaдеше бrзи пoмоћ Сл; јa ђaк вeлики Ц; зaдњи вoз уфатijа М; oн је овдe
зaдњи Тuрчин Ц; кoжни лекaр П; мoј покoјни брaт Ц; чикаˬПeтко покoјни Ц; oн му је бiја
стaри свaт Ц и сл.
Придеви средњег рода
2.3.1.2. Придеви средњег рода најчешће имају наставак -о, али се може чути и -е.
Придеви средњег рода на -о:
aрно је Ж; oн се обuкја у бeло одeло ГД; брљiво бeше от крaј П; једнo вeлико корiто
П; вiнско сiрће купi П; кaко једнo воденiчко тркaло О; за вoјно лiце uдата је П; голeмо
сeло Рљ; нaтамо је гiланско Н; голeмо ву је дeте Љ; голuбово гњeздо М; сaмо једнo дrво
iма дебeло М; длибoко орaње П; а овaмо је дугaчко П; Море, жeнско се крiје Ж; тамyн
жiво за трчaње ГД; једнo земњaно П; па се пeче у земњaно М; Млeко ги јaко бiло Ж; али
кuћно ће те јeде Сл; тoј блaто лековiто П; љuто не јeдем ГД; девoјче малeчко Т; мaлко
врeме О; бeше мразовiто Сл; пuшти га, недrгаво Ч; rжено М; као за сrпско сiрење О;
сrпско грoбље Н; свiњско бrдо Н; сiтно али цвrсто П; Сiтовно је, сiтовно Ж; слeпо
црeво П; дeте слaтко Љ; знaш какo у стaро врeме П; за врeме тuрско Сз; А тaмо iма
једнo вrпче црвeно Ж; уaлено мaче М; uбаво снaшче П; uбаво му је млeко ГД;
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Алиђeрско плaдниште, Длyго плaдниште; Мaло Рajинце онaмо Р; Мoкро пoље М;
Орлoво гнeздо М; Сурдулaнско имaње Р итд.
Срећу се и облици уопштавања овог суфикса али се не може рећи да је тај поступак
остварен у потпуности:
бyш врuћо Т; не врuћо, млaко Т; нeје врuћо Рљ; штo је врuћо, нe се пiје П; тrгни тoј
детiњо П; дiвљо нeко дeте М; Кокошiњо нiкако Ц; пoготово кокошiњо Ц; крaвљо ТР,
Сл; кəд је лoшо, ће дoђе дoбро Сз; млoго лoшо О; Нeје лoшо Љ; Сyг лoшо Ж; сyд какo
биднaло лoшо Т; ће бiдне лoшо Сз; штo си лoшо девoјче П; ћuбре пролeтњо, јесeњо Сл;
као тuђо дeте О; тoј си је тuђо Љ; У тuђо је паднaја Ж; Ће нарiђам тuђо дeте Ж; да нe ми
је шuпљо Сл; у Лoшо Букурoвце О; пrво је Лoшо Букурoвце О и сл.;
али и: врuће је, не пiпај Ч; јагњeће ли је М; кoзје млeко П, Ч, Ц; нeје лoше П;
телeће мeсо Ч; о[д] тuђе ће зарaдите, нe П; нe у онoј Дoње Врaње П; Лoше Бuкуревце П, Ц
итд.
Придеви женског рода
2.3.1.3. Придеви женског рода јд. имају наставак -а:
бeла зeмља О; мoја мaјка нeје бiла бoлна уoпште П; бoрова шuма Ц; једнa голeма
сoба Ц; голeама, мори, кuћа ГД; жeна дебeла, сакaта П; дoња стrна П; зeмља је ђеренђiва
тuја О; ђеренљiва зeмља О; жiва туршiја Љ; свекrва јaдна Рљ; а жeна му је дoкторка
кoжна П; Лiла крiва Ж; не крuпна, јaка Б; онaј лeпа блuза, брe П; дuшица малeцка Ж;
малeчка, али убaва П; мrтва да iдеш Рљ; Oна неваљaшна, обoлена Ж; ако си нeма немiца
П; да ли сам рабoтна, да ли нeсам П; Кuку, јa сiрота! Ч; једнa плeмја је имaла сламeна
Сл; нeси слeпа слепiца П; студeна вoда Љ; али већiном тaј е сuва Р; Млoго uбава папрiка
Ж; црвeна зeмља Т; црквeна згрaда Н; а ћoрава бeше О;
Барчeвска шкoла Р; Бежанiја срeдња, гoрња, дoлња Н; Букoвска рeка и Црвeна рeка
Р; Мaла рeка Р; Малeчка рeка Р; Голeма рeка Р итд.
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Код именовања празника женског рода постоје примери придева у мушком роду
који стоје уз именицу ж. рода, што се чини резултатом уједначавања према именовањима
празника мушког рода који су бројнији.
Iде СветиˬЈелeна Ж; на СветиˬПeтку Љ (али и: СветаˬПeтка П; СветаˬЈелeна Ч).
Присвојни придеви
2.3.2. Присвојни придеви имају форме за сва три рода. Присвојни придеви од
именица м. р. имају наставке -ов и -ев, у с. р. то су -ово, -ино, а код именица на -а суфикс
присвојног придева је на -ин. Мали је број примера присвојних придева од именица
средњег рода. Ови облици граде се додавањем суфикса -ски. Уколико присвојност није
исказана придевским облицима, онда се то чини поступком аналитизма.
а) Присвојни придеви од именица I деклинационог типа: голuбова њiва М; купi
кuћу Бoбанову Ц; Душaново тaмо Ц; Златaнова колiба Т; ДедаˬЈовaнов клaданац Р;
Пeтров рiд се зoве О; Пeтрово бrдо О; Руфaт-Адeмов зaбел О; Веселeва кuћа Р; сас
Бoшкову мaјку П; нe ли бeше Дeнкова oна Н; Дeнков сестрiчић Ц; о[д] Трaјкову кuћу Н;
oнда Шaрково гuмно Р и сл.
Присвојни придеви од именица II деклинационог типа: бoмбонче бaбино Ж; дuде,
дuде бaбино П; дeдино oко П; Бaбина њiва М; у Вeркину кuћу кoј е сyк ГД; Дaцина мaјка и
јa П; Дiвнин и Цaкин П; На Лiлу, мори, на Лeпину сeстру Ж; Мaрин грoб Н;
бабаˬСтојaњкин сoк П; једyн Ганiн ГД; тамо куде Ђoшину кuћу Ц; Жiкин дeда П; Жiкин
тaтко П; онaј Јaвина њiва М; Тoзина кафaна П и сл.
Присвојни придеви од именица III деклинационог типа: сeлски пuт Љ; на сeлско
грoбље Б.
б) Аналитичко исказивање присвојности: да нeје овaј на мaјстора? Ж; на брaта
сiн Ж; сiн на Рaнђела ГД; На Сrђана жeна Ж; на Мiле мaјка от Врaње Ж; На Мiле мaјка
се јавi сiноћ Ж; на Вeлку ћeрка Ж; на Вeрку брaт ГД; На Лeпу сeстра П; на Лiлу сiн Ж;
штo бeву на Стојaнку Длyгу О и сл.
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Компарација придева
2.3.3. Компарирање придева, као и осталих врста речи (именица, бројева, глагола,
прилога), у прешевском говору је аналитичко. Компаратив се гради уз помоћ морфеме
по,129 а суперлатив додавањем нај на позитив.
2.3.3.1. Компаративни облик може бити сложеница или се састојати из две речи
при чему је акцентовано по одвојено од позитива (в. Богдановић 1987: 176, Марковић
2000: 158). Срећу се и суплетивни облици бољи и гори као и облици који чувају
синтетизам у компарацији.130
пoголем је О; пoдебел бeше Р; пoлош је зeјтин него мaс ГД; пoмалечак је мoј Ч; на
тoга пoмалога ГД; море пoмлад је Љ; пoстарога преженuје сiна Ж; чiчаˬми је пoмлад
човeк бiја П; пoубав бeше Рљ; oн пoслаб од мeне Ж; нeкако пoцрн Ч;
али му се свiђа и онaј пoмала П; какo сам бiла пoмалечка П; пoстара је бiла од
чiчу oсам гoдине П; Јa од Љuбу пoстара сам Ж; пoстара једнu годину ГД; тoј нeка
пoстара oвца Ц; Од мuжа ми сам пoстара три гʸoдине Ж; пoстара је пoубава Б; oна
пoубава од мeне П;
да прaвев пoголемо Сл; онoј пoголемо Сз; Iмаше пoјефтино ГД; малeцко,
пoмалецко о[д] тeбе Ж; пoмалечко га напрaви Љ; вiка да је пoскупо ГД; oно oдма пoчисто
Сз;
пoголеми, мори, бeу ГД; пoголемшки, ми се чiни, бeу ГД; пoстари су брaћа Т;
пoстаре жeне знaјев Сл;
oн ми је пo блiзак М; пo рођeн је Ч; на Сeнту нoс пo шiљаст Р; пo врeдна је бiла
Љ; Овyј пo зрeл Ж; лeпши човeк и пo крuпан О; тyј е пo лековiт П; пo рабoтна Рљ; пo
uкусна твoја Б; нaши пo здрaви су бiли дeца Ц; пo пaметне од мeне Ц итд.
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„У другим нашим говорима по се такође употребљава, али само у једном сличном случају. Оно значи
апсолутно модификовање некаквога придевског значења, не релативно као у компаратива. У томе јесте
разлика међу њима“ (Белић 1999: 298).
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В. Марковић 2000: 157, где се архаизмом сматрају облици компаратива од придева стари и мали, док се
остали облици синтетичке компарације посматрају као нанос из књижевног.
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кo је бoљ П; кoј е бoљи П; бoљи је од њeга Ч; за бoљи жiвот П; oна iмаше вeћу
пeнзију од мeне Сл; гoри је од њi Љ; млaђа је гoдину дaна ГД; тaј млaђа двe гoдине О;
лeпши човeк и пo крuпан О; старiји од мене Ц; тaј старiја ћeрка штo ми је О;
старiја је Јeлица П; ћeрке старiје О и сл.
У значењу гори користи се и турцизам бетер (beter ʼružniji, goriʼ Шкаљић: 140):
овiја су бетeр од Шиптaри ГД; бетeр од њi П; oно iспадна пo бетeр Ч и сл.
2.3.3.2. Суперлативни облици представљају сложенице које могу имати и два
акцента. Суперлатив се гради од речце нај која се додаје позитиву или суплетивном,
односно синтетичком облику компаратива.
oн је нaјглaван човeк бijа П; oн је нaјголем Љ; Мiја, нaјмал сiн на Рaнђела ГД;
нaјмал сiнˬму Сз; нaјмал је бiја Љ; Ћeфа бeше нaјмал ГД; тoј нaјубав Рљ; на нaјглaвно су
га турiле П; тoј нaјмалeчко Ц; тoј е нaјплoдно зeмљиште О; кад не познaваш нaјрођено ГД;
нaјстаро дeте Б; онaј нaјмала ћeрка у Трuпале П; нaјстара чeшма Ц; стaрамајка, тoј е
стрiнка нaјстара П; од овuј нaјстару нaшу ГД; узeја нaјубаву и нaјстару П; нaјбогaти
што су Ч итд.
мoј нaјбољи дрuг П; тoј е нaјбоље Љ; мoја снaшка је нaјбоља снaшка Ж; нaјбоље
гoдине М; сaмо нaјбољи iдев П; aко си нaјгори П; као нaјгори ђaк П; онaј нaјмања тeглица
П; нaјлепше жeне су тaмо бiле П; тyј нaјстарiји брaт његoв Ч; да су нaјстaриjи Н и сл.
Познато је да се могу компарирати и именице, бројеви, глаголи, прилози, предлози
(в. Белић 1999: 298).131
Примери забележени у прешевском говору:
пo је човeк од свi њi Љ; нaј гaзде у сeло Т;

131

В. и: Павловић 1939: 180, Стевановић 1950: 117, Богдановић 1979: 73‡74, Ћирић 1983: 79, Реметић 1996:
479, Вукадиновић 1996: 192‡193, Марковић 2000: 157, Младеновић 2001: 372‡373, Јуришић 2009: 181,
Младеновић 2013: 284.
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oн пo ће знaје Св; пo се је работaло Т; овaј пo рабoти Ц; пo ће iмате П; нaј што ми
је бiло жaл О; тyк па нaј нeма лeк ГД; љuди нaј рабoтив Сз;
такoј су га називaли ранiје М; пoгоре је кuћа бiла Т; пoдоле је тoј мeсто ТР;
пoнавам га дотeрај Р; пoнапрeд Т; Верiдба пoнапред, пoтам свaдба Ж; пo напрeд је отiшја
Ц; тuри га пoнатам Ч; јa нeсам месiла, бoгами, пoодaмначка ГД; Бoбе пoрано је завршiја
М; пoстаро изглeда Рљ; пoтешко ги је на њi П; нaјтешко ми је бiло тyд Ж итд.
iма ги пo на крaј Св; пo до њeга П и сл.
Деклинација придева
2.3.4.1. Придеви м. и ж. р. имају облике општег падежа који се код мушког рода
разликују од номинатива само онда када значе нешто живо и овде су издвојени само такви
примери. Општи падеж м. р. има наставке -ог(а) или -ег(а), а ж. р. има уобичајено -у. Као и
код именица, придеви средњег рода имају општи падеж једнак номинативу.
а) оволiчкога, нaјмалога сiна О; изабрaли нaјмлaдога Н; млoго смо имaли oпаснога
чiчу П; да га видиш онаквoга, пијaнога Т; нека засвiра и код сиромaшнога П; једнoга
стaрога тaтка iмамо П; мaјкинога чiчу ударiја по глaву П; кuде нeкога тuрскога aгу О;
на Стојадiна Леворeчкога жeна ГД; са Сuзинога Дuшана је генерaција ГД;
онoг голeмог не га знaм Љ; вoзимо мrтвог војнiка П; мuтавог те прaви Ч; сyд овoг
послeдњег ГД; зaдњег ће га остaви Т;
б) Трaжи бeлу аљiну П; па ударiше плoчу бетoнску О; да iдемо у Вeлику Плaну
бар Р; по једнu чaшу вiнску П; iма голeму плaту Ж; у гoрњу маaлу ГД; штo бeву на
Стојaнку Длyгу О; iма дoбру пeнзију М; на дoњу стрaну Рљ; то је од ицeпену футу П;
стaвим кoмову ракiју Љ; лaдну кrпу кə тuриш П; у лeтњу кuјну П; тi oћеш ли љuту ГД;
бoжем да довeдем онuј малeцку Ж; у оснoвну шкoлу Сз; јa сам пољопрiвредну плаћaја Сл;
од прoшлу гoдину јoш Ж; од прoшлу iма Рљ; рaдничку књiжицу Сл; iмамо спoрну једнu
планiну Р; сyк сас студeну вoду Т; цeлу зiму О; пoсле чeшму Јанuзову Н; oдма до Жiкину
сeстру П; за Јeличину свaдбу П итд.
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Код придева женског рода могу се чути и облици генитива из синтетичке
деклинције (в. т. 2.1.9.1.1.) с лeве стрaне Ч; прoшле гoдине бeву сiрови П и сл.
Множина придева
2.3.4.2. Множински облици придева м. и с. р. имају наставак -и, а код ж. р. је то -е.
а) блaги љuди П; свe бoси iдешемо Ц; нeки бугарiњски Ц; бoлови вeлики П; вeсели
су кuмови бiле П; једнi длyги рукaви Ц; астaли дuпли Ц; једнi жuти волoви iмашеву ГД;
завiдљиви Ц; а oни кrвави oбојица Ц; опyнци лaковани Сз; Море, и сiнови лoши Ж; какo
су лuкави О; мирaтовачки пoседи Ц; у тiја џaкови нaјлонски ГД; да л сте ви нoрмални,
љuди Ц; ниeки пrтени Ц; опyнци онiја свiњски Ц; сiтни зuпчики Ц; за сrпски пoтеси Ц;
oни какo су пaметни О; uбави орaси Ч; обрaзи црвeни Рљ; чiсти смо си бiли Сл; Длyги
кaмења гoре Р; Бoшкови су тuј ГД; Драгомiрови Т; Јaнчини знaм Н; Лeнгини Н; овiја
Ранђeлови ГД; овiја Рaткови идoше О;
голeми јaјца нoси Св; тoј су прeшевски лојзiња; сeлски пuтишта Љ; фaрбани јaја Б;
црвeни јaјца и лuк П;
Уз именице браћа, деца, очи и уши, затим код неких именица плуралија тантум, као
и код неких збирних именица (в. т. 2.1.5.3.4., 2.1.6.3.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.) придев има
множински облик на -и.
вeлики брaћа iма Б; пoстари су брaћа Т;
дeца су ми гологлaви П; тoј су Звoнкови дeца Љ; лeпи дeца oбедве Ж; дeца малeцки
Ч; oдив дeца мaли Ж; мaли [деца] су умрeле Ж; Нaшински дeца uчиш Ж; кoји су дeца
сиромaшни П; тuђи дeца Ч; крaсни си дечiца Ж; дечiца злaтни Рљ;
сeко, штo су ти oчи надuвани? Ж; плaви oчи на дeду Рљ;
голeми uши Ч;
наiђев нeки вoјни кoла П; сас кoла и тoј дрвeни кoла Н; нерегiстровани кoла Ц;
цiгански грoбја кудe су Н и сл.
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Придев уз именицу комшије може носити обележје мушког рода, што представља
начин семантичког преобликовања: нeмаш дoбри комшiје Ц;
б) бeле зeмље, тoј су ђеренљiве зeмље О; бeле пaтике, бeле сoкне П; ћ iдемо бoсе на
собoр П; вeлике су Љ; дaва ву двe гњiле крuшке П; Голeме су Ж; гrбаве, трoпаве рuке
нeмам П; тyд длyге аљiне Ж; длyге сукње Ж; дoбре су, uбаве Б; от слiве зелeне П; а мi
јaдне Рљ; лaдне рuке Сз; онeј мaле чоколaтке Ж; мiле, мoри Ч; нeсу имaле тyда мrзле рiбе
П; oбедве сiроте П; стаклeне флaше смо имaле П; Стaре девoјке нeсу оћaле тyг Ж; сuве
рiбе, оволiке П; тeсне, а дугaчке М; прaи ги тyнке, тyнке, тyнке ГД; тuрске ли су бiле
П; тeј uбаве њiве О; iма нeке црвeне Љ; iма Душaнове њiве Ц; Барчeвске њiве О; iма
Тrле кiшинске О; у Шeфске ливaде Ж итд.
2.3.5. Придеви у говору Прешева имају облике за сва три рода једнине. Облици
општег падежа препознају се у м. роду, онда када се говори о нечем живом, и у ж. роду.
Код придева с. р. облик општег падежа једнак је номинативу. Присвојни придеви могу
имати своју синтетичку форму, али може доћи и до примене аналитизма у исказивању
присвојности. У множини је дошло до уједначавања форми м. и с. р. и то у корист мушког
рода.
БРОЈЕВИ
Основни бројеви
2.4.1.1. Број један има облике за сва три рода. У м. роду то је обично облик једəн,
али се може чути један пре свега онда када се говори о времену, сату. Ликови једна у ж. и
једно у с. роду имају акценат на ултими (в. т. 1.1.4.1.1. и 1.1.4.1.2.). Посебне форме за
општи падеж постоје за м. р. (када је реч о нечем живом) и за ж. род. Општи падеж м. р.
има наставак заменичко-придевске промене: -ога/-ог, а у ж. роду је -у. Број један је
забележен и у множинским ликовима – за м. и с. род једни, за ж. р. једне.
једyн сeди, двојiца стoјив Ц; iма једyн прoлаз куде нaс ГД; једyн је овдe утeпан Н;
једyн трaктор за тeбе Р; једyн Сrбин је бiо на крaј Ц; једyн по једyн П; Јa ће кuпу једyн нiз
Ж; Једyн грa ће си свaрим Ж;
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дoшја је у јeдан П; у петнaес до јeдан ГД; iма јeдан и нeшто Ц; у петнaес до јeдан
ГД; дoшја је oко јeдан Сл; два-јeдан, два-јeдан П;
једнo сeло не дeли П; и бiло jе еднo Р; iмаше још једнo М; једнo је шeсти П; једнo
се пресвукло Ц; једнo слoво Ч; једнo у рuке, једнo у стомaк П; сaмо једнo вrпче П; сaмо
једнo дrво iма дебeло М; дaј једнo малeцко П; замeси једнo малeчко Т; једнo шерпiче ће
тuру Ж; још једнo да си чuва Ж; у једнo брeкче направiле кућу ГД;
jеднa грuпа у Oстровицу Н; једнa е остaла Ч; једнa је бiла oсам гoдине П; једнa кuћа
су дoшли Н; једнa кокoшка ни се зaгуби Ж; једнa маaла је тaј Т; једнa је бiла oсам гoдине
П; једнa је бiла дeсет гoдине Т; кудe је још једнa Ц; једнa пиљaра iма ГД; једнa цrнка Ц;
једнi тaм, једнi тaм О; сал једнi јaјца Ч; знаје се, једнe чарапе Ц; само једнe ципeле
iма М итд.
Општи падеж:
од једнoга Шиптaра Ц; и на једнoга и на дрuгога Ц; само на једнoга ће дaва Ч; на
једнoга кoња њu Б; на једнoга свe штo iма Ж; на једнoга другaра, прiјатеља Рљ; једнoга
стaрога тaтка iмамо П; двe сeстре и једнoга брaта ГД; он једнoга сiна iма ГД; трi ћeрке,
једнoг сiна Ц; једнoг кoња смо имaли Сл; једнoг пуштiше Н; с једнoг брaта дeли Ц;
једнu гoдину у Мирaтовце Ц; једнu недeљу ги је носiја Н; да узiмаш једнu пaртију
вoду П; јoш једнu њiву је узeла П; једнu кuћу ће напрaвимо Т; једнu вeзану блuзу ГД; сaмо
једнu мuку Сз; писaло jе на једнu тaблу Н итд.
У ж. роду могу се чути и облици генитива јд. броја један типа: једнe гoдине П.
2.4.1.2.1. Број два има један облик за м. р. и један за с. и ж. род.
двa мeтра П; двa чaја узастoпце Ч; двa дaна кrстена, двa дaна некrстена П; на
дваˬuлаза кuћа ГД; прођoше двa дyна ГД; на двa пrста Сз; Двa сiна iма Ж; дoнесе двa џaка
ГД; Ко двa бoжјака Рљ; тiја двa грoба О;
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iма двe дeца ГД;132 остaви двe дeца ГД; ставiла двe јaјца Ц; његoви двe дeца П; двe
дeца родijа П; двe зrнца у кашiку Ц; двe прaсики ги oстави Ж; двe унuчики вoди Т; двe
ћeбиња сам дaла Ч и сл.
2.4.1.2.2. Некада се уз именица с. р. може чути облик два (в. т. 2.1.6.3. и 2.1.6.3.1.):
на тiја двa мeста Р; двa јaгањца тyд купi П; двa тeлца iмашемо Т;
Женски род: двe воденiце П; двe гoдинке О; око двe iљаде Ц; двe кашiке шeћер П;
iма двe кuће ГД; oне су двe сeстре Сз; једнo мuшко, а ћeрке двe П итд.
2.4.1.2.3. У прешевском говору употребљавају се облици оба за м. р. и обе за с. и ж.
род.
oба (у збирном значењу) нeсу с пaмет Ц; oба пiјев Сл; oба сiна је оженiла Рљ;
oбе стaпчики се прифатiле О; oбе дeца одвeла Ч; на oбе мeста Ц (али и: на oба
мeста П); oбе мaчики по њu Б; врзaше ми oбе oчи П; на oбе uши Ч (али и: oба oка ми сuзив
Т; oба uва П);133
oбе су бiле Ц; oбе зaједно дођoше Т; на oбе ћeрке је дaла П; на oбе ципeле Ц;
немoј oбе да писuјеш Ц итд.
2.4.1.2.4. Могу се чути и форме обадва за м. р. и обедве / обадве за с. и ж.:
oбадва брaта Ч; oбадва су тuј Ц; oбадва су жiви Ж;
uзеде oбедве дeца Т; oбадве дeца Ц;134
за oбедве стигнa Љ; на oбедве сам дaла Св; oбедве дeца су нaши Љ; oбедве сiроте
П; oбедве су се удaле Ч; oбадве су радiле Рљ итд.

132

Облик две представља остатак двојине, док именица деца у прешевском говору има облик множине
средњег рода те је, као таква, непроменљива (в. Белић 1999: 230, 240‒242, в. т. 1.2.4.6.).
133
В. т. 1.2.4.6.
134
В. т. 1.2.4.6.
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2.4.1.3. Код неких бројева од три до десет могу се јавити фонетске измене (четри,
шес).
Примери:
трi брaта Ц; пoђем овiја трi дyна Т; до трi сaат, до чeтри ГД; једнo трi гoдине
П; у трi ГД; куснa двe кашiчице, трi П;
четiри сам ставiла М; сyд сaмо за овiја четiри Сл; Oстави четiри дeца ГД; мoја
мaјка четiри П; од чeтри Т; љuди га чeкав од чeтри Ц; чeтри спрaта ГД; јa чeтри
пaрчики узeдо Ч; једно четiри гoдине Сл; у чeтири oчи Ч четiри смо бiле О; чeтири
ћeрке П;
за тiја пeт дyна ГД; јa пeт унuчики П; пeт iљаде сам дaла Т; пeт кuће су бiле Т;
шeс бeше довeја ГД; шeс комaда П; шeс гoдине Сл; шeс iљаде дiнара М;
седамдесет шест Ц; а сyг нaше шeс ГД; шe сiна Ч; шe-шe чeтри, нeће да се јaви Ц;
сeдам плaцева iма Ц; сeдам кuће по двојiца ГД; сeдам дuше О;
oсам дeца родiла Н; у oсам сaат ГД; кoлко су уoсам, пeт, море и вiше ГД;
дeвет дeца је родiла П; једнu има дeвет гoдине ГД; бiле су око дeвет кuће,
дванaес, петнaес Ц; око дeвет Рљ; тuј iма oсам са дeвет М;
дeсет и петнaес ГД; iма дeсет мeтра дrва Р; дeсет гoдине М; дeсет милиoна eвра
ГД итд.
2.4.1.4. Бројеви од 11 до 19 најчешће су упрошћени јер се губи крајњи глас из групе
-ст, а има и уметања ј у медијалној вокалској групи.
дођoмо у једанaес сaат ГД;
јa сам дванaес гoдине живeла с њeга П; нaша дванajес Сз; дванajес јeвра Сл;
тринaес вaљда П; трiнаес iма Ч;
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четрнaес је имaло ГД; четrнаес М;
петнaес чaја днeвно П; а мuшко петнaес Ч; петнaес ги iма Рљ; петнaес eвра М; у
петнaес до јeдан ГД; петнaес семeнке М; пeтнаест комaда јaја П; по петнaес јaгањца
тeра Ч; трi и петнaјес Ж; трi и петнaјес, и двaјес Ц; мoжда петнaес, двaес гoдине Ч;
Брaнко петнajес гoдине П; чiчаˬми петнajес башчалyка да дaде П;
и једнo девoјче шеснaес гoдине; шeснаест пuт до осaмнаест П;
седамнaес човeка П;
осамнaес мeсеца Р; осамнaес прiколице кaмен Сл; осамнaес iљаде Т; iма
осaмнаест гoдине Б;
имaја деветнaес гoдине Ц; oн деветнajес гoдине iма Ж итд.
2.4.1.5. Бројеви од 20 до 90 такође се чују у упрошћеном облику који настајe као
резултат губљења сугласника или хаплологије. И код њих се среће секундарно ј у
интервокалном положају. Број педесет остаје неизмењен с тим да је акценат најчешће на
ултими.
двaес комaда Ч; двaес мeтра чoвек П; двaес њi Рљ; двaес шeс гoдине Љ; двajес
мaрке М;
трiес iљаде дiнара М; само трiес пoсто ми одбiва Сл; тoј не врeди трiес eвра П;
трijес дyна Б; трijес и двa-трi човeка М; од трiес пeт до четрдeсет ђaка сrпски Р; за
триесe шeс дyна Сл;
четерeс дyна се чeка Сл; четерeс iљаде дiнара iмав М; после четрдeсет сeдме,
четрдeсет oсме Ц;
ма вiше iма от педeсет Н; турiја педесeт у компјuтер Сл; ако нeје у педесeт Н;
шездeзесет кoје гoдине Ц; а њiне шеесeт Сз; па има шеесeт године Ц;
седамдeс пeт Ц; седамдeсет и кусур П;
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осамдeс четвrте гoдине П; осамдесe и двe Сл;
деведeс јeдан П; деведeс пeт iма Сз; деведeс пrво П; нeје деведeс пeт пoсто П; са
деведeсет и дeвет динaра Рљ; деведe шeст, деведeс пeт Б и сл.
2.4.1.6. Бројеви од сто до деветсто. Број четрсто чује се су таквом облику, а код
бројева песто, шесто и девесто приметно је упрошћавање сугласничке групе.
стo да iма ГД; стo петнaес гoдине П; и стo iљаде дiнара Ц; знaчи стo гoдине О;
oни су бiли око двeста О; њiне двeста ГД; глeдам на двeста мeтра Ц; двeста
педeсет динaра П;
а њiне трiста ГД; двe и чeтрсто П; iљаду и пeсто мaрке П; iма дeвесто Рљ
шeсто динaра П; oсамсто динaра П; и сл.
2.4.1.7. Именица хиљада може се чути у облицима: иљадо и иљаду у једнини, с тим
што други лик представља општи падеж ж. рода, и у множинској форми ж. р. иљаде:
мoжда iма иљaдо кuбика дrва; iма ги иљaдо Сл; Иљaдо и нeшто Ц; дaва иљaдо Рљ;
накуде иљaдо Н; iљаду и пeсто мaрке П; двe iљаде пrво П; пeнзија пeт iљаде вiше П; а
сəг ву пeт iљаде iскочи М; шeс iљаде дiнара М; око педeсет iљаде Б; стo iљаде дiнара
М итд.
Редни бројеви
2.4.2. Редни бројеви имају облике за сва три рода и оба броја. Мењају се као
придеви и имају посебне облике општег падежа за м. р. онда када значе нешто живо са
наставком -ог(а)/ег(а) и за ж. р. наставак -у. Код редних бројева постоје форме
неодређеног вида за бројеве први, други и трећи. Редни број треће у с. роду има и
варијанту трећо, облик настао поступком уопштавања наставака тврде основе. Оваква
тенденција не препознаје се у наставку за општи падеж м. р. и ту је увек трећег(а).
Неодређени вид редних бројева: тoј ти је пrв uслов Ч; пrв, дрuг, трeћ П; тyј пrвањ
рiд Сз (а одатле и: да гу смлaтим тuј пrвњу ГД); али ако дoђе дрuг П; али iма дрuг Ц; а
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овyј дрuг П; Брaнко и још једaн дрuг П; дрuг uзеде iсто такoј Т; дрuг кoј ги знaје М; једyн
дyн, дрuг дyн Б; дрuг кəд мoже да му комaнда П; нeма дрuг кoј М; oдма месi дрuг ГД;
Одређени вид редних бројева: бoр је пrви тuј сaден Р; од пrви рaзред до четвrти Ц;
пrви рaзред у Мирaтовце; пrво је Лoшо Букурoвце О; деведeс пrво П; двe iљаде пrво П;
дрuги дyн дођoше; нeма ли нeкој дрuги Ц; нiшта, ће кuпимо дрuге П; дрuги aвгуст
тaм се iде О; а онoј дрuго Ц; прaвите игрaнку на дрuго мeсто П; и такoј једнo-дрuго Рљ; па
дрuга у Кленiке; кaко дрuги П;
јeдан, дрuги, трeћи П; трeћи рaзред, трeћи Ч; тyј трeћи рaзред Ц;
деведeс трeће гoдиште Ч; на трeћо дeте Сл; јa сам педeс трeћо Сл;
у четвrти рaзред смо имaли Рљ; iмаше у четвrти рaзред Ц; и четвrти скoро Сл;
четвrти, овyј пeти Сл; трiес четвrто Ц; сад четвrта долaзи Р; четвrта, пeта, којa је
Р;
до девeто колeно ГД; бyш деведeс девeте гoдине Ч; деведeс девeте Н;
за једaнаести ми је заказано ГД;
да ли је пeтнаести или шeснаести П; петнaеста-шеснaеста Сз;
четрдeсето ли си Р и сл.
У прешевском говору могућ је генитив код редних бројева ж. рода:
рачuнај да је тoј дрuге-трeће Ц; двe iљаде и трeће П; трijес и четвrте П; педeс
пeте је бiло Н; педeсет и пeте сам затeкја Н; шездeсет и пeте, шeсте, дрuге, трeће Н; јa
деведe шeсте искочi М; деведeс пeте-шeсте Сл; после четрдeсет сeдме, мислим,
четрдeсет шeсте, пeте, сeдме Ц; свe до четрдeсет сeдме-oсме Ц; трiес oсме Ц; деведeс
пrве Рљ; деведeс oсме Сз; деведeс девeте Ч; двaес девeте су нaши насeљени овдe Ц;
пoсле двaнаесте гoдине Ц; двe iљадите Ч итд.
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Општи падеж редних бројева:
Алексaндра пrвога П; молiше једнoга дрuгога О; одaла се за дрuгога П; oна
трeћега Ж; Никoлија је четвrтога П; десeтога трeба да дoђе ГД; пoсле петнaестог Сз;
осaмнаестог долaзив Сл; тек од трeћег Сз; двaес дрuгог новeмбра П;
јa пrву гoдину О; oн је дрuгу девoјку имaја П; протeкло му на дрuгу стрaну ГД;
трeћу је гoдину П; сyд је четвrту узeла, а овaј пeту Рљ; шeсту гoдину је тaм Р; знaчи већ
у дeвестоту О и сл.
Бројне именице
2.4.3. Бројне именице имају суфиксе -ина и -ица и обично носе значење збирног
броја.
Петiна су у кuћу П; по пе-шестiна ће дoђев Сл; iма ги седмiна Т; сyд ће сeдмина
Ч; ономaд на сeдмину Ц; а њi десетiна П; десетiну eктара Ц; десетiну дaна Н; пешеснаестiна се нарeђав Рљ; једнo дваестiну iма ги Ц; iмаше ги дваестiну Ч;
триестiна су бiли Б; триестiну oвце се је чувaло Ж;
oбојица iдемо у лoв П; oбојица су мoји дeца Ц; обојiца бeву Ж; мi двојiца
останaмо Р; нiки двојiца Ц; њi двојiца Рљ; обадвојiца су сaми П; двојiца ортaци Ц; нiки
двојiца Н; свe по двојiца Р; овiја двојiца Сл; ће пiјемо свi тројiца Р; њi тројiца Сз;
четворiца су бiли Т; четвoрица дођoше от Прeшево Т; четвoрица што су тепaли П; iма
ги петорiца Н; седморiца у кuћу П итд.
У имену празника забележен је облик тројице: СветиˬТрoјице слaвимo Сз.
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Збирни бројеви
2.4.4. Збирни бројеви се не користе тако често.135 Могу се наћи уз неке именице
плуралија тантум и у склопу неких сложеница:
двoји кoла желeзни Сл; по двoји кoла, трoји Сл; свaка кuћа по двoји кoла П; сyд
двoји кoла Ч; двoји кoла, трoји Сз;
змiја, и тoј тројоглaва П; змiјо тројоглaва ГД и сл.
Дистрибутивни и мултипликативни бројеви
2.4.5. Дистрибутивни и мултипликативни бројеви такође су део прешевског говора:
напрaви по једнu кaфу Р; по двajес-трijес oвце Т; по три-чeтри јaрики чuвашемо
Рљ; по пeсто динaра П; по пeт дeца Р; по iљаду на свaког Ч; по пе-шeс је стављaла Сз; свe
по двојiца Р; по двојiца-тројiца М; по пе-шестiна ће дoђев Сл;
једампuт Ч; једанпuт бeше јa кuде мoји П; сал једəмпuт је бiја Р; купувa
једəнпuтке О; и такoј трiпут Т; трiпут ги врћa Рљ; петпuт се врaћам Сз; стoпут сам ти
рeкла Ж; стo пuта ти вiкам П; фaла ти иљaдо пuт Ч; иљaдо пuта П, Ч и сл.
Забележени су и облици: двaпути бeше Ц; двaпути Сл, П.136
2.4.6. Приближне количине могу се исказати следећим конструкцијама:
на два-трi мeтра Ц; на два-трi мaа Ч; за недeљу-двe Ч; два-трi рeча Ц; трijес и
двa-трi човeка М; две-трi флаше узедо Т; две-трi дrва iма тuј Ц; две-трi магарiња Т;
стaви две-трi пaрчики Р; нeки две-трi стaбла П; две-трi кuће су бiле тiја О; тричетiри дeца Т; једнo трi-чeтри гoдине П; три-четiри кuће њiне О; на чeтри-пeт мeста
шiјена глaва ГД; говeда пe-шeс глaве Т; пе-шeс ћeбиња нoви сeдив П; iма пе-шeст гoдине
Рљ; пе-чeс мeтра Сл; јa сам имaо сeдам-oсам гoдине Ц; пре дeсет-петнaес гoдине Ц;
донeсе дeсет-петнaес кoрења Ж; пе-шеснaес родiла П; пе-чеснaес је имало Сз и сл.
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Исто у: Белић 1999: 464, Богдановић 1987: 176, Реметић 1996: 498, Вукадиновић 1996: 196, Јуришић 2009:
187. У говору Горе функцију збирних бројева преузели су основни бројеви и бројне именице (Младеновић
2001: 376); исто и у Младеновић 2013: 288.
136
Исто и у: Јуришић 2009: 188.
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Могу се чути и изрази у којима долази до раздвајања два броја уметањем именице
која се броји: двa мuжа-трi П; шeс гoдине-сeдам су се тужiли М и сл.

ГЛАГОЛИ
У глаголском систему прешевског говора не постоји инфинитив, футур II и
глаголски прилог прошли. Аорист и имперфекат се често употребљавају, с тим да је
аорист нешто фреквентнији. Неке црте глаголског система су специфичне и издвајају
прешевски од неких других призренско-јужноморавских говора: 1. л. јд. презента може
имати наставак -у (поред чешћег -м), 3. л. мн. презента има наставак -в, радни глаголски
придев м. р. јд. је на -(ј)а, уопштавање -ле код радног гл. придева множине за сва три рода
(одлика која се постепено губи), уопштавање -ли у радном гл. придеву м. и с. р. множине.
Презент
2.5.1. Основна одлика презента у прешевском говору јесте -в у трећем лицу
множине које се показује врло стабилним. Оно се одржава и у говору младих и код деце.
2.5.1.1. Прво лице једнине презента може имати наставке -м или -у. Употреба
континуанта старог назала задњег реда у нарочито је приметна у говору села. У говору
града Прешева ретко ће се чути и то код старијих, мање образованих особа, које нису биле
у радном односу. Међутим, не може се рећи да је осталима овај наставак непознат. Село
добро зна за овај наставак и користе га стари и млади у интерној комуникацији.137
Глаголи који у стандардном српском језику у 1. л. јд. презента имају наставак -у у
прешевском говору имају следеће облике:
у

oћу П; oћу и јa Т; али и: oћем П, Ж;

137

Морам напоменути да није било лако доћи до ових закључака јер су се говорници према овој језичкој
особини односили као према маркираној те су је избегавали у контакту са мном. Захваљујући пријатељима,
који добро познају своје суседе и често неформално комуницирају с њима, ствар се искристалисала.
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а јa не мoгу нiшто П; ја мoгу кoлко мoгу Ц; јa не мoгу Ч; јa не мoгу да бuдем тaчан
П; мoгу да ти завrшим Љ; мoгу јa Св; не мoгу Сл; не мoгу јa да га јeдем Т; не муoгу, греoта
ме П; не мoгу једнo кравaјче лeб П;
да iде нeкој код лекaра да вiка не мoжу Сз; не мoжу сам да iдем Сл; не мoжу
вiше Св;
али и: мrтва мoжем П; не мoжем Ч.
2.5.1.1.1. Презент 1. л. јд. на -м:
да ти донeсем Љ;138 шoље да пониeсем П; откuд знaм да мuзем кoзе Ц; сy да те
одвeдем Н; јeдем га лiмун такoј, цeл Ц; кoлко да јeдем Т; не мoгу јa да га јeдем Т овyј си
појeдем Т; дaде[м] му П; пeчем лeб Т; нeћу да ву ги исeчем П; uзнем зejтин П; oтмем
мoтке Ц; iдем јa за бoрски рuдник П; не мoгу да iдем по нaпоље П; јa овдe да дoђем Т;
што нaђем сiтни Н; да отiдем Ц; јuтредyн отiдем Љ; куде њeга да отiдем П; прeђе
овaмо П; изaђем на пuт Ц; да изaђем да пiтам Р; леле, кaд изaђем П; да збeрем вeш Рљ; по
трiјес глaве збeрем Сз; да набeрем та ће ти дaм Ц; трeба ги опeрем П; сал гу бyцнем Љ; али
кy да се дiгнем П; дiгнем се Сз; да подiгнем динaри П; отiднем кoд тuј жeну П; одoкле да
пoчнем Р; стaнем сас њeнога мuжа П; да остaнем, не Т; трeба да устaнем П; па гу чǝчнeм
П; сабaјле кuснем Т; па натeгнем онoј П; па га склoнем тaмо до врaта П; претiснем га и
затвoрим М; да ву сiпнем сoк у флaшицу Ж; да га ѕiрнем што рабoти Рљ; ако га грeјем М;
нaне му га набiјем Р; дaј ми га да га чuјем Ц; дaј ми да прoбам да пiјем П; рекнa да се
напiјем вoду Т; да покрiјем сiрење П; чeкеј да се умiјем Т; rка, не мoгу да спiјем П;
преспiјем, сабaље, изгубiло се П; не верuјем да iма нeки Сrбин у Могiлу П; не вoлим да
дугuјем Р; да питuјем Н; кəд пoчнем да гу питuјем ГД; питuјем си га онaко Р; не те
сретнuјем тaмо Ц да тргuјем у Врaње Т; знaјем, кaко не П; не знaјем Ч; свe ву кaжем Љ; а
јa да лiпчем Б; да ти кaжем тoј Ц; бeгам Ц; вiкам да пiјеш П; греoта да вiкам Т; петпuт се
врaћам Сз; глeдам гу овакoј Т; јa кyд гу глeдам Т; свaки дyн глeдам мuку Т; глeдам на
двeста мeтра Ц; јaбуку не мoгу да поглeдам П; па га гuрам сас вoду П; мoгу да гuтам П;
жи на тeбе да дaм Б; јa ги uвече докaрам Т; сaмо овoј да замoтам П; заѕiрам се П; збiрам
138

Преглед примера свих глаголских облика дат је према Белићевим врстама.
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ги тeј кoске за кuче Т; па ги сабeрем Рљ; дрuго не знaм М; ја зiдам с кaмен Н; нaдам се Ц;
е, не напuштам баклaву Н; јa да намiшћам Ж; и јa се нервiрам Т; намiшћам си мiљиња
П; па ли јa ти прiчам Н; какo да ти испрiчам Ц; нe се сeћам Н; јa ће рiтам Сл; овoј не га
узiмам Т; јa узiмам тyј Т; не мoгу да га слuшам Т; да не гу пeглам П, ће испeглам
панталоне П; не обрaћам пaжњу П; оговaрам снaшку П; осiћам мiрис на кaфу П; да те
пiтам П; тuј да гу пiтам П; мoгу да га пoзнам Б; дaј ми да прoбам да пiјем П; па ги
стaвљам овyј тамјaн на гuшу П; свi ги слuшам Б; у рiд ће тeрам Сз; тrљам, тrљам и
стaвим лiс копuс П; сyд нiшта не узiмам Р; кəд сам почeла да чiтам Т; јa ги чuвам Сл;
кудe да шeтам П; да ти дaм јeдан дiнар М; не вoлим да му дaм П; да ти дaм једнu трaву
П; iмам мuку на рuке П; iмам нeки љuди Ц; јa iмам Ч; нeам јa нiшта М; да дaвам Р; на
вaше дeте дaвам Ж; јa се зајебaвам М; прiђем тuј да се распрaљам П; uмрем од њu Ч;
дiзам се, сeднем П; закaчам га (ʼзакачињемʼ) ГД; Мeљам на машiну Ж; кaд се чeшам П; јa
не ги познaвам Сл; тoг сiна не ги га познaвам Ж; пaре да ти врaтим П; да ву врaтим Ч; а
не да га дaвим П; сабaље ги извaдим, исцeдим П; јa жiва одoвде не излaзим П; чaшу ако
искrшим П; да се кaчим на кuћу Ц; јuтредyн oдма гу кuпим П; јa не мeсим Т; да ти омeсим
Т; мiслим да oн мoже Ц; мiслим четрдeсет шeсте, пeте, сeдме Ц; јa не мoгу да помiслим
Ц; млaтим aле за твoје одавaње ГД; па замлaтим Рљ; цeл нoћ да мoкрим П; дrва да нoсим
Љ; у пoдрум ће нoсим Сз; да наoстрим секiру П; лимoнтус му насoлим О; да те ожeним
Љ; не пaмтим Св; све пaмтим Сл; јa си прaвим качамaк Т; и јa пролaзим Цiганску мaлу
П; нeће те пuштим Љ; трeба га разрeдим, слaтак П; и јa рoдим Ж; мoгу да се сeтим П; него
гу собaлим Б; да се спaсим О; трeба да спрeмим Љ; стaвим у вoду Св; oдма стaвим П; јa
нiшта не трaжим Љ; бijа сам да трaжим злaто тaмо Н; тuрим такoј Б; и дрuго вeче пa
тuрим П; не гу тuрам у uста Сз; тuрим га тuј Т; не да се фaлим Сл; да се зафaлим П; да ти
се пофaлим Ч; и фaтим, стaвим П; uзмем па фrљим Љ; не вoлим јa таквi ствaри П; да
вiдим кəт ће да iде Сз; дaј да вiдим Љ; кaм да вiдим Ц; дaј да га вiдим Ч; на телефoн
вiдим П; под шaтор да жiвим П; бoли и кyд сeдим и кyд oдим П; тuј сeдим Б; бoли и кyд
сeдим и кyд oдим П; цeпим ги за кrпе Ж; дrжим га у скuт Т; да ги избрoјим Ц; рабoтим,
али одвaј Р; не само да стoјим Сз итд.
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2.5.1.1.2. Презент 1. л. јд. на -у. Неки примери овог облика налазе се и у склопу
футура првог и они нису издвајани да би се показала употреба овог презента.
пoнесу вiше Сл; и јa принeсу лaвор П; јa ће ве одвeду П; јa му дaду на њeга Сл; трi
iљаде eвра трeба да дaду Сл; да се обuчу Сл; јa си сeчу Б; исeчу ги сaма ГД; aј да iду Рљ;
да iду јa нeгде П; да iду у дeсет саaт Сл; јa не могa да iду П; с њeга ће iду Б; тaтко вiка
да не iду у шкoлу Сз; наћyске ће дoђу О; кудe да ги нaђу Сл; кəд прoђу Сл; дувaн да бeру
Сз; јa му пeру Рљ; да му опeру нoге П; не мoж побeгну нiгде Сл; и јa ће пoчну да вiкам Ц;
пoсле кəд се јa вrну Сл; јa се окрeну натaм Ц; а јa кудe да рeкну Ц; после кyд јa да слeгну
Сл; такoј да мoжем сабaље да ги скiну П; јa ће гу uзну Сз; па ги сaма uзну Ч; нe ти верuју
Св; нe га видuју Рљ; јa нe ти свe казuју Р; па ли јa ти казuју М; јa ће се крiју Сл; и јa се
радuју ГД; јa се радuју, радuју Сз; јa ги дyнови смањuју на саaти Сл; јa нeшто не чuју Ц; да
ви јa кaжу на вaс Сз; и у oчи јa ће ву кaжу П; сyд ће ви ја кaжу Љ; јa му кaжу штo да
рабoти Сл; само те јa лyжу Б; јa не ће те лyжу М; не знaм, па да те не слyжу Сл; да uмру,
да ме нeма М; кудe да те јa вoду П; јa не жaлу Љ; јa збoру сiлно Сл; јa да јaшу Б; да кuпу,
рекна Рљ; aј да нaрану свiње, крaве, тoј да завrшим Сл; дrва јa ће му нoсу П; јa да ги нoсу
Рљ; да откaчу, да фaту свeта, да ме снeма О; не пaмту да смо имaли нeку свађу сас њи
Сз; па ће ви јa плaту П; после јa ће му плaту Св; после јa не мoж да нaплату Сл; јa штo ће
прaву Ч; а јa да напрaву кaфу Ж; а сyг јa не рaду пoла о[д] тoј Сл; јa не рaду нiгде Сл; јa не
мoж да се сeту Ц; да га скrшу Б; мaме му га тuру Сз; uкачу се у вoз Б; штeду ги јa Сл; е,
да га јeбу, iма петнaес Сз; и јa што ће рабoту Ж; јa си стoју, не мrдам М; јa ће стoју до
њeга Сл итд.
2.5.1.2.1. Друго лице једнине презента има наставак -ш:
једанпuт рeдно је да гу одвeдеш П; понeсеш торбiче Сл; да uзнеш једнo одeло П; а
тi се бoље разuмеш Ц; iдеш ли у лoв Ц; мrтва да iдеш ГД; да те вiкам да дoђеш Ц; да ми
набeреш Љ; па ги дoбро опeреш Б; да се вrнеш Рљ; а да се дiгнеш Сз; да га затeкнеш М;
претiснеш сaмо П; кyд срeтнеш Ц; трeбаш нeшто да ми помoгнеш Ц; тi само кuнеш Љ;
хoдник не ли грeјеш М; нeмаше да обuјеш П; па немoј да пiјеш Р; па си пробuјеш Сз; чuјеш
ли ме Св; тeј да ву кaжеш Ц; знaм да не лyжеш Ц; нe ме лyжеш Б; само да ме излyжеш Ч;
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да пiшеш М; такoј га, сiгурно, и тi вiкаш Р; немoј да ми ги врaћаш П; мeне немoј да ми
вrћаш П; штo глeдаш П; само да глeдаш Рљ; ако му дaш двa чaја Ж; да ми дaваш Сз; штo
се зајебaваш Ц; докле ги извiљкаш, мuка П; пoсле iмаш М; нeмаш ли нeкога Р; мoра да
остављaш Рљ; нeма кoга да пiташ Н; док не прoбаш П; не знaм да ли се сeћаш тoј Ц; тi
не слuшаш Рљ; трeбаш нeшто да ми помoгнеш Ц; Шиптaрке порaђаш П; немoј у uста да
тuраш П; да узiмаш једнu пaртију вoду П; iди Вaсу да га утeпаш П; ће га чuваш Т; ти
штo рабoтиш М; што рабoтиш, кuмо Т; на овoј да uмреш П; само да uмреш ГД; па не
доoдиш куде мeне Ц; кəд се жeниш Б; aјде да кuпиш брaшно за стoку П; па, какo мiслиш
П; штo тi мiслиш Рљ; да не осeтиш П; остaвиш свe П; oћеш да се ожeниш П; пaмтиш ли
ги фамiлије Р; немoј да се плaшиш Ц; штo да ги прaиш П; немoј да се превaриш Ц; не мoж
да гу премeтиш Н; тi којe ги пuшиш Сл; кудe рaдиш тi Р; овaко склoпиш пiсмо П; тi не
вoлиш П; тoлко човeка врeдиш Р; вrтиш се по кuћу Т; не трeба на човeка да му завiдиш П;
тi си стoјиш Рљ; ћuтиш си Сз итд.
2.5.1.2.2. Код глагола видети и моћи могу се чути редуковани ликови:
вiш какo Б; вiш какo је Ч; вiш, нiшта се не вiди Н; вi[ш] штo су дoбре П; вiш
каквa је тегoба П; Вi штo се гaли Ж;
али и: него, вiдиш ли Ж; iди да вiдиш кoј е М; Eве, рeче, да вiдиш П;
мoж да плaтиш у пoшту Р; не мoж га искrшиш Т; не мoж да се откaчиш Ц,
али и: ако мoжеш да напрaвиш овoј, овoј П; не мoжеш да га тi сiлом тeраш П и
сл.
Облик мож у 2. л. јд. презента Белић тумачи као стари оптатив који се сачувао у
речци можда и у немој (Белић 1999: 337). У вези са формом мож постоји могућност
уопштавања за сва лица презента (в. Белић 1999: 337) јер се срећу и примери:
не мoж да знaјемо М; не мoж да прoдамо овдe Р; не мoш се одeлимо Ц; да л мoж
да чuјете свi Сл; не мoж (према ʼможетеʾ) да ву прiђете Ч; у сeло не мoж да улaзите Н;
не мoж (према ʾможевʼ) гу остaвив Љ; (али и: не мoжемо с дeца да разговaрамо Ц) и сл.
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Некад није могуће прецизирати о ком лицу се ради: мoж, мoж П, Ц; мoж код њeга
М и сл.
2.5.1.3. Треће л. јд. презента на -е, -а, -и:
сrце ми се устрeсе Т; мoже ли да се запaли Ц; јeде, поједuје П; и нeће да вuче М;
исeче ги свe Љ; собuче се гoл П; uзме ги на њi Б; а iде ли Ц; нaђе из Врaњску Бaњу Т;
отiде си дoма Св; какo ти се зoве кuче Ц; па га грaбне ГД; кудe да се лeгне П; разyпне
катарaге Ц; дeда да сeдне М; и oно вiје онoј кuче Ц; заминuје, ни здрaво да кaже Т; не ме
толiчко интересuје Н; качuје се на тaван Љ; нeкој лyже Б; oно си стaше за чyс Т; какo се
вiка Б; глeда према Табaновце Ц; свекrва заiгра Ц; ће те закaчи и тeбе Рљ; iма плaц Ц;
нeма зeмља Ц; а нeма кaпка вoда М; дoшја да гу искaра П; да се испрaвда Н; не се јaвља Ц;
о, мoта ми се по пaмет Ц; не се остaвља Р; ћeрка позамoта Ц; кoј гу помaва М; пoобаља
свe Т; преглiђа га тaм Сл; кǝд пoчне да се претuра Т; и прiча, прiча Н; нeма да ги смiћа
нiкој ГД; спaја се са Цаканoвац Ц; ће не тeпа М; па трeба ги нeшто Рљ; удaра, удaра Ц;
ни не фaћа шuга Сл; да се чiта бiло штo П; oтиде да влaчи вuну Сл; вrши се жiто Б; да га
дoји Сл; Дрaги долaзи М; и нaвече доoди Н; да се запaли Св; нити збoри Т; звoни телефoн
Ц; нeће да се јaви Ц; да га кrсти Сз; да ни објaсни Ц; да га порaзи Гoспод Сл; да порoди
жeну П; од колeно на колeно се пренoси Н; нeка гу пuшти Н; јa му кaжу штo да рабoти
Сл; ако рaди Р; да ти не слaзи кrв у глaву Рљ; од рiд кад се спuшти тuј Н; докле се укaчи
П; с тoј мoра да чiни чaре Сз; вiди се Љ; далeко ли жiви ГД; сeди си и чeка Ц; бeгај,
смrди, вiкам Ц; не се издrжи Сл; квiчи, пiшти Ц; дuвар стoји Ц; тoј си постoји Ц; ћuти
си Ч итд.
2.5.1.4. Прво лице множине презента има наставак -мо:
Црвенiца ги зoвемо М; једанпuт днeво ги мuземо Ц; бaрем се најeдемо Т; iдемо у
Бoрови Ц; не iдемо мi нaтамо М; штo кaжемо мi Т; и купuјемо си дrва Р; мoжемо ли да
нaђемо Ж; мaле нeмамо Т; омiјемо се Ц; отiдемо на грoб Ц; uвече кy да лeгнемо Рљ; да
мyкнемо тoј П; да сeднемо гoре Р; легнuјемо си рaно Сз; Па мукuјемо заштo се оделiмо Сз;
да се чuјемо бoље Р; да се глeдамо Рљ; цeл дyн се договaрамо Ц; завршaвамо сас њiве Р;
искaрамо тaмо Т; штo кoпамо овyј цrн кaмен Т; слaбо се ми копeљамо тaмо Н; лeгамо си
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пoрано Св; нeмамо овдe рeку М; оговaрамо се Ж; омiвамо се свi с тuј вoду Сл; да га
пiтамо нeшто М; прiчамо нeшто Ц; кəд се заспрiчамо Сз; да си попрiчамо Ц; кəд се
распрiчамо Ц, да не понaвљамо Ц; дoђи да прoбамо М; не мoжемо с дeца да разговaрамо
Ц; aј почнaмо да стiчамо Сз; да укaрамо кoла унuтра Р; да вaдимо бaшчу Т; грaдимо се Н;
да се жeнимо Б; па што жiвимо љuди Т; сaмо да не заборaвимо Р; излaзимо Ц; тoј тeше да
испuштимо Р; мeзимо Ч; такoј мiслимо Сз; да те не мuчимо Р; одeлимо се тaмо Ц; и
остaвимо Т; да отвoримо врaта М; прозбoримо понeшто Љ; дoшла да почiнимо лaв Ж; мi
за пaре не рaдимо Н; онaко сeдимо за астaл П итд.
2.5.1.5. Друго лице множине има наставак -те:
вi ги мuзете кoзе Ц; трeба да ги однeсете овuј тeглу П; да iдете М; кəд iдете Н;
немакудe да изaђете Ц; зeмљу ће обrнете Сл; дoле кəд улeгнете Р; каквu пiјете Р; мoж
да чuјете свi Сл; вi дrва купuјете ли Р; штo се срамuјете Ц; ће кaжете Ч; нe га ни
глeдате Ж; да ли жiвите Љ; вi си iмате Сз; iмате си oбавезу Ц; шuму iмате ли вi гoре
Р; мaни се, да ишчuрите Ц; да попрiчате Т; штo рaдите Рљ; ако се тeпате, тeпајте се
овaко Ц; у сeло не мoж да улaзите Н и сл.
2.5.1.6. Треће л. мн. има наставак -в:
-ев: дaдев га на мaјку Сл; oни мoрав пrви да дaдев Ц; аберџiје дoђев Сл; да дoђев
Н; да ли да дoђев Св; гњeтев пaре у uста Ц; кaсно жнeјев Сл; Шиптaри гу зoвев Јaкина
маaла Т; свi iдев М; нeћев да iдев да лeгав у бoлницу Сл; па чiреви ми изaђев П; изoрев
Ж; замајuјев ме Б; заминuјев кuћу Рљ; качuјев се Љ; oне си кљuјев Сз; голuби искљuјев Ц; е,
грoбје сyг ископuјев Н; да јeдев Н; купuјев гoтов лeб П; пo ће те поштuјев Сл; дeца
разазнuјев, Зoре Т; да не ми лiжев мuве П; књiшке сəс шпенaдлу ги набoдев Сл; oни си га
облeчев Сл; да те не оперiшев Т; код снaшку кǝд отiдев Ц; пuпак му отсeчев Сл; oба
пiјев Сл; побiјев свe Н; па га повiјев Сл; пoђев за снaшку Ц; нека порaснев јoш дeца Т; да
ги сабeрев и да ги стрeљав Ц; сeднев и једyн вrти Ч; смeјев се Ц; вiкав, смyкнев па однeсев
Рљ; нeма да пrкнев Сз; сeдам ће му uзмев Ц; ћuшкав се да улeгнев Сл;

251

-ав: не знaм какo гу вiкав Ц; и oне врeкав Ц; глeдав, iграв ГД; не ги дaвав Сз; море,
овiја дeца ме зајебaвав Ц; овaмо се збiрав љuди Ц; oне iмав онeј М; и уoни нeмав комшiје
Ц; сyд нeмав ГД; свe тeву да не истeпав Ц; у онyј ћuп га кuпав Сл; са Шиптaри се мeшав
Сз; муoрав да га вiкав Ц; толiко не обрaћав пaжњу Ц; оговaрав мeне Рљ; љuди да га пiтав
Ц; останaше овдe да покрiвав Ц; претрiшав ги Н; oни си прiчав ГД; да се испрiчав Ж;
дeца се рaђав Ч; сy какo ги рачuнав М; рiпав, тrчев, рiпав Т; и сачeкав ги тaмо Н; свaђав
се Б; али не слuшав Ж; нaјвише се спuштав тuј М; да ги стрeљав Н; тuрав пaре Ц; сyг што
се уздiзав богатaши Т; улiвав се у Морaвицу Р; тuм, утeпав га П; чeкав га Ч; штo се
чeшљав волoви Ж; oни чuвав oвце Ц; само се чyчкав Б;
-ив: кaко не ги бoлив пrсти од тoј П; па и мeне бoлив нoге Н; брaт и сeстра да не
вiдив Ц; почeли и рeбра да се вiдив П; ууу, кудe ме вiдив мeне Н; oне му вiсив нoге Ц;
Тuрци су станaли да вrшив пoпис Н; договoрив се Б; завiдив ти ГД; ако нeшто завrшив
или рабoтив Т; нeки се залeпив Т; да би мoгли да гу запoслив Ц; извoдив пијaни Т; свiтке
ми излaзив Рљ; испрaтив га Ц; овiја штo калeмив овдe М; ако знaв да корiстив П; дeте
кrстив Сз; кǝд почeше да крuжив авиjoни Ц; мiслив се штo да рабoтив Сз; нeка oни
мiслив ГД; да ти не натuрив љuди П; нацрвeнив се обрaзи П; пeтла си га нoсив Ц; овrшив
П, Сл; омиeсив кравaјче Ц; трi ће му остaвив Ц; ће отвoрив Ц; да му не очiстив тuј рaну
П; плaшив се М; потплaтив нiкога човeка П; кaкву сајгiју ми прaвив тaмо П; штo
напрaвив у Прeшево, то је Ч; oни да прaтив кaко се крeће П; на тејaше да ме прiмив Ч;
што рабoтив куд онoга Ц; Кенeзи рaдив П; да се састaвив Рљ; свaрив и то јeдев Ж; док
сeдив Ц; скuпив се и пoђев Ц; тeчив сuзе П; да те трaжив Ц; да се не трoшив Ц; да му
тuрив дрuги Ж; штo фaтив Ц; oни џагoљив тaмо Сл.
2.5.1.6.1. У говору Прешева устаљен је принцип грађења 3. л. мн. презента тако
што се -в додаје на 3. л. јд. презента, те имамо: -ав, -ев, -ив. Међутим, неки примери
показују да постоји тенденција свођења -ив и -ев на један наставак и то у корист -ев.
Овакво генерисање више је заступљено у пчињском говору (Јуришић 2009: 203‒204).
по девoјку кy[д] долaзев Сл; да га дoјев Сз; да га врaтев Љ; iма на пrсти да се
избрoјев Р; плiци од копрiве се изгuбев Сл; кaчев ги Рљ; кrстев га ГД; да не га љuтев Ц; и
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трeћи вeчер ће нoсев кiтке Сл; мiслев се Сз; нoсев тaмо Рљ; пrви пuт га уоплaкнев Сл;
решiле да се опријатeљев Сл; ели ће се пaзев, ели ће ћuтев Сл; нoге свe поцрвeнев П; да
прaвев за нaс Ч; да прaвев шкoлу Н; прaтев кoла Сз; не мoж да примeтев Р; iдев да прoсев
Сл; да л ће те пuштев или не Ч; трaжев си пaре Љ; сeдев, знaш Н; пoнапред да га тuрев
дeте у вeру Сл; рiпав, тrчев, рiпав Т; кyд улaзев Сз; iма да те унiштев Т итд.
Аорист
2.5.2. Аорист је веома жива категорија у прешевском говору, што је и општа
карактеристика призренско-тимочких говора. Гради се од глагола свршеног и несвршеног
вида, а то је познато још из времена старословенског језика (Белић 1999: 356). Образовање
аориста од несвршених глагола чини да „нестаје разлике између имперфекта и аориста с
синтактичке стране, већ остаје само формална разлика међу њима“ (Белић 1999: 356).
Како Белић истиче, аорист могу имати сви глаголи, али је његово значење имперфективно
онда када је глагол трајан. Следећи Белића, Тома се, приликом одређивања разлике између
аориста и имперфекта, руководи морфолошким критеријумима (Тома 1998: 236, напомена
275). Формално, аорист и имперфекат у прешевском говору разликују се према личним
наставцима и по месту акцента. У имперфекту је проширена употреба форманта -ше на
сва три лица и облик са тим суфиксом може служити као база за даље грађење додавањем
личних презентских наставака (тако имамо: 1. л. јд. iмаше(м), 2. л. јд. iмаше, 3. л. јд.
iмаше, 1. л. мн. iмашемо, 2. л. мн. iмасте, 3. л. мн. iмашев(у)). Акценат, односно,
његово место, још један је диференцијални знак. Наиме, у имперфекту је место акцента
померено према почетку речи.139 Тако се нпр. 2. л. мн. аориста имaсте разликује од
имперфекта истог лица и броја iмасте једино према месту акцента. У аористу би стање
изгледало овако: 1. л. јд. имa, 2. л. јд. имa, 3. л. јд. имa, 1. л. мн. имaмо⁄имaсмо, 2. л. мн.
имaсте, 3. л. мн. имaше. Преношење акцента на слог према почетку речи може се десити и
у аористу, али се то односи на свршене глаголе (дадo⁄дaдо, изгубi⁄iзгуби), те некада није
могуће без контекста утврдити о ком лицу се ради.

139

В. Белић 1999: 359: „Као у презенсу и у имперфекту се у јужноморавском говору врши померање крајњег
наглашеног слога за један слог према почетку. То бива у јужноморавском дијалекту само у имперфекту, у
аористу пак акценат се не помера.“; в. и Тома 1998: 236.
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2.5.2.1. Прво л. јд. аориста завршава се на самогласник јер се финално х изгубило.
дадo му iме Сл; и јa ву ги дaдо Ц; јa му дадo педесe Сз; идo јa Сз; одвaј дођo Сл;
код њu oдо Ц; изађo да вiдим Ч; убoдо се на једyн тrн Сл; легнa поза једнu крuшку Сл;
дођo, отнa ги мoтке Ц; динa се јa рaно Ц; рекнa ву ja Ч; јa нiгде не спомнa Чaслава Ц;
сретнa га у амболaнту Т; уoдма ми тeкна Сл; одјемпuт се тргнa Сз; јa си улегнa О; јa
казувa Н; и јa купувa једəнпuтке Т; врзa му јa Ж; јa нǝћyс гледa Св; јa ги збирa Ц; јa ги карa
Сл; а бе, казa ти јa Р; јa мaз мазa П; и јa ги набǝцкa П; такoј се убǝцкa Б; примa нeкције и
нeма Ж; јa турa зелeни петлиџaни Ц; јa ги терa да iдев Б; и јa изгубi пuт Ц; јa iзгуби вoду
свe Сл; и јa киселi кuпус П; јa ги га једвa направi Св; Носi ву јa помарaнџе, банaне П; тyд
се и јa оплашi Љ; јa му турi тамјaн П; уморi се и јa Рљ; јa се уплашi Ц; јa ги фрљi Т;
цепi ли дrва Т; јa кəд чистi О; јa од оперaцију ослабe Т итд.
2.5.2.2. Друго и треће л. јд. имају исте облике и могу се разликовати једино из
контекста.
2. л. јд.: тi идe ли код њu Ж; дођe ли, aко си М; узимa ли од њeга Ж; звa ли га откуд
тeбе Р; тi кəд рiпна Ч; Чu ли нeшто Ж; викa ли гу тi Рљ; тi му давa Б; Пaзи, зaмаза се Сз;
кувa ли тi онuј трaву П; Сyбра ли вeш? П; помагa ли ги тi Рљ; тi се зaбрави П; нудi ли га
тi Т; oми ли се Б; тi ми спасi дeте П; мaмо, Снeжу видe ли Т; uапа те нeшто Т; Глeдаш ли,
uкапа се П итд.
3. л. јд.: Стојaнче дођe Ц; пређe овaмо О; кoлко дyна прођe Љ; девoјче га дoведе
овдeка Рљ; нервoза ме iзеде Сл; Марјaн uзеде oдмор Сл; какo се oна звa Ж; а једнa ћeрка
му се врнa дoм Р; кaд се oн oкрена Ц; смyкна дoле Ц; вi га закачiсте, oно пaдна Сл; дeвет
iљаде iспадна Љ; пропаднa работеeћи Сз; срeтна ме комшiја Љ; Кoј се качувa? П;
инџињeр ме питувa Н; зaпекља се сaм Ч; којo писa М; поoправи се Љ; oн ли ве пoслa Ц;
дeца ву iшчува Т; oн oбећа Т; Дeско причa Ц; затr се свe ГД; oн вадi Сз; мaјкаˬми зaпали
огњiште Сз; и oно не зaустави Сл; не му зборi Ц; oн се збунi Ч; iскочи ли и мaма М; и
онyј се јавi Ц; што гу нaпуди П; и на мeне ми нудi Б; нe ми се пoврати П; uкачи на кoња Ц;
oна седe коџa Т итд.
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2.5.2.3. Аорист 1. л. мн. обично има наставак -(х)мо, што је уобичајено за већину
призренско-тимочких говора.140 Ређе се може чути 1. л. мн. аориста на -смо.
куде што идoмо сyг М; дођoмо јa и oн М; и такoј дођoмо у Скoпље П; и пoдрум штo
нађoмо Т; отидoмо куде uјка П; пођoмо О; сабрaмо свe Ч; сəбрaмо га сaми Љ; па се
смејaмо Сл; скрiмо се од њi Рљ; мi двојiца останaмо Р; побегнaмо свi Ц; uјутру се
умiмо П; не ли ги писувaмо Р; питувaмо га Ц; тoј писaмо Н; искарaмо ги

свi Сз;

намишћaмо астaли Сл; освићaмо кuћу Ц; завршiмо та гу вратiмо Н; тамyн завршiмо
жиeтву Сз; јeдва нeкако завршiмо дoручак Ц; ливaде завршiмо Р; чiм искочiмо на пuт Сл;
и дeте крстiмо Ц; купiмо желeзо П; кəд се оделiмо, aј почнaмо да стiчамо Сз; па
мукuјемо заштo се оделiмо Сз; покрiмо гу Ж; правiмо кuћу, правiмо Р;
кaд почeсмо кuћу Ц; писувaсмо ли Р; кyд се запричaсмо Ц; мi сви oдосмо П;
викaсмо ги Б; рипaсмо, рипaсмо Сз; нe ли се договорiсмо Ч и сл.
2.5.2.4. Друго лице мн. у аористу има наставак -сте. У кумановском говору
паралелно се јављају наставци -те и -сте у 2. л. јд. аориста (Видоески 1962: 200), а
обичнији је први. Употребу -сте и -те у аористу познаје пчињски говор с тим да се -те
везује за источну зону (Јуришић 2009: 210‒213). Иако се кумановски говор налази у
непосредној близини прешевског, наставак -те овде је непознат.
Не могaсте да га довeдете Т; Донесoсте ли ми онoј мoје? Ч; одoкле дођoсте Ц;
откuд дођoсте Р; сəбрaсте ли ги Б; динaсте ли се П; стигнaсте ли Т; писувaсте ли М;
писaсте ли М; докарaсте ли ги кoла П; вi закасaсте с њeга П; продадoсте ли Сз;
завршiсте ли О; вi га закачiсте, oно пaдна Сл; оправiсте ли га Ж; оставiсте га тaмо Б
и сл.
2.5.2.5. Треће л. мн. аориста има наставак -ше:
Поједoше Ч; идoше, та донeсоше Сл; у Требешiње отидoше Ц; па кy дођoше Т;
узедoше нeшто М; oдоше у Прешево Ц; дрaше се, дрaше Рљ; одрaше га М; останaше овдe
140

В. Белић 1999: 365, Стевановић 1969: 420, Михајловић 1977: 46‡48, Богдановић 1979: 83, Ћирић 1983:
85‡86, Богдановић 1987: 195, Вукадиновић 1996: 216, Реметић 1996: 504, Ћирић 1999: 170, Марковић 2000:
175, Младеновић 2013: 338. Наставак -(х)мо познат је и шумадијском говору (Реметић 1996: 318). У
кумановском говору је исто (Видоески 1962: 200‡201).
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да покрiвав Ц; паднaше Ц; па ме поврнaше Сл; кǝд почeше да крuжив авиjoни Ц; рекнaше
на телевiзор Ж; слегнaше одозгoре Н; свi по тoј дrво улeгоше Ц; овeј утeкоше Сл; такoј
ме заболувaше и турa П; јучeр ги докарaше Т; е, iмаше једнi овдe Р; свe ми исфрљaше
ствaри Т; накарaше не Ц; онoј што продaдoше М; одељaше ги дaске П; у бoлницу гу
откарaше ГД; такуoј ме тeраше Ц; овiја се утепaше работeећи Сл; утепaше се звaећи Ц;
затrше се П; чiче му помрeше свe П; па вадiше никoлко Н; после се и oни вратiше Б;
искочiше из дућaн свi П; и наместiше му М; одвојiше гу шкoлу Ц; свe очистiше О;
чeшму гу пoсле правiше Н; шкoлу направiше Ц; љубичiце ми се пропастiше П; не га
пуштiше П; служiше кoј штo oће Сз; спасiше ме Сл; убедiше ги Љ; свe уништiше Т;
цепiше дrва П; па видoше нeма Н итд.

Карта 11.
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Имперфекат
2.5.3. Употреба имперфекта честа је у прешевском говору и то се добро види у 3. л.
једнине. Може се градити од несвршених и свршених глагола, али су ређи облици од
свршених глагола. Образовања од свршених глагола могућа су ако се основи „дода
специфички временски наставак за основу, коју има имперфекат“, а то је е (Ѣ) или ја, те се
тако ствара нова основа (в. Белић 1999: 357). Наставак о коме говори Белић овде се може
препознати и код несвршених глагола (нпр. дебeлеше, мiслеше, изнoсесте, прaвесте).
2.5.3.1. Потврде за облике имперфекта у једнини:
1. л. јд.: јa код Гoцу iдеше Ц; јa глeдаше сeрију Ч; дeца ги јa чuваше О; јa стoку
чuваше онaм Н; а јa се дебeлеше, дебeлеше П; мiслеше да мaнем у чeло Ц; прaвеше ги
мерaк и oни ме чeкав Т;
Ређе се могу чути форме на -м, које се придодаје бази са -ше (в. Белић 1999: 359):
јa iмашем тyда пaре Б; јa си iдешем Рљ.141
2. л. јд.: Нe ли тi iдеше нaтам? М; тi ме вiкаше да iдем Ч и сл.
3. л. јд.: iдеше oна, вiкаше О; iдеше по овiја сeла Т; iдеше тaмо на Стaницу Т;
што iдеше по сaндук Ц; кyд отiдеше Ж; па кaд му спомeнеше Гоне Ц; oно, замiсли, све
вiјеше Ц; oно oпет си вiјеше Ц;; наручuјеше пeсму Ц; oно кuтре спiјеше Ц; срамuеше се од
нaс Сл; чuваше не oн Ч; кyд му вrжеше шамaрчину Ц; oна свe плaчеше Љ; вiкаше Гoне Ц;
вiкаше мaјкаˬми Сз; вiкаше Рoберт Ц; какo ги вiкаше Н; какo се вiкаше Т; какo се овoј
вiкаше Р; Стојaдин вiкаше Рљ; такoј дeда вiкаше Рљ; двe мuшки iмаше Ч; жeна iмаше
пољопрiвредну Сл; iмаше га једaн чикаˬВaнча Ц; iмаше гу тaј слiка Ц; iмаше јoш једнo
Н; iмаше нeки слoбодни дyнови Ц; iмаше пеˬшeс oвце Сз; iмаше у четвrти рaзред Р;
једyн Аслaн га iмаше Ц; oна iмаше срeћу тi што дођe Ц; oна iмаше вeћу пeнзију од мeне
Сл; нeмаше аiр ГД; али нeмаше пuт Н; нeмаше да обuјеш Б; нeмаше нiкакви кoла Ц; И oна
на тoј се нaдаше Ц; јoш кyд гу попiје нeку, па ги искaраше П; мaлопре ич не осeћаше О;
141

Ових облика има код Белића (1999: 359, 361‒364), Барјактаревића (1965: 53‒54, 1966: 208), Стевановића
(1969: 419), Томе (1998: 250), Марковић (2000: 172), али их не наводе Видоески (1962: 205‒206), Богдановић
(1987: 195‒197), Реметић (1996: 505), Јуришић (2009: 214).
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прiчаше на тaткаˬми Рљ; чuваше не О; а уoн га мнoго чuваше њeга Сз; чuваше oвце Ж; oн
чuваше oвце Љ; чuваше цeло сeло Ц; какo се презiвљаше Б; Пaвловић се презiвљаше Н;
Нaда такoј прiчаше П; трeбаше брuсилица Ц; у субoту шeташе Ц; oн долaзеше у сeло Б;
oн долaзеше код нaс овдe Т; доoдеше oн Љ; сiнˬму доoдеше Рљ; oна кад се јaвеше Сл; па
си га Гoспод крaсеше Ц; мiслеше да iде Ч; брaтˬми рaдеше у Нeмачку П; и oн рaдеше Б;
овaм рaдеше ГД; рaдеше бrзи пoмоћ Сл; рaдеше Мaстер Ц; онaј што рaдеше Сз; oн ли
светиˬНикoлу слaвеше Ц; гrло ме бoлеше, бoлеше ГД; oно се вiдеше од прoзор Сл; тyд
сeдеше двa дəна-трi на слaму Ц итд.
2.5.3.2. У пчињском и кумановском говору постоји више наставака за грађење
множинских облика имперфекта: први тип -шемо, -шеву и други тип -јамо, -ја (Јуришић
2009: 214‒217); -смо, -а(е)мо, -шемо, -а (-ва, -сва), -шеја (Видоески 1962: 205‒209). У
прешевском говору забележила сам само наставке: -шемо за 1. л., -сте за 2. л. и -шеву/шев за 3. л. множине. Ни Барјактаревић (1966: 208‒209) не спомиње другачије облике.
Потврде облика имперфекта у множини:
1. л. мн.: Свe бoси iдешемо Ц; кад пiјешемо кaфу Сл; спiјешемо тaмо Сз; мi
бeгашемо Ц; али такoј га вiкашемо Н; iмашемо и гoсти О; iмашемо онeј кuпене Н;
iмашемо остaвене Н; кəда iмашемо рaдњу ГД; куде iмашемо бaшчу Ц; а мi тyг
нeмашемо кuћу П; триˬчeтри јaрики чuвашемо Рљ; мi кuћу прaвешемо Ц; напрaвешемо
нeки колaчи Љ и сл.
Мало је забележених примера 2. л. мн., али се може закључити да је наставак -сте,
а од аориста се разликује, осим према основи на -е (в.т. 2.5.3.), од које се гради, по месту
акцента који је за један слог повучен према почетку.
не ли iдесте код њi П; изнoсесте и вi на Задuшнице Т; вi ги пaлесте Рљ; ви тyд
прaвесте кuћу Ч; и вi напрaвесте нeку багатeлу Б.
Наставци 3. л. мн. могу бити двојаки: -шеву и -шев, с тим што је први
фреквентнији.142
142

Према мишљењу проф. Марковић, наставак -в долази из презента 3. л. множине (Марковић 2000: 173).
Тома наводи да се 3. л. мн. имперфекта додаје наставак -у који се може реализовати као -в (Тома 1998: 251).
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отoч јeдешеву Н; дeца iдешеву у шкoлу Сл; тoј онoј кəд додељuјешеву П; знaјешеву
се свi Сз; радuешеву се Ж; какo ги вiкашеву Ц; овoј какo га вiкашеву пре М; какo се
вiкашеву Н; па какo га вiкашеву Р; тoј вrћашеву у понедeљак Сл; такoј ме и овiја мoји
изнервiрашеву П; једнi жuти волoви iмашеву Ж; iмашеву oни тyда Сз; кyд закoљешеву
свiње Ц; збiрашеву шaшке Сл; прiчашеву наше комшiје Ц; прiчашеву трijес кuће бiле
Н; какo се презiвљашеву Н; на таквo се сабiрашеву Ц; лeчешеву се Ц; прaвешеву О; у
Aшане рaдешеву Сз; зaједно сeдешеву Ц;
тoј циркосuјешев се Т; какo ги вiкашев М; којo вiкашев Н; такoј ги вiкашев Рљ;
такoј вiкашев Ч; искaчашев цiгле Н; прiчашев бiја бoлестан Ц; Шиптaрчики гу вoдешев
Ц; љuди кrстешев сaми Ц.
2.5.3.3. У прешевском говору може се чути имперфекат имеше, који можда долази
од деноминативног глагола име се у значењу зове се (В. Реметић 1996: 523):
какo му iмеше ГД; не знaм какo ву iмеше ГД; на овoг како му iмеше Рљ; какo му
iмеше Ч;
али и: какo му бeше iме Рљ; не знaм какo му iме бeше П и сл.
Говор Алексиначког Поморавља зна за облике: имеше, имеђаше, има (Богдановић
1987: 197). У призренском говору овај глагол је забележен и у другим облицима: имем се,
имеја се, имело (Реметић 1996: 523). У пчињском говору слично је стање прешевском
(Јуришић 2009: 253).
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Карта 12.

Перфекат
2.5.4.1. Облици перфекта граде се од помоћног глагола јесам и радног глаголског
придева, који је специфичног лика због преласка -л у -а испред кога се јавља интервокално
ј (в. т. 2.5.10.).
Потврде:
1. л. јд.: двa дaна сам ишјa Сз; за врeме рaта сам iшја Сл; нeсам iшја Рљ; кəд сам
дoшја Т; педeсет и пeте сам затeкја Н; сeкја си Сз; овoј сам свe јa обрнaја Сл; јa сам
останaја шeс гoдине без мaјку Сл; чuја сам за њu Ц; јa сам чujа Р; јa сам гледaја ђuтуре
Сл; петнaес сам копaја Сл; нeсам се надaја Б; плаћaја сам Ч; кад сам ги јa пробaја Ч; штo
сам читaја П; чувaја сам говeда Сл; трi кiла кrв сам изгубiја Сл; штo сам се измучijа Сл;
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овдeка кyд сам косiја Св; али кривiне сам направijа М; ама сам гу направiја рабoту Ц; јa
сам гу раскрстiја Сл; јa сам ставijа ћuмке М; двe плoче сам ударiја Сл; јa сам глaван
бијa Сз;
нiкад нeсам јeла цrн Т; сyд сам се најeла лeба Т; кад сам прiшла Ц; кyд сам почeла
да чiтам Т; јa какo сам настанaла Н; па сам почнaла да мeшам ГД; јa сам чuла нeшто Ц; ја
сам питувaла Н; ја сам казaла Рљ; нeсам знaла Љ; кoлко сам имaла сuдови Т; у бiблију
сам читaла Т; из пoја[с] сам ги пуштiла Ц; турiла сам ти вrовинке Ц; јa нeсам тoј видeла
Ц; јa сам га киселiла ГД итд.;
2. л. јд.: aко си узeја Н; кудe си ги нaшја Н; aко си ми га дaја М; кyд си орaја Н;
обрajа си га бостaн ГД; и напрeт си гу пiја Сз; уплашijа си се П; пoвише си обелejа Р;
заштo нeси дoшла П; задремaла си Ж; откyд нeси месiла лeба Т итд.;
3. л. јд.: јejа је Сл; дaја му нeки и узeја М; кyд је дoшја Н; пoшја ли је Ц; Сrба ви је
стeкја свe Сл; нeје спaја М; кyд је купувajа Ц; становaја је жандормeр Ц; за трi iљаде гу
дaја Сз; нeје не излəжaја Н; што је бегaја Н; oн је умрejа ГД; нe гу је пуштaја П; какo се је
забунijа тoлко Ц; закочiа се је Б; дeда мoј е купijа Ц; тyј штo је купijа Ц; пратiја Дiку
собaјле Сз; свe да га је увредiја Т; нe га је видejа Р итд.;
oна ву е мuзла Ц; е, кад је дoшла Зoрица ис Цeр Н; е, кaд је дoшла Зoрица ис Цeр Н;
кəд је почeла да рaди М; кoлко је ратувaла сас мeне Сл; какo ли се је викaла Рљ; Јовaнка
кудe је имaла Н; девoјка, нe се је удавaла Ж; штo ме је чувaла Сл; одaвна је умрeла Ц;
купiла је Р; двe дeца је природiла П; видeла је Т; пoла eктер је бiла Сз;
Прeшево је појeло Н; тoј е свe отiшло тaмо Н; мoгло је да бuде Сз; какo се је звaло
Б; кaд је почeло Ч; пoсле рaт је почeло Ц; писaло jе на једнu тaблу Н; тoј се је гледaло Сл;
имaло је лiпке тuј Н; кoлко је сrпске кuће имaло овдe Р; мнoго је вuци имaло Т; дeца кəд се
jе чувaло Сл; да се је двојiло Т; појавiло се је Н; сaмо што је проодiло Ж; да нeма да је
избледeло Т итд.;
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1. л. мн.: мi смо iшли у Мирaтовце Ц; Нeсмо отiшли iч Р; такoј смо га викaли Ц;
нeсмо знaли Н; мi смо имaли њiве Ц; у Дувaнску смо имaли М; мeсец дyна смо копaли
рoвови Сл; и тaмо смо имaли зeмљу Ц; једнo врeме смо терaли Т; да смо делiли фамiлије
и маaле Т; прoлетоске су делiли Сз; от кoга смо купiли М; дoкле смо наместiли Т; којe
смо пропуштiли М; какo смо се селiли одaвде Т; тужiли смо се сас њi Н; свi смо си
живeли Рљ;
2. л. мн.: чим сте изaшли Р; вi сте си стекнaли Ч; купувaли ли сте Ж; какo сте га
викaли Р; нeсте ме измучiли Ц; и вi сте имaли П; побеснeли сте Сз и сл.;
3. л. мн.: тaмо су iшли Ц; и[з] Сuрдулицу што су дoшли Р; oни су из бrда дoшли Ц;
кyд су дoшли Б; онiја су отiшли Св; дaли су Љ; тoј штo су ме опiли Сл; oни су клaли кoњи
за једeње П; биднaли су овдe oсам Н; да ли су затeкли О; добiли су зeмљу Ц; бегaли су Љ;
какo су ги викaли Б; тoј су ву бyш задaли Т; знaчи, имaли су Н; нeсу имaли дрuго Рљ;
кuмови нeсу праћaли Сл; док нeсмо гу продaли Ц; iсто су такoј рачунaли М; oни су се
сабрaли Рљ; чувaли су стoку Ц; нeсу се двојiли Т; одвојiли су се брaћа Т; тyд су се доселiли
Н; нeсу отворiли јoште Р; кад су се потурчiли Т; кoји су гу правiли Сз; oни су долазiли и
нaши Ц; uједно су правiли Сл; кoје су љuди направiли Т; нeсу отворiли јoште Р; кaд су се
потурчiли Т; као да су радiли М; шeс гoдине-сeдам су се тужiли М; кудe су живeли мoји
стaри Р; свe су се држaли рoд Н;
брошuре су му изaшле Р; какo су се звaле тeј сeстре Р; свe су расипaле Ж; вaљда су
се тu крiле мeчке Т; отпутовaле су књiге П; какo су се викaле маaле Ц; какo су се викaле
овeј нaше бaбе Љ; тeј комшiке су се свађaле Ч; у Бaњку су имaле воденiце Ц; eте штo су
онeј направiле М; садiле су и oне Рљ; уплашiле сте се Ц; гoдине кoје су бiле М; кoлко
jетrве су бiле тuј ГД; махaле стaре што су бiле М; сrпске кuће су бiле Ц итд.
2.5.4.2. Посебног облика за средњи род мн. нема јер је и у овом случају (као код
придева и других атрибутских речи) дошло до уједначавања са облицима мушког рода (в.
т. 2.5.10.), што се може чути и у пчињском говору (Јуришић 2009: 217‒218). У косовско-метохијском говорима призренско-јужноморавског типа може се срести ширење -ли и на
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женски род множине (Реметић 1996: 508, Младеновић 2004, Младеновић 2013: 356).
Примера има и на другим местима у раду.
овiја дeца нeсу смeли О; свi сeла су се изгубiли Љ; тiја бrда су се видeли Р итд.
2.5.4.3. Постоје потврде изједначавања облика радног глаголског придева за сва три
рода тако што се генерализује форма ж. р. множине (в. т. 2.5.10.). Ову појаву приметио је
Белић (Белић 1999: 317, 400), а позната је и косовско-метохијским призренскојужноморавскг типа (Павловић 1939: 205, Стевановић 1950: 135‒136, Реметић 1996:
507‒508, Младеновић 2004, Младеновић 2013: 356‒365). Уопштавање -ле за сва три рода
мн. продрло је из македонских говора (Белић 1999: 400). Интересантно је да уопштених
ликова на -ле нема у пчињском говору (Јуришић 2009: 217, 221‒222), што би значило да је
прешевски говор најисточнија тачка простирања -ле за сва три рода мн. радног гл.
придева.
Потврде:
у шкoлу су свi iшле Сз; нaс овдe су нaшле Љ; тoлко љuди, навiкле смо зaједно Сз;
кəд су му овiја викнaле Б; овijа Карадaчани су ги врнaле Ц; нaши су га дигнaле Б; кyд смо
погледнaле (деца) Ц; згрејaле ракijу, изнапiле се Ц; и нaши се зарадувaле Рљ; мoји су ги
викaле Љ; oни не нeсу викaле Љ; ранiје су љuди мнoго гледaле Сл; свi су тoј гледaле Сз;
њeни нeсу гу давaле Ж; e, пoсле су имaле тuј двa грoба О; нeсмо имaле такoј Т; тaтковци су
се слушaле Ч; мнoго су страдaле нaши љuди Ц; мi и рaдници фаћaле смо Ж; па су јавiле
партизaни Ц; тoј су нaши правiле Сз; oни су га пратiле отuд Рљ; па пoсле су гу пребацiле
овaмо П; њeкња су славiле рoђендан ГД; тyд су не спасiле Мирaтовчани нaс Ц; ни смо
видeле дeте (баба и деда) ГД; мi смо живeле, нeшто смо видeле Сз; свi смо си бiле тuј Н;
такoј тија обичajи су бiле Ц; вeсели су кuмови бiле Ж; мнoго смо пропатiле мi дeца Ц
итд.
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Карта 13.

Плусквамперфекат
2.5.5.1. Плусквамперфекат се најчешће гради од имперфекта глагола бити (бе и
беше) и радног придева глагола који се мења.
чiни ми се јa бe iшја М; јa бe чuла Рљ; тyд бe излазiла П;
пu, да бeше узejа П; шeс бeше довeја ГД; бeше дoшја код нaс О; и oн бeше дoшја
ГД; Рoберт кyд бeше дoшја Ц; свeкар бeше дoшја Ц; бeше попiја мaлко вiно Ц; бeше
написaја на овuј Сз; чiча му бeше дaја плaц П; јoш нe беше продaја свe Ц; шлo гу бeше
фатiја ГД;
бaба ми бeше сплeла Т; на Сuне бeше дaла П; тyд се бeше удaла Ч; да бeше попiла
М; да гу бeше дофатiла Т; теткаˬРaдмила што бeше на бaбу купiла П;
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бeше погинaло од стрuју Н; бeше се скапaло Б; до сабaјле се бeше сасушiло П;
Шиптaрче се бeше укочiло П;
да бeмо мoгли овoј да прoдамо Р; бeмо се навикнaли Рљ; ми бeмо чuли ГД; бeсмо ве
канiли М;
и вi ли бeсте дарувaли Т; не ли бeсте купувaли Ж; бeсте ги викaли Т;
кəт бeву iшли ГД; из Бeоград штo бeву дoшли Ж; бeву га нaшли Сз; бeву се нaшли
нeгде Т; дeца се бeву навiкли П; бeву зидaли тyда Ч; oвце бeву истерaли Т; бeву се мавaли
Љ; oни бeву покушaле да кoпав у дубiну О; тyд бeву зборiли М; бeву га уфатiли Б и сл.
2.5.5.2. Мало је примера плусквамперфекта грађеног уз помоћ перфекта глагола
бити и радног придева глагола који се мења.
јoш тyд га је бiја узeја П; бiја је дoшја Т; бiла га је довeла дoма Ж; а овдe су бiли
купiли П.
Футур I
2.5.6. Футур I у прешевском говору својим обликом одмакао је од конструкције
енклитика помоћног глагола бити + да + презент глагола који се мења. Наиме, процес
уопштавања довео је до данашњег стања у којем се футур први исказује поједностављено:
ће + презент глагола, за сва три лица и оба броја. Међутим, могу се чути и остале
енклитичке форме и то у примерима где за енклитиком не следи глагол који се мења (в. т.
2.5.13.3.). Конструкција ће + презент за исказивање будућег времена представља још
један вид аналитизма (в. Попов 1984: 40) којим је обележен прешевски говор. Младеновић
објашњава разлоге уопштавања употребе енклитике ће за сва лица и оба броја: „Свођење
помоћног глагола на један облик настаје као последица редундантности морфолошке
ознаке помоћног глагола после замене инфинитива конструкцијом (да) + презент. У новој
конструкцији ће је ознака будћности, презент основног глагола ознака за лице и број“
(Младеновић 2001: 431).
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Потврде:
1. л. јд.: али ће донeсем јoш М; јa ће ву донeсем Н; ће ти донeсем, Алифeт П; ће
uзнем Љ; и сuтра ћ iдем Ц; па ће iдем Сл; ће дoђем Ч; ће дoђем куде мoју стрiнку П; ће
ти га нaђем М; вiно ће пiјем Ц; ће пiјем П; мoж ће остaнем жiва П; ће oтнем од нeкога
П; сyк ће сeднем Т; ће цrкнем П; iсто јa ће ти кaжем М; свe ће кaжем на вaшу мaјку Ч; ће
ги кaжем Ц; ће ти кaжем јa Р; не ће ме лyжеш Љ; ће лiжем слaдолед П; ће лiпчем Ц; да
набeрем та ће ти дaм Ц; па јa ће га глeдам П; ће ву испрiчам Т; Јa ће намаaм, ће гу намаaм
Ж; јa ће рiтам Сл; ће га чuваш Т; ће uмрем Ч; од њi ће uмрем Б; јa ће те вoдим Ч; на
сaхрану ће гу вoдим П; вiдиш, ће заборaвим Р; ако ми се мeси, ће мeсим П; ће омeсим онyј
пoсан зељaник П; штo ће прaвим Љ; ће ти напрaвим П; ће се прелaди Рљ; ће ве пријaвим Ц;
ће си рoдим П; сy ће га фrљим П; ће издrжим Рљ;
с њeга ће iду Б; наћyске ће дoђу О; тoлко ће ти дaду ГД; јa ће се крiју Сл; и јa ће
пoчну да вiкам Ц; јa ће гу uзну Сз; ће ви кaжу Сл; јa не ће те лyжу М; и јa што ће рабoту
Сл; после јa ће му плaту Св; Па, штo ће ги јa прaву? Ж; јa штo ће прaву Ч; и јa што ће
рабoту Ж итд.
2. л. јд.: овдeка пa ће дoђеш Св; тi кoга ће нaђеш Ч; ће се успiјеш Ч; од врuћину ће
цrкнеш Сл; тi ће ми кaжеш Ч; не ће ме лyжеш Љ; ће му дaш за трi дyна П; ће се
избoцкаш П; ће га чuваш Т; oдма ће ги вiдиш Сз; ће се врaтиш Сз; ће жaлиш О; пrво ће се
излeчиш од рuке П; ће се расвестiш Рљ; ће упорeдиш Ц; ће вiдиш Т; и на мeне ће дaш Б;
3. л. јд.: ћ исeче свe Р; ће uзме Р; ће му отiде Т; ће дoђе Б; од Бoга ће гу нaђе Т; сyд
ће се раздeре oдма Т; кy ће га грaбне П; ће се скiне Рљ; ће се качuје на кuћу Ц; oна ће ти
кaже Љ; oн ће ти нaјбоље кaже Ц; и oн ће си ги гaња М; ће ву испрiча Т; oна ће ти
испрiча Сз; oн ће ме опрaвља Љ; он ће ме претрiша П; не ли ће ти слuнце смeта Р; ће не
тeпа М; oн ће му дaва на мoјега сiна Ж; ће си белeжи Ц; oн ће се врaти Н; таквu ће кuпи
М; зaдњег ће га остaви Т; ће се потрoши Т; ће се чuди Ч итд.;
1. л. мн.: ћ iдемо у шuгаво оделeње Сл; ће га зoвемо да дoђе Ц; па ће га нaђемо Н;
ће се нaђемо нeгде Рљ; ће пiјемо свi тројiца Р; ће попiјемо, ће попiјемо сoкови Ц; е сaд
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ће пoчнемо Р; сал ће рeкнемо Ц; ће слeгнемо ГД; сyк ће пiшемо Р; сас копрiве ће се
испeцамо Сл; ће лeгамо Љ; да л ће се пoзнамо Ч; ће попрiчамо Сз; па сyд ће вiдимо Ц; ће
ти врaтимо Ж; ћ iдемо и ће кuпимо Т; једнu кuћу ће напрaвимо П; ће га помeримо Р; ће га
трaжимо О итд.;
2. л. мн.: ће пiјете ли кaфу Р; зeмљу ће обrнете Сл; кoлко ће рeкнете Сл; пo ће
iмате П; мaни се, ће се истeпате Ц; ће кaжете Ц; ће завршaвате ли Б; ће не сачeкате
Сз; човeка ће стрeљате Ц; ће шeтате Ч; ће искoчите Т и сл.;
3. л. мн.: по пе-шестiна ће дoђев Сл; ће се нaђев нeки да дoђев Ж; ће грeјев коџa
ракiју Ц; ће стaнев Љ; пo ће те поштuјев Сл; ће кoљев свiње Ц; кə ће не дочeкав Б;
старeјка ће испрaћав Ц; ће ти љубомaрав и ће те мrзив Ц; какo ће не познaвав Рљ; трeћи
вeчер ће нoсев кiтке Сл; трi ће му остaвив Ц; ће ни отвoрив Сз; ће не испрaтив Ч итд.
Футур II
За разлику од неких призренско-тимочких говора у којима су забележени примери
облика футура II (Богдановић 1987: 199, Тома 1998: 282, Марковић 2000: 177), прешевски
говор припада групи говора који га не познају (Ћирић 1983: 87, Реметић 1996: 503,
Вукадиновић 1996: 223, Ћирић 1999: 173, Младеновић 2001: 397, Јуришић 2009: 194,
Младеновић 2013: 322‒367). Као и у већини свих ових говора, па и шире (в. Јовић: 140,
Реметић 1985: 324), значење футура II у прешевском говору исказује се конструкцијом:
везник + презент глагола који се мења:
ако га стiгнеш, ће му дaш Ч; кǝд се врaтиш, ће uзмеш М; кǝд га фати, ће вiди П и
сл.
Императив
2.5.7. У прешевском говору постоје облици императива за друго лице једнине и
множине.
Друго л. јд. императива у прешевском говору може се исказати наставцима -ј, -и,
окрњеним облицима на -е, помоћу речце нека или описним изражавањем. Акценат је увек
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повучен према почетку тамо где је стајао на наставку за облик, што је одлика
јужноморавских говора (Белић 1999: 352‒355).
2.5.7.1.1. Наставак -ј:
бeгај, смrди, вiкам Ц; онаквoга не вiкај Ж; врaћај се Ц; глiтај, штo чeкаш Ж;
гuтај П; прогuтај га oдма Т; дaј гу слuбу П; дaј ми га да га чuјем Ц; дaј ми нaочаре П; дaј
пaре Б; дaј чaшку Рљ; или нeшта му дaј П; Штo си таквa, па ли дaј ву П; нe дај бoже О;
дaвај пaре Сз; дiзај се Ж; нe ме дiрај П; тəквoг не дiрај Ч; пoнавам га дотeрај Р; замoтај
П; не зафркaвај Б; не ги казuј ГД; aјде кuцај Ц; нe се малтретiрај Б; намiшћај крeвет П;
окuпај ги, Тaнке П; омiј се П; нe се пeкљај Љ; пiтај, бoга ми Р; покрiј глaву и мoју и твoју
Ц; кучiну па кoла помeрај Т; прoбај Рљ; прoбај ги Ч; нe ги сабiрај П; Бoже сачuвај О; нe
се секiрај, море Ч; ама слuшај ме Љ; слuшај Ц; слuшај што ти збoрим Ч; слuшај, вика Рљ;
слuшај овaмо Б; нe се смeј М; смyцај лeд П; једeње спрeмај на дeца Сл; мoре, тrзај кoла Т;
Узiмај гу овuј трeћу П; узiмај гу одoвде П; чeкај Р; чeкај ме Ц; нe се чyчкај Љ; Чuвај бoже
ГД итд.
2.5.7.1.2. Императив од итеративних глагола може имати овакве облике:
кучuј се тi Сл; легнuј П; дрuго питuј Р; тi га питuј М; aј прођuј нaтам ГД.
Крњи облици императива запажају се у глеј и че, који се срећу и у другим говорима
(в. Белић 1999: 335) и могу се употребљавати као узвици и речце за скретање пажње
(Богдановић 2007: 79):
глeј ги онiја Ж; глeј си сeбе П; глeј си рабoту Ч; eве овакoј, глeј Ц;
чe да бaцим тaм Ж; чe да вiдим П, Ж; чe да ти дaм П и сл.
2.5.7.1.3. Преобликоване форме типа беге, чеке, које проф. Богдановић објашњава и
као резултате аналогије према 2. л. мн. императива на -ете (Богдановић 1994: 80‒81),
јављају се и у Прешеву. Најпре ћу навести примере са -еј, а онда на -е:
Бeгеј, мoри Т; ти вiкеј мoјега сiна Ж; слuшеj да ти кaжем ГД; чeкеј да се умiјем Т;
чeкеј, чeкеј Љ; чeкеj, чeкеj, сiне Н; Чeкеj да вiдим кoj је П; чeкеі кaфу да донeсе снaшка ГД;
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бeге кə ти вiкам О; бeге одoвде Ж; чeке да ги вiкам П; чeке да се сeту сyг О; чeке
да те фaтим Ч; чeке ме П, Ж, Т и сл.
Oблик чiкеj Н вероватно је настао дисимилацијом вокала.
2.5.7.2.1. Наставак -и:
iди тaмо, iди тaмо Н; нaђи ми моторцaнгле Ц; дaди ги на Шиптaри О; донeси ги тeј
слuбе Ц; донeси нeко дrвце М; принeси вoду Ч; унeси млeко у грцмaн Ж; Eте ти, најeди се
Сл; uзми зељaник и љuту папрiку ГД; uзми нeкакву голeму кашiку П; uзни од овoга Рљ;
uзни си га П; збeри тoј П; Опeри на чeсму П; зајeби Р; глiни Ч; глiтни га П; зiни сaмо Ж;
мaни га (’окани га се’) П; мaни се, ће се истeпате Ц; пiни сiне, пiни М; пoдигни ги овeј
тeгле Т; поодмyкни се мaлка Ц; сeдни, сeдни тaмо М; eј, стaни Н; Стaни, бе, шoфере П;
кaжи кој си Ц; клuчи, клuчи П; пiши на сrпски Н; uмри тi, рекна Ж; бaци му кoску П; вoди
си рeд ГД; Врaти ги, бабаˬСтaно, врaти Ж; не се гњeзди П; па ли кuпи си Т; не се жљeби
Т; па, засрaми се ГД; остaви ме раaт да сeдим Б; претвoри ме у лaставицу П; Aне, склoни
се М; стaви га М; Стaви на прoзор Н; на овaкву бeлу хaртију га стaви Ч; Бoже, прuжи на
овoг човeка Сл; прuжи и на мeне Љ; тuри му мaлка брашyнце П; укљuчи рeлну П; фaти га
за гркљaн Ч; фrљи тoј Рљ; Тaње, сeди Сз; тaте, сeди и тi Љ; Тaње, дrжи Ц; Тaњо, дrжи
Сз; цвrсто га дrжи Ц; задrжи га отuд Љ; мaче дeдино, oди М; не цeпи П; ћuти, брe Ц;
ћuти, мoлим те ГД итд.
2.5.7.2.2. Могу се чути и форме без -и код неких глагола (в. Белић 1999: 354‒355):
Дrж га! Ц; Не лyж Сл; али и: ти дrжи отuд Сл; Не лyжи, море! Ж.
2.5.7.2.3. Неки императивни облици на -и задржали су палатализоване или јотоване
гласове настале у презентским формама:
исeчи га П; пoсле га пресeчи Т; обuчи се М, Ц, П; обuчи тuј мoју Т; пuшти, бе, не га
слuшај П; пuшти ме П, М, Ж; пuшти га, недrгаво Ч; собuчи се О; свлeчи се Ж; и сл.
2.5.7.2.4. Забележен је контаминирани облик настао када је на готов императивни
лик додат још један наставак: нe се мaји, eј ГД.
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2.5.7.3. Императив исказан конструкцијом иди + императив глагола:
iди ми донeси батaци Т; iди завrши тoј Б;
2.5.7.4. Конструкцијом немој + (да) + презент исказује се императивно значење.
Заповест се може исказати и употребом само одричног облика немој.
немoј да ми ги дaваш П; немoј да га замотuјете дeте Ж; нимoј да ми извoдиш ГД;
немoj да ми изгuбиш кaртицу П; немoј да си пoшја Т; немoј uста да тuраш П; Немoј да
цeпиш Ч; немој ги загuбиш П; немoј те rгне Ц;
Нeмој, брe П; немoј нaтам Р; немoј с њu Рљ и сл.
2.5.7.5. Описно исказивање императивног значења конструкцијом да + презент, уз
помоћ речце ајде / ај или футуром:
тeтке, да дoђеш Т; да iдеш дoма Н; да iдеш у Ђaковицу П; по Бoга да iдеш Сл;
овoј да однeсеш Ч; да отвoриш четiри oчи ГД; само да прoбаш О; да uзнеш једнo одeло П;
aјде пiши Р; aј навrни до мене Ц; aј пожuри Б; aј прођuј нaтам ГД;
чaј ће скuваш П; сy ће отвoриш Љ и сл.
2.5.7.6. Друго л. мн. императива обично се гради додавањем наставка -те на 2. л.
јд. императива, али постоје и облици са наставком -ете, који потврђују екавску замену
јата у прешевском говору (в. т. 1.2.4.7.).
2.5.7.6.1. Наставак -те у 2. л. мн. императива:
Вiкејте дoктора Т; дoкторе, дaјте нiки мaз П; дiзајте се, бе Н; дoђите, дoђите
кuде Пeру П; тuј се затвoрите П; iдите Т; iдите нанaм Ч; па ли јeдите ГД; aјде, бре,
кaжите нeшто Ц; зaједно се кuпајте М; не мrдајте до Скoпље П; наврaтите у тuј
продaвницу Ц; немoјте нiшто Ж; oдите навaм Ж; Uзнете кaфу, пiјте Ж; пiтејте ги Љ;
послuжите се Ц; не прaвите тiја глuпости Ч; aко, пuшите, пuшите Сл; пuштите га Ц;
решaвајте сaми Сз; сeдните Рљ; сaмо овoј стaвљајте П; тeпајте се овaко Ц; па uдрите
јoш Ц и сл.
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2.5.7.6.2. И у 2. л. мн. чува се аналошки умекшани сугласник:
аљiнче му обuчите П; пuштите га Ц.
2.5.7.6.3. Редуковани облици императива могу се чути и код 2. л. мн.:
бeгеј, сiне, бeште, бeште! П; бeште одoвде П; бeште од шпoрет Ц; бeште отuд Б;
Вiкам ги: „Бeште!“ Рљ и сл.
2.5.7.6.4. Наставак -ете:
па биднете живи и здрави Сз; до вeчер ги вrнете Ц; дaдете ми вoду ГД; дoђете
овaм М; да ми извiнете на рeч П, Сл, Рљ; aјде, oдете, сeднете ГД; однeсете ги овuј тeглу
Ц; сyд кaжете штo ви трeба Ц; ели стoку остaвете, ели се врaтете Н; помeрете се љuди
ГД; Uзнете кaфу, пiјте Ж; вi жiвете Сз и сл.
2.5.7.6.5. Описно исказивање императива у множини:
у сeло не мoж да улaзите Н;
aјде да испuшимо по једнu П; aј ћ iдемо О; Доброˬвeче, aјдете М; и сл.
2.5.7.6.6. Императивно значење 3. л. јд. и мн. исказује се уз помоћ речце нек(а):
oдма нeка дoђе Ц; и нeка ги гaња М; нека си iде Љ; камaту нек му нoси М; и oно
нек се пeре Ж; нeка пiше Р; нeка прoђе Б; нек спiје О; него нeка стaви Пиeра П; нeка му се
шiри П; нека јeдев Ж; па етe ги, нек uзмев М и сл.
Потенцијал
2.5.8. Код примера потенцијала запажа се уопштавање облика помоћног глагола би
за сва лица и оба броја.
Потврде:
не би му јa узeја П; само да би узeја Т; да би стiгја Св; тuј би га затeкја Рљ; јa би
ти казaла Рљ; да г iмам, дajа би ти Рљ; и на њi би ги јa дaја Р; јa би му помагaја Б;
замазaја би се Ч; Викaја би те Б; да ли би ми вратiја Б; само да би га намавaја Сз;
отворiја би ти Љ; откачiја би се П; не би те преварiја Р;
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oна би ву помагaла П; па би се дигнaла Т; да си ми требaла, викaла би те Ц; сачекaла
би те јa Сл; јa не би знaла такoј Сз; oна се не би вратiла Ч; направiла би ти М; oна би се
пофалiла Ж;
нaшло би се нeшто Н; oно би си отiшло Ж; успaло би се П; скувaло би се Ч;
искочiло би си Ч; мoж би се прифатiло ГД;
мi би дoшли на свaдбу П; па ни вi не би дoшли Ц; отiшли би, па би се врнaли Т;
довeли би те мi Т; и мi би стигнaли Св; нe би се iч засрамiли П; да л би тoј ствaрно
направiли Рљ; да би не оставiли Ч; вi не нe би пуштiли ГД; вi би не утепaли М и сл.
Глаголски придев трпни
2.5.9. Глаголски придев трпни у прешевском говору има наставке -н и -т, с тим
што се облици на -т ређе срећу. У множини постоје два наставка: -е за ж. род, -и за м. и
ср. род, што је настало као резултат уопштавања облика.
2.5.9.1. Трпни глаголски придев на -ан: oн си је очuван Б; не ли је утeпан ГД; а oн
свe утeпан Љ; штo jе бijа човeк рабoтан П;
имaла је еднu аљiну бoрдо, а свe цiгована П; клuцана папрiка П, Сл, Ц, Ж, Ч;
oтиде си онaква нечeшљана П;
глeдано према Цаканoвац Ц; у нaјлон замoтано ГД; тoј нeје бiло мeшано Р;
свi школuвани Н; дeца школuвани Сл; калаjiсани казaни Ц; мeшани су бiли oни Р;
пrшкане папрiке Ц; напрaвене, гoре такoј тeсне и вrзане Ц;
клuцане папрiке за трљанiцу Ч; нeке рашчoкљане П; рaдне њiве iма Ц;
дeца бaњани Т; рабoтни ву дeца П и сл.
2.5.9.2. Трпни глаголски придев на -ен: непeчен ГД; млoго је замлaтен П; свe си је
замлaтен Т; нaш jе заштiтен Сл; од овyј кuпен лeб Т; само кuпен Сз; oн је отuда насeлен
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О; аутопuт кəд је прaвен Н; Сyд је дoбар, попрaвен П; приuчен је Св; рaњен и такoј га
оставiли П; бoр је пrви тuј сaден Р; сахрaњен је ондeна Ч;
Дaдена и врaтена Ж; у Рaковац iма дaдену Ж; тuј е одaдена П; ће тuримо поњaву
ткaјену П; штo је замлaтена Ж; Врaтена је Ж; грaбена погaча П, Ц, Сл, Т; једнa ногaра
искrшена Ж; гoре је онакавa искrшена Сл; накiтена јeлка П, Ч; кyд је прaвена тaј цrква
О; А oна у Итaлију рoдена? Ж; Oна је рoдена у Нeмачку Ж; срuшена је Рљ; море, и oна
обoлена, нeрвозно ГД; Oна неваљaшна, обoлена Ж;
дaдено ги свe Ж; нe ги је дaдено Сз; онoј њeно ткaјено П; овaмо је бiло свe
открiјено ГД; покрiјено је Б; свe раскрiјено Св; изaбено Т; нeма сприeмено Сл; iзеде онoј
дрoбено ГД; дрoбено млeко П, Н, О, Сл; такој надрoбено П; све извaдено П; на кoга штo је
испрaтено Сл; iма мeсено ГД; имaла сам мeсено П; свe омeсено, спрeмено Сл; плaтено је
Ч; поклoпено га остaвиш Т; кyд је прaвено тoј О; дрuго свe подeлено Р; посoлено П, Ж, Ч,
М, Рљ; огрaдено са зaмку Т; да ли за врeме тuрско чiстено Н; упaлено свeтло Ж;
неизгoрено, него познaва се пeгла ГД;
свe су бiли разнeсени Ц; откuд су досeлени Т, М, Ц; кобајaги да смо зарaзени Сл; а
све су затвoрени Ц; кuпени колaчи Ч; тe ги обeсени у пoдрум Ч; oни су огрaдени Сз;
накiтени гoсти Сл; фaћени су П; јoш нeсу бiли кrстени (деца) Ж;
iмашемо онeј кuпене Н; напрaвене, гoре такoј тeсне и вrзане Ц; залeпене су П; од
нeгде још насeлени О; одoкле су насeлени не знaм Р; oни су от Шaинце насeлени овдe Ж;
тeј су калeмене М; љuпене у тањiр сeдив Ж; iмашемо остaвене Н; и брошuре подeлене Р и
сл. (в. т. 1.3.11.1.).
2.5.9.3. Примери са -т:
жeњет је Ц; тyј стaр, жeњет Ж; јeси ожeњет П; нeсам бiја жeњет Сз; штo сам
навeднута бiла; uдата тaмо Ц; сǝд је забрaњето П; нeсу жeњети О и сл.
Јотовани глас њ изостаје у облику глаголске именице женење (в. т. 1.3.11.2.).
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2.5.9.4. Већ је било речи о нејотованим облицима трпног глаголског придева који
су одлика читаве призренско-тимочке зоне: замлaтен, кuпен, насeлен, врaтена, дрoбено,
обeсени, остaвене итд. (в. т. 1.3.11.1.).
Глаголски придев радни
2.5.10. Глаголски придев радни има следеће наставке: -ја за м.р., -ла за ж. р., -ло за
с. р. једнине. У множини најчешће се употребљавају наставци -ли за м. и с. род, -ле за
женски, али има потврда тенденције уопштавања наставка -ле за сва три рода (в. 2.5.4.2. и
2.5.4.3.). Облици радног глаголског придева могу се наћи у саставу перфекта,
плусквамперфекта и потенцијала, те се овде наводе само неки примери.
Мушки род једнине:
дaја му нeки и узeја М; узeа пaре Ж; отiшја тaм Ц; сyд отuд па пoшја нaвамо Ц;
прeшја седамдeсет Р; погинaја тyј Н; подникнaја дuб Р; рипнaја Сз; седнaја си и чeка Ц;
брaт ми писувaја Р; има све, дaја Бог Ц; петнaес сам копaја Сл; мuж гу намавaја Р; још нe
беше продaја свe Ц; орaја, садiја Сз; извадiја Бoг пaмет ГД; од бaбу гу наследijа М; на
бетoн ударiја Љ; работiја тaмо Сл; такoј си седeа Б; па се усмрдeја, па Бoже Ц; усмрдeа
се Б итд.
Женски род једнине:
повuкла га Р; завeла се ГД; нaшла тoг параспuра Ц; не смејaла Ц; побeгла Б; дигнaла
ђeзву овaко П; легнaла си у крeвет Ж; па сам почнaла да мeшам ГД; сəпнaла се Ч; мaјкаˬми
ми дaла О; цrква имaла Т; рашчyчкала га Св; удaла ли си се Ц; свe би га утепaла Ц;
оставiла двe дeца Р; овaј преродiла ГД; једнa рaна заздравeла ГД итд.
Средњи род једнине:
свe се распaло М; тoј ги остaло Ц; сyд какo биднaло лoшо Т; запекнaло се Ч;
останaло Н; стиснaло се Сз; липцaло кuче Ж; једнo се пресвuкло Ц; игрaло се тaмо око
стoку Ц; кувaло се, кувaло Ж; oно се надувaло оволiко П; какo му се слошaло ГД; дeте цeл
нoћ возiло П; попарiло се сас чaј П; пропастiло ми се свe у бaшчу Ж; ражљебiло се П;
скаменiло се Р; Шиптaрче се бeше укочiло П итд.
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Мушки род множине:
на Вoју му рeкли Т; да ли Ћoпа га викaли Ц; докарaли га под кaзну Сл; кoла
дотерaли Т; правiли и oни Љ итд.
Женски род множине:
такoј остaле саме Ч; воденiце имaле тuј Т; ранiје се порађaле тuј Сл; и oне ми
приваљaле ГД; штo ми се ицепiле дoле Рљ; купiле дванaес кашiчице П; двe кuће бiле Ц;
трijес кuће бiле О;
Средњи род множине на -ли:
Дeца си iшли по пuт Т; eне ги, сyд се разигрaли М; распуштiли се дeца П и сл.
Множина радног глаголског придева на -ле:
узeле гу њeни сiлом О; дoшле овiја М; отiшле накуде Нiш Ц; свi пoшле код њи Ч;
свi нaши комшijе пoшле за Мирaтовце Ц; биднaле прiјатељи Сл; рекнaле на нeкога од
Цаканoвце Ц; и овiја нaши ги сретнaле Н; мeјстори зидaле Ч; и oни знaле Рљ; нiки стaри
имaле ГД; нeки искачaле Сз; истепaле свe, исклaле Ц; дoљањ спрaт га оружaле ГД; uјци га
чувaле Б; њeни гу вратiле дoма Сз; направiле си гoре ГД; у једнo брeкче направiле кuћу
ГД; срeћа не гу исцепiле Ч; а Ђoрговци постiле О; па га пребацiле у млiн ГД; па пoсле су
гу пребацiле овaмо П; уфатiле га ГД итд.
Глаголски прилог садашњи
2.5.11. Глаголски прилог садашњи гради се додавањем наставка -ећи који се, према
Белићу, додаје свим основама (Белић 1999: 375-376). Поред -ећи, врло рано се наметнуо и
наставак -јећи, који се појавио из глаголских основа на -је (нпр. бојећи се), те се и он
додавао свим глаголима, а онда и -ејећи, који се јавио код глагола са основом на е (< Ѣ):
седејећи (в. Белић 1999: 375). У прешевском говору нема наставака -ући или -уће какви се
могу чути у Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 204) или у говору Призрена
(Реметић 1996: 510).
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Потврде:
глeдам нaтам свe идеeћи по пuт Ж; uтепа се мaјка прaећи чаршaфи П; утепaше се
звaећи Ц; утепa се викaећи М; такoј гледaећи Р; свe такoј давaећи Рљ; uтепа се давaећи Сл;
уморiше се игрaећи Ч; уморi се копaећи П; црeва истурi повраћaећи Т; утепaше се
рипaећи Б; свe такoј свирaећи Љ; кrв пuшти чешaјећи П; заморi се збореeћи Т; уморiше се
износеeћи П; овiја се утепaше работeећи Сл; пропаднa работеeћи Сз; свe такoј работaећи
Т; uмрем стојaећи на нoге Ц и сл.
Глаголски прилог прошли
2.5.12. Глаголски прилог прошли није сачуван у прешевском говору, што је
карактеристика и осталих призренско-тимочких говора.143 Једини пример који потврђује
овај облик је бивши, који је сачуван као придев:
прoпаде бiвша Југослaвија Ц; у бiвшу Југослaвију Н; тoј му је бiвша жeна П и сл.

Глаголи јесам, бити, хтети
2.5.13.1. Помоћни глагол јесам најчешће се јавља у енклитичком облику као
саставни део перфекта:
чuја сам за њeга Рљ; јa сам питувaла Н; јa сам гледaја ђuтуре Сл; ама сам гу
направiја рабoту Ц;
јejа је Сл; кyд је дoшја Н; aко си узeја Н; aко си ми га дaја М; не га је видejа Р;
кəд је почeла да рaди М; кoлко је ратувaла сас мeне Сл; купiла је Р;
пoсле рaт је почeло Ц; писaло је на једнu тaблу Н; појавiло се је Н; видeла је Љ;
такoј смо га викaли Ц; от кoга смо купiли М; свi смо си живeли Т;
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В. Богдановић 1987: 203, Реметић 1996: 511, Вукадиновић 1996: 228, Тома 1998: 285, Марковић 2000: 180,
Јуришић 2009: 224.
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чим сте изaшли Р; купувaли ли сте Ж; и вi сте имaли П;
тaмо су iшли Сз; тoј штo су ме опiли Сл; као да су радiли М; какo су се звaле Р; па
су се свађaле Ч итд.
Одричне форме глагола јесам имају екавску замену јата (в. т. 1.2.4.1.):
нeсам јa Америкaнац Ц; нeсам iшја уoпште Р; нeсам знaла Љ; нeсам викaја Рљ; дек
нaтамо нeсам имaја зeмљу Ц; нeсам се надaја Сл; нeсам гу видeла Б;
нeси домаћiн Ц; нeси дoшја Љ; нeси имaја, мoжда, вoљу да uчиш Р;
да нeје онyј зaбел Ц; да нeје тoј Рљ; зaшто нeје у њu Т; јuли и aвгуст јoш нeје Р; нeје
за тuрско Н; нeје имaла Б; нeје, нeје Ц; нeје рaђено Н; нeје сал куде нaс у сeло Ц; нeје у рeду
Н; тoј нejе Р; у сeло нeје Св;
нeсмо се узeли П; нeсмо отiшли iч Р; нeсмо се нiкој викaли скoро Н;
вi нeсте знaли за тoј Т; нeсте ли бiли на свaдбу Ц; нeсте не викaли П; нeсте ме
измучiли Ц;
дeца нeсу имaли П; кuмови нeсу праћaли Сл; нeсу Камбeрци Ц; нeсу, нeсу Н; нeсу
oни Т; сaмо нeсу мaрке, динaри Сз итд.
2.5.13.2. Глагол бити у прешевском говору може се у презенту чути у формама
будем и биднем, а заблежен је и облик бива.
знaла си да ће ти бuдем снaшка П; нiкад не мoра да бuде П; ће бuде, не секiрај Рљ;
Кəд се исuши, кoска бiдне Ж; кuм си бiдне Ц; кој знaје штo ће бiдне Т;
кəд не бiва, не бiва П.
Аорист глагола бити има облике са -на- < -nǫ- (в. т. 1.2.3.2):
као сuнђер бiдна ГД; тaте, штo биднa П; штo бiдна тyд Ц; биднaше ли колaчики Ч и
сл.
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Имперфекат глагола бити има облике: бе и беше за 1. л. јд., беше за 2. и 3. л. јд.,
бемо⁄бесмо (1. л. мн.), бесте (2. л. јд.) и беву (3. л. мн.). Они се могу наћи као помоћни
глаголи у саставу плусквамперфекта, али и као самостални глаголски облици:
бе: чiни ми се јa бe iшја М; јa бe чuла Рљ; тyд бe излазiла П;
бe навадаџiка П; бe на слaву П; и јa бe Ч; код њu бe Т;
беше: јa бeше дoшла Љ; и јa бeше викaја Б; и бeше дoшја ГД; тyд и јa бeше ГД; шeс
бeше довeја ГД; шлo гу бeше фатiја ГД;
бeше бeсно једнo дeте Ц; бeше мразовiто Сл; бeше нeкакав у одeло Ц; бeше одaвана
Р; бeше стeлна крaва Сл; дuб ли бeше Р; и мeне си ме бeше стрa Ц; јoш бeше жiв О; јучe
бeше код нaс Сз; какo бeше М; кaко iкона бeше Сл; кoју гoдину бeше, не знaм Ц; кумашiн
бeше Т; лaдно бeше Св; нeкако чuдно бeше Н; па албaнско кyд бeше Ц; тyг бeше бeда Сз;
бемо⁄бесмо: мi бeмо чuли ГД; да бeмо мoгли овoј да прoдамо Р; бeсмо ве канiли М;
онuј гoдину бeмо Т;
бесте: и вi ли бeсте дарувaли Т; бeсте купувaли Ж; бeсте ги викaли Т;
беву: кyт бeву iшли ГД; пoсле ги бeву нaшли Ч; бeву се чудiли Љ;
бeву једнi љuди Сл; бeву код вaс Сз; и њeни бeву П; мaлопре дeца бeву П; сaмо да
ли двојiца или тројiца бeву Р; слaбе плaте бeву Сл; Не ли и oни бeу? Ч; ономaд бeу Св;
пoголеми, мори, бeу ГД и сл.
Имперфекат глагола бити забележен је и у овим ликовима:
бeосмо и мi тyд Љ; мi кəд бeомо П; бeосте ли Т; онoј кəд oни бeоше Ч.
Облике овог типа за 1. л. јд. (бео, беа) нисам забележила.
Ове форме су запазили Богдановић (1987: 196), Тома (1998: 251), Марковић (2000:
173‒174). Белић тврди да су образовања имперфекта на -о у јужноморавски говор унета из
тимочко-лужничког, где су и настала (Белић 1999: 365). У пчињском говору нема оваквог
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имперфекта од глагола бити (Јуришић 2009: 226‒227), али је присутно беја паралелно са
беву у 3. л. множине.
Радни глаголски придев има уобичајене облике са -ја у м. р. једнине (в. т. 2.5.4.2.,
2.5.4.3.. и 2.5.10.).
бiја сам у шкoлу Ч; гoдину дyна сам бiја у Кикiнду Сл; и онaм је бiја Стојaн
Лисiца Н; нeки учiтељ бiја из Бeоград Сл; тoј е бiја крвнiк Сл; брaтˬми је бijа Р; гoч
куде бijа Р; јa сам бijа у Oстровицу Н;
али дoбра је бiла Љ; бiла је и стaница милiције Ц; а тo ли је бiло на крaј дoле Ц;
али бiло је бe, Вoјо М; и бiло је једнo Р; нeје бiло такoј Љ; тaмо је бiло у цeнтар Ц;
у цивiлство смо бiли зaједно Сл; чiсти смо си бiли Сл; тoј су тuрски пoседи бiли
Ц;
трi брaта су бiли Ц; дeца су бiли Ч;
махaле стaре што су бiле М; гoдине кoје су бiле Т;
свi смо си бiле Св итд.
2.5.13.3. Глагол хтети у презенту има пуне и енклитичке облике.
па oћу да iдем П; oћу да искoчим, а не мoгу Ц; И јa oћу Т; кoлко оћу П;
ако oћеш Рљ; какo oћеш тi Р; каквo ти дuша oће Ц; кoју oћеш пeсму П; oћеш ли
ракiју, пiво Ц; тi oћеш ли љuту ГД;
oће да iде Ч; Oће да се одaва П;
какo oћете М; oћете ли Ч;
oћемо и мi Ж; oћемо да iдемо Сз;
oћев ли да ги дaм П; ма, ће oћев Ч; oћев да iдев Т итд.
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Код енклитичких облика дошло је до уопштавања, па се форма ће користи за сва
лица и оба броја (в. т. 2.5.6.). Има потврда и за друге енклитичке облике, али се у таквим
случајевима они најчешће употребљавају самостално, без глагола који се мења.
јa ће ву донeсем Н; ће oтнем од нeкога П; вiкам ву: ће лiпчем Ц; тoлко ће ти дaду
ГД;
али и: јa ћу отuд П; јa ћу њu Т; сyд ћу мaлка Ч и сл.;
тi кoга ће нaђеш Ч; од врuћину ће цrкнеш Сл;
али и: Кудe ћеш сyда Т; штоˬћeш П; штo ћеш тaмо Ц
ће uзме Р; сiгурно ће дoђе Сз; ће не тeпа М;
ће га зoвемо да дoђе Ц; ће слeгнемо ГД;
али и: па и мi ћемо О; сyд ћемо и мi П; мi ћемо с њi Ч;
зeмљу ће обrнете Сл; кoлко ће рeкнете Сл; ће кaжете ли Б; ће искoчите Т;
али и: Кyд ћете? П; накудe ћете Т; Штo ћете ми вi? Т;
по пе-шестiна ће дoђев Сл; старeјка ће испрaћав Ц; ће отвaрав Ч;
али и: Штоˬћeв, нeма ГД; oни ћев куде нaс Ч и сл.
Одрични облици глагола хтети:
Нeћу да iдем О; нeћу да гу вiдим Ч; вiкам ву да нeћу Сз;
а, реко, нeћеш П; нeћеш ни тi Ч;
нeће да дoђе Љ; и нeће да вuче М;
нeћемо натaмо Ц; тoј нeћемо Р;
вi ли нeћете да iдете Ж; нeћете да продaвате О; нeћете, не мoрате П;
нeћев с њeга П; затoј што га oни ниeћев Ц; нeћев га Рљ итд.
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Аорист глагола хтети забележен је у двојаким облицима:
а) Тe да iдем Сл; не тејa да iдем Т; јa не тејa за њeга П;
не тејa да ме поглeдне Т; не тејa да се окрeне Т; ни oна не тејa Ж;
не тејaсте да дoђете Т;
не тејaше да ме прiмив П.144
б) не тeдо ни јa П; епа, не тeдо Ж;
и нeˬтеде М; нeˬтеде да искoчи П;
тeдомо да растuримо Т; не тeдомо да отвoримо П; не тeдосте ни вi Ж;
тeдоше нaши да настрaдав Н.
Имперфекат се могао чути у облицима:
јa тeше да гу докрaјчим Ц; тeше да се шiшам П;
тeше да ме згaзи П; тeше ме удaри Т;
тeву да iдев П; тeву не истeпав Ц.
Имперфекат je забележен и у следећим ликовима:
јa нeћеше да плaћам Сл;
Тi oћеше да iдеш П;
oћеше па да отвoри сaндук Ц; oна га мнoго oћеше дeвераˬми П и сл.
oћешеву да се тeпав Љ; oћешеву и oни с нaс Ч; нeћешеву, па ги натерaше П.
Оваквих облика има и у пчињском говору (в. и код Јуришић 2009: 230). Сличне
форме налазе се у говору Ниша и околних села (Тома 1998: 253): ћа, ћаа, ћаше. Међутим,
144

Уколико бисмо се руководили морфолошким принципом, како је то напред речено, имперфекат од овакве
основе гласио би: тeјаше за јд., тeјасмо, тeјасте, тeјашеву у мн.
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у примеру из прешевског говора: оћa да iдем П, акценат на ултими и одсуство -ше,
упућује на аорист (в. и код Јуришић 2009: 230). Имперфекат би гласио: јa oћаше ⁄ oћеше,
као што налазимо у одричној форми (в. горе).
И примери: оћaше да ги вiкав О; оћaше да прoдав Ч, који означавају 3. л. множине,
намећу недоумицу о ком облику се ради. С обзиром на место акцента, који се не повлачи
ка почетку, и на одсуство личног наставка -в или -ву (као обележја 3. л. мн. имперфекта),
може се помишљати једино на аорист.
Радни глаголски придев од глагола хтети среће се у примерима:
тejа сам да дaдем Ч; тejа сам да iдем Сл; мнoго је тejа нaрод да настрaда Ц; нeје
тejа да iде П;
тeла је да си отiде Т; и oна је тeла П;
тeло је да пaдне Ж;
тeли смо да помoгнемо Ч; нe ли сте тeли О; тeли су да си завrшив Ч;
сaме су тeле Ж.
Може се чути и: оћaла је за њeга П; оћaли су Ч.
Посебне напомене о глаголима
2.5.14. Код неких глагола примећује се основа другачија од стања у стандардном
српском језику и у неким другим српским народним говорима и то се објашњава
променом глаголске врсте. Ово се већ могло запазити код 1. л. јд. презента. Следе примери
презента у осталим лицима који потврђују ову појаву.
2.5.14.1. По I Белићевој врсти мења се:
да дaде Н; да ти дaдемо Б; мi ће ти дaдемо ћeрку П; дaдев га на мaјку Сл;
егa се одaдеш П и сл.
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2.5.14.2. Другој Белићевој врсти придружили су се:
чим се жнeје жiто М; мoра да жњeје, да кoпа Ц; жњeјемо си сaми Ч; кaсно жнeјев
Сл;
не смeјеш ли да iдеш Б; да вiдим да ли смeјеш Ч; не смeје од њи Ц; не смeје ни да
се онoди ГД; али и: нe смеш да дiрнеш П; не смeш да сeдиш Ж; не смeш да лeгаш Ц; не
смeв да се жeнев Сл;
ако умeјеш да се снaђеш данyске Сл, нe ли умeјеш П; н умeје Т; iч не умeје Ч; не
умeјев Рљ; умeјеш ли Сз; али и: тi не uмеш Ж; не uме П; не uмев Ц и сл.
2.5.14.3. По III врсти мењају се глаголи:
да рeкне Т; сал ће рeкнемо Ц; кoлко ће рeкнете Сл; aј да пiнемо Ц;
2.5.14.4. Четвртој Белићевој врсти најчешће прилазе глаголи који на тај начин
избегавају једносложну форму, али има и других (В. Белић 1999: 324):
врiје ми, врiје П, Рљ; кǝд узаврiје Ч; не дочујuје Ч; једyн тuј жмiје ГД; жмiјев
пре[д] телевiзор Т; а oн мрeје Сз; тi си спiјеш Б; eне га, спiје Т; нек спiје О; ће се успiјеш
Ч; да се успiје М; ткaје Ж и сл.
Овој групи припада и глагол знаје који има двојаке облике (слично глаголима
смеје, умеје из II врсте):
а тi знaјеш Т; знaјеш ги тi њi П; бoље ги знaјеш Сз; знaеш, кудe игрaли кoло Р;
дрuг кoј ги знaје М; кoј знaје П, Ц, Н; oн не знaје Рљ; oн пo ће знaје Св; свe знaје, свe Н;
Тoме ги не знaје М; не знaје да бeкне шиптaрски Р; не се знaје П, Б, Ч, Ц; ми га знaјемо Ц;
тoлко знaјемо Б; знaјете ли гoре Самарџiје П; пoстаре жeне знaјев Сл; да знaјев љuди Ц;
бoље знaјев Т; oни га знaјев сiгурно ГД;
али и: да знaш Ц; знaш, за врeме партизaнско Н; не га знaш Р; не ли знaш Ц; да не
знaш шиптaрски Р; знa[ш] штo ми је викaја Сл; тi нe знаш Ж; ако знaв да корiстив П и сл.
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2.5.14.5. Ширење VI Белићеве врсте у призренско-јужноморавским говорима већ је
примећено у дијалектолошким студијама,145 а запажа се и у прешевском говору:
мeне ме прескaча Б; Нарiђа ги Љ; преглiђа га тaм Сл;
ће жвaка ГД; да не измyца Б; само се смyца О; тoј ги интересiра Ц; не искaча
нaдвар Ц; кyд кoљамо свiње Ж (али и: кy ће кoљемо свiње П); петла кољав Ц; ће ги
одeљамо П; не помaга и гoтово П; унuка на мeне ће ми помaга Ч; oно кyд ће пoчне да се
окрeћа, квiчи Ц; смeљамо брaшно у воденiцу Рљ; слuза слuзу стiза П; свi се тrзав
отuда Рљ; а овдe мaјка му умiра сiрота П;
бeгаш, бeгаш Сз; бeга П, Ж, Т, Ц; Нeмци бeгав навaмо П; Бuгари бeгав нaкуд
Бuгарску П; бeгав за Мирaтовце Ц; дiза се Ч; дiзамо се Рљ; не смeш да лeгаш Ц; лeга Ч,
Ж; лeгав једнi Ц; помaгав мaма и oн П; помaгав на љuди ГД;
да се замiва Ж; свe га одбiвав Ч; на вaше дeте дaвам Ж; на цuцку му дaвам Сл; на
онаквu да и не дaваш П; немoј да ми ги дaваш П; дaва ми Ч; дaва ву двe гњiле крuшке П;
не се дaва џaбе Р; на нaс не ни дaва Ж; oн ће му дaва на мoјега сiна Ж; не продaва Ж; овyј
што продaва брaшно Т; продaва чарaпе Ц; ће продaва Сз; Пeра ги oдма рaздава на дeца П;
добiва дeсет eктара зeмљу Ц; јa не ги познaвам Сл; какo не те познaвам Б; тoг сiна не ги
га познaвам Ж; бoље ги ти познaваш Ч; као да не ме познaва Т; не ли се познaва Сз;
познaва се пeгла ГД; тuј ву се познaва Рљ; да превiва Сл; ће раскрiва кuћу Ц; ће те избiва
Ж; да ву набiва на глaву Ж; само трiес пoсто ми одбiва Сл и сл.
2.5.14.6. Седмој Белићевој врсти припадају глаголи:
човeк да дiри Н; oди као кoњ П; кудe тeчи Ц; цeпи бaба чаршaфи П и сл.
2.5.14.7. Глаголи са основом мрз- могу имати форме по I или III врсти:
замrзја ми нaпоље П; смrзја се Т;
мрзнaло се пред кuћу М; смрзнaла сам се Ж; измрзнaло ми цвeће П.

145

В. Белић 1999: 327, Реметић 1996, Јуришић 2009: 231‒249.
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2.5.14.8. Глаголи са основом рек- имају облике по I или III врсти:
рeкја сам ти П; и јa сам ву рeкла Ж; и рeкосмо ву Т;
јa сам ву рекнaла М; зарекнaла се је Б; рекнa ти да не iдеш Ч итд.
2.5.14.9. Глагол бега обично има облике према VI врсти (в. т. 2.5.14.5.), али се
јављају и форме по I и III врсти:
побeгја си Ц; oни су побeгли Сз;
само oн побегнaја Н; побегнaли свi Т; мi побегнaмо Љ и сл.
2.5.14.10. Глаголи са основом лег- имају ликове у I, III, IV, па и VI врсти:
ће лeгамо Сл; лeгја ли је Т;
легнaла си О; да лeгнем мaлка М;
легнuјемо си рaно Т; залегнuје си П;
легiњамо такoј Ж и сл.
2.5.14.11. Глаголи са основом мог- могу се посматрати као део I или VI врсте јер се
јављају облици:
мoгја је сaм Сз; iч нeје мoгја Ч; нeје мoгја дoктор ГД; и јa сам мoгла Ж;
нeсам мoгла сaма Ч; помoгла ву је Ж;
могaја је јoш Љ; нeсам могaја да ги очiстим Т; могaла ли сам, нe ли сам П; нeси
могaла да мrднеш Б; и oни су могaли Б; ма, могaли су и oни О итд.
2.5.14.12. Глагол работи може бити двојако разврстан јер су облици радног
глаголског придева управо такви: работија и работаја. Због тога ће према првом лику то
бити VIIа врста, а према другом VI врста.
работiја тaмо Сл; нeма кoј да рабoти Р; јa му кaжу штo да рабoти Сл;

285

штo си работaја Ч; свe, мори, уработaла П и сл.
2.5.14.13. Формант -ува- код итеративних глагола,146 у којем је -у- добијено из
презентске основе -ује- (Белић 1999: 329) обележје је призренско-тимочких говора и то
одликује и прешевски говор.147 Ову појаву забележила сам у примерима:
и вi ли бeсте дарувaли Т; Дођувaле су, кaко не Ж; Девoјке су дођувaле Ж; такoј ме
заболувaше и турa П; јa сам доручкувaла ГД; штo је тoј, реко, замотувaње Ч; па сам се
зарадувaја Ц; штo сам се зарадувaла Т; кoлко је изгостувaла Ч; да ли је исплаћувaја ГД;
казувa ли ти јa Р; не ли ти казувa Сз; кyд смо га купувaли П; бeсте купувaли Ж; и јa ги
купувa Ц; и ја купувa једəнпuтке Т; писувaсмо ли Р; писувaсте ли М; питувaја е Сз; питувa
га јa, али не казuје Т; кoга свe нeсам питувaла Ц; питувaше за њeга П; питувaше ме
инџињeри Н; кад су потурчувaли у Бoсну Н; Трaјка штo су га поштувaли Ц; пробувaли смо
у сaлу П; тuј смо прођувaли Ч; штo смо се радувaли Т; кoлко е ратувaла сас мeне Сл;
уграђувaли су сaми Т итд.
Облици са -ува- јављају се код трпног гл. прид. и код гл. именица грађених од
итеративних глагола:
дeца школuвани Сл; свi школuвани Н; нeје бiло милувaње П; којo радувaње Ц; једнo
поштувaње да iмаш П и сл.
2.5.14.14. Презентска основа код итеративних глагола је на -ује- и отуда се они
налазе у IV Белићевој групи (в. т. 1.2.12.5.3.).
не дочујuје Ч; замајuе ме Сл; заминuје, ни здрaво да кaже Т; немoј да га замотuјете
дeте Ж; е, грoбје сyг ископuјев Н; и јa ти казuју ГД; ће се качuје на кuћу Ц; липцuје једно по
једно Т; липсuје стoка П; наручuјеше пeсму Ц; пинuје гу oн Ж; питuјем си га онaко Р; јeде,
поједuје П; посипuје двa сaта Сз; пo ће те поштuјев Сл; Заштo гу преженuје Ж; мaјка жaли,
премислuје Ж; дeца разазнuјев, Зoре Т; расипuје се Сз; штo се срамuјете Ц; не те сретнuјем
тaмо Ц; да упаљuјем ли свeтло ил нe П итд.
146

Овај формант се јавља код свих глагола који у стандардном језику имају -ива-, -ова-, -ава-: даривали >
дарували, доручковали > доручкували, замотавали > замотували и сл.
147
В. Белић 1999: 329, Богдановић 1987: 208, Реметић 1996: 516, Марковић 2000: 186, Јуришић 2009: 243.
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НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ
Прилози
2.6.1. Прилози се према пореклу могу поделити у неколико група: именички,
придевски, заменички, остали и страног порекла (в. Белић 1999: 312‡315). Многи прилози
имају једну или више партикула које не мењају њихову семантику. Прилози се могу
компарирати и у прешевском говору: слaђе, пoарно, пoбрго, пoјефтино, нaјтешко.
Примери са прилозима из прешевског говора разврстани су према значењу.
Прилози за место
2.6.1.1. У прешевском говору забележени су следећи прилози за место:
Близо: до мoју ћeрку блiзо су Сл; нe ли ти је блiзо Сз; рaди етe тuј, тuј блiзо ГД и
сл.
Близу: фaти тuј блiзу П; блiзу је Т; блiзу њi М итд.
Горе: више бoр гoре Р; да сeднемо гoре Р; дођe и кuде мeне гoре П; Крuна и тi гoре
ГД; oнда iмамо гoре Ж; сyд тaмо гoре у сeло ГД; у чaршију гoре П итд.
Далеко: далeко ли је Ч; нeје далeко П и сл.
Долеко: вi сте долeко Сл; млoго смо долeко ГД и сл.
Десно: дeсно е Копињaк М; отuд па дeсно Р и сл.
Довде: довдe ги дoведе П; довдe је дошја Сз; дoвде је нaше Ц и сл.
Докле: дoкле се њiва прuжа П; доклe су кuће Р и сл.
Доле: Гrке, гrке, до дoле П; дoле Мiлкина кuћа ГД; дoле, овaм Ж; мoј брaт је бiја
дoле П; па онeј онaмо дoле М; у рuдник дoле ГД итд.
Дом: дoм нeма нiког Св; једнa ћeрка му се врнa дoм Р; на дeте ће нoси лубенiцу
дoм О; овəквu iмам дoм Ж; таквoг нiкаквог iмам дoм Т; ће си iде дoм Сз итд.
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Дома: дoма ли је Рљ; iдемо си дoма Ч; не га довejа до дoма П; сaм до дoма је
дoшја П и сл.
Донде: дoнде ће отiде Ч; као дондe Ж и сл.
Дондена: Ни дондeна да мrднем П.
Донегде: iдемо донeгде Т; донeгде је дoбар пут Ж итд.
Дотле: дoтле су oни бiли Р; дотлe ли је дoшло Рљ; само дотлe П и сл.
Иза: а тeј су iза М.
Кам (у значењу где): а кaм га сyд Љ; кaм ги нaши Сл; кaм ги сyд Ж; Кaм да вiдим?
П; Кaм за нaс Б; кaм кaфа М; кaм гу кuћа Б и сл.
Камо: А кaмо за мeне? Р; кaмо ве до сyд Т; Кaмо ги дeца? П; Кaмо за нaс? Ч кaмо
на мeне П; кaмо ти дeца Рљ итд.
Облици кам и камо могу се употребљавати у значењу „дај“:148 кaм да вiдим М;
кaм да вiдим каквo је П; Кaм, окрeни га Ч; кaмо да га вiдим Љ и сл.
Куде: гoч кудe бijа Р; Каљaја кудe је Н; кoла кудe бiли Р; кудe га је оставiја Сз;
кудe iма кoмбајн Н; кудe је дoшја Рљ; кудe је oна Љ; кудe мoже место мaјку П; кудe
рaдиш тi Р; кудe сам uдата, тaмо О; кудe си тi Ч; кудe су живeли мoји стaри Р; кудe, тuја
ли ГД; кудe ћеш сyд П; нeма кудe П; не сyг кудe је Н; свe кудe бiло Р; цiгански грoбја кудe
су Н итд.
Лево: овaј лeво Н; ондe лeво от чeсму М.
Навам: дoђи нaвам П; oни су нaвам Сз; тегљи нaтам, тегљи нaвам Н; тiја су из от
Кленiке навaм Р и сл.
Навамо: а овeј навaмо њiве М; навaмо Ж; навaмо ће се спuштите Св; oндак ће
iдемо навaмо Р; од Курбалiју нaвамо нaше Н; нaвамо ће iдев Рљ;
148

В. Богдановић 1987: 222.
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Наоколо: такoј нaоколо П.
Навише: кaд пoђеш нaвише О; нaвише отiшја Н итд.
Нагоре: кyд iдемо нaгоре ГД; нaгоре свe Сrби П; нaгоре кyд iдеш Сз; не му трeба
нагoре П; њiве от цrкву нaгоре Р; па ли од Лeдину нaгоре Н; овдe нагoре ће iдемо Р;
оздoле нaгоре П; от прuгу нагoре Р; тuј е бiло лојзiња нагoре П итд.
Надвар: изнeсем ги нaдвар Т; нaдвар ги чuва Сз; нaдвар не смe да остaне Ч.
Надвор: iде по нaдвор Ц; озебнaло нaдвор Ч.
Надворке: нaдворке тuрим П.
Надесно: нaдесно се iде Ц.
Надоле: нaдоле да вiдиш О; од Сuву рeку надoле Т; тuј е путaња iшла нaдоле П
итд.
Надле: вiди тaм нaдле П; тuј нaдле Сл.
Накуде: Накудe сyд? Ж; накудe се iде О; накудe ће П.
Нанам: нанaм ће ги помeриш Т; нанaм отидoше П.
Наникуд: сyд си нанiкуд П.
Наникуде: а сyд нанiкуде Сз;
Напоље: искочiше нaпоље П; нaпоље су Ц итд.
Напред: вaше је напрeд Ч; iдев напрeд Ж и сл.
Натам: нaтам ће поглeдаш Ч; тoј нaтам нeје нaше Сл; тeгљи нaтам, тeгљи нaвам
Н; вaше кuће су нaтам Рљ; вoди нaтам Сз итд.
Натамо: вoда iде натaмо М; оздoл да пoчнеш натaмо П; нaтамо је гiланско Н; не
iдемо мi нaтамо М итд.
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Негде: од нeгде јoш насeлени О; свe нeгде прiватно ГД и сл.
Нигде: нiгде га нeма Н; нiгде не рaди Ж; онаквi дeца нeма нiгде Ж; прoсек нiгде
нiшта М итд.
Ниско: на нiско је О.
Овам: бiло је овaм Р; сeди овaм П; сeдни овaм ГД и сл.
Овамо: Бuнга је овaмо Р; овaмо Копињaк М; овaмо си дођe Сз; овoј бrдо овaмо Р;
па пoсле су гу пребацiле овaмо П итд.
Овде: и једнu сoбу да iма овдe ГД; овдe до сeло Т; овдe жiви Љ; овдe на задuшницу
раздaвам ГД; још овдe Н; овдe, овдe П; овдe си рoђен Р; овдe су насeлени Р; oн овдe се је
родiја О; oнда овдe је имaла фамiлија Р итд.
Овдек: некa га овдeк Н; овдeк трeба да је Сл; узeли су овдeк Сз и сл.
Овдека: а овдeка је бiја Сeнта сaмо Н; довejа га Вoја овдeка П; долiна овдeка М;
код мeне овдeка ГД; нeма рuдници овдeка Р; овдeка извадi трi зuба П; овдeка кyд сам
косiја Сл; овдeка нeма дрuге О; овдeка пa ће дoђеш Св; овдeка у рeку Т; тaто, овдeка М; у
овuј мaлу овдeка што је Р итд.
Овден: овoј овдeн гoре Н.
Овдена: овдeна гoре Ц; овдeна гoре код нaс Љ; овдeна ми је Ч; овдeна нeма М;
овдeна свe цiгована П; овдeна се је запослiла Љ; овдeна штo се зaпосли П; рaди овдeна Ж;
радiја је овдeна Ч; што бeше овдeна Б итд.
Однегде: дођe однeгде П.
Однекуд: однeкуд искочiше Т.
Одникуд: нeма га однiкуд П.
Одовде: бегaли љuди одoвде и затoј Н; одoвде је све око сeло М; одoвде су бегaли
Н; одoвде сəс кoла П; мi смо одовдe О итд.
290

Одовдек: oна је одoвдек Ц.
Одовдека: одовдeка не ли тrња свe П; oна је одовдeка Сз; штo се отсeли одoвдека
П и сл.
Одовуд: одовuд Трнaва Н; уфатiја одовuд Т итд.
Одовуда: кoла одовuда ГД; одовuда П; одовuда је Ч; одовuда у трaву П; овaко
склoпиш пiсмо и одовuда П; ће прiђем одовuда Сз итд.
Одовуд-одонуд: фaтиш одовuд-одонuд П и сл.
Одозгор: затoј штo су одозгoр Т; какo пaдна одозгoр П; одозгoр су дoшле О;
одозгoр нeгде Ч; от Пчiњу су одозгoр О итд.
Одозгоре: слегнaше одозгoре Н.
Одоздол: вiдиш ли кудe је одоздoл Ч; као злaтно нeшто iма одоздoл П; овoј ти је
одоздoл пропeћ ГД; одоздoл кəд iдеш О и сл.
Одокле: одoкле је Ж; одoкле су насeлени не знaм Р и сл.
Одонуд: трeба одонuд да наiђе Т и сл.
Одотле: одoтле, па јoш нaгоре Н; одотлe су дoшли М и сл.
Озгор: озгoр турiли снoпја, шuшјак П; eне ги озгoр Ж и сл.
Оздол: оздoл да пoчнеш натaмо П; па оздoл ће пoчнемо Р; оздoл дођoше Ж и сл.
Оздоле: оздoле нaгоре П.
Около: е, сyг ће iдемо oколо Р и сл.
Онам: грoбја бiли онaм Н; нe, нe, тoј е тaј Лuка дрuги онaм Н; њiни су онaм Љ;
онaм су искочiли Ч и сл.
Онамо: имaла онaмо Т; Мaло Рajинце онaмо Р; па онeј онaмо дoле М итд.
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Онде: iма ондe дoле Т; uзми од ондe П итд.
Ондека: iма ондeка М и сл.
Откуд: Откuд? О; откuд дођoсте Р; откuд је тoј дoшло О; откuд су досeлени Т
итд.
Откуде: али тi откудe га знaјеш О; откудe гу знaјеш Љ; откудe iде П; откудe је oн
дошја Сз; откудe је снaшка овaј ГД; откудe ти на тeбе П; откудeˬти не су имaле О итд.
Отуд: бeште отuд Б; мoји су отuд нeгде Р; oни су пa отuд Т; пред овiја нaши отuд
Н; ће дoђе отuд Љ и сл.
Отуда: Бiја и донeја отuда П; врaћа се отuда Б; дођев отuда ГД; од нeку стрaну
отuда П; oн је отuда насeлен О; отuда из Бuгарску П итд.
Оѕад: оѕaд му вiси Ж.
Поблизо: пoблизо бiло овдe ГД.
Погоре: пoгоре је кuћа бiла Т.
Подоле: пoдоле је тoј мeсто Т.
Покрај: свe покрај, покрај и ће стiгнеш П.
Понавам: пoнавам П; пoнавам га дотeрај Р;
мaло пo навaм Н и сл.
Понапред: пoнапред Т; и пoнапред си је бiло такoј П и сл.
Понатам: тuри га пoнатам Ч.
Понегде: понeгде iма Т; стaви се понeгде Ч и сл.
Право: прaво у кафaну га вoди П.
Свуде: свuде iма П; свuде по једyн Т; свuде продaвав Т.
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Там: једнi тaм, једнi тaм О; кyд сам бiла тaм О; нeсам бijа тaм Р; преглiђа га
тaм Сл; свe до тaм М; тaм га пoтпри П; тaм ли је остaја Сз; тaм су тiја бiли Н; чe, да
бaцим тaм Ж; шeсту гoдину је тaм ГД итд.
Тамо: да iдемо тaмо Р; и овoј прoдаде тaмо П; iди тaмо, iди тaмо Н; Кудe iдев
тaмо овiја П; куде сам uдата, тaмо О; маaла тaмо штo је Р; нeје oн тaмо Б; овoј продaја
тaмо Љ; oни су си тaмо Сз; сyд тaмо гoре у сeло ГД; само искaрамо тaмо Т; тaмо нeма
ни Шиптaри О итд.
Туј: бабаˬДoнка тuј сeди П; више цrкву тuј П; дoшла је тuј П; знaм да је тuј
отпрiлике Р; и о[д] тuј П; и сeстраˬми је дoшла тuј Б; и тuј свaдба iма ГД; јa сам се тuј
родiла О; нeшто да склoнеш тuј П; овeј му дaле тuј да јeде ГД; тuј га остaви Сз; тuј да
дoђе Н; тuј е бiло лојзиња нагoре П; тuј е путaња iшла нaдоле П; тuј oдма овдe нaдоле
Н; тuј рeка нaша извiра О; тuј су затeкли Н; тuј су нeкад бiле свe тrле О; тuј штo је бiло
Рљ итд.
Туја: али нeма ниједyн човeк тuја О; iма и тuја Св; зeмља је ђеренђiва тuја О;
iзвори су имaле тuја О; кудe, тuја ли ГД; нeма га тuја ГД; oна не затeкла тuја Сrби О;
рaди тuја ГД; такoј се оделiле тuја О; тuја га намeстив Сз; тuја до врaта Сл итд.
Унутра: да укaрамо кoла унuтра Р; унuтра су П и сл.
Прилози за време
2.6.1.2. Прилози за време у говору Прешева:
Вəздəн: рабoти по вyздəн ГД; нeма га вyздəн Ц; вyздəн по oвце Сл.
Годишње: годiшње дoђе Ц; јемпuт годiшње О и сл.
Данəс: данyс је ГД; данyс је Горeшњак П; данy су дoшли ГД и сл.
Данǝске: ако умeјеш да се снaђеш данyске Сл; данyске пeтак је О; нeсмо месiли
данyске ГД итд.
Дəње: нoћу, дyње нiшто нeма да ме нaђе Сл;
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Довече: ће дoђу дoвече Ж.
Догодине: догoдине ће дoђе у сeло Т.
За чəс: oно си стaше за чyс Т.
Зимус: зiмус нeколко мeсеца радiја ГД;
Зимуске: сyг, зiмуске О.
Ичер: ичeр бeмо куде њi Т; ичeр идo Сз; iшла сам ичeр Т.
Једампут: једампuт бeше јa кuде мoји П; једампuт дођe П; јoш једaмпут гађajа Н
итд.
Једанпут: једанпuт рeдно је да гу одвeдеш П; једанпuт се посвађajа с њeга Ц и сл.
Једанпута: једанпuта ли је бiло Ч; тoј ли на једанпuта ГД.
Једǝнпутке: и ја купувa једəнпuтке Т.
Јемпут: јемпuт за жeну П; јемпuт за њeга П; јемпuт ме пратi мaјкаˬми О; јемпuт
месeчно обавeзно П; Јенпuт не казuје Ж итд.
Јесенəс: тeј су од јесенyс П.
Јичер: јичeр бeву Т; јичeр бeмо Т; па ли јичeр ГД итд.
Јутре: да гу псuјев љuди јuтре О; јuтре какo ћемо Сз.
Јутредǝн: јутредyн зoве П.
Јутрос: од јuтрос пaда Ч.
Јуче: јучe је навратiла Т; онаквi су ми од јучe Р.
Јучер: јучeр бeше Сл; јучeр је имaло Сз; јучeр ги докарaше Т; јучeр је бiло гuжва
ГД; јучeр сам iшла ГД; Пeра јучeр дођe М итд.
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Како („од када“): какo ву рeко, вiше нeје смeла Сз; какo се је послeдња фамiлија
иселiла О и сл.
Кəд: кyд да тuра пoла гoдину П; кyд си орaја Н; кyд ме је видeја Рљ; кyд да iдем Сз;
Комај (,скоро, још малоʼ):149 гoтове су комaј Сз; комaј ги завршiмо М; комaј
готoво Ч; комaј се смрачi ГД; комaј ће бuде П и сл.
Лани: лaни је имaло М; уху, још лaни Т и сл.
Лети: а лeти да се лaдиш О.
Летос: бeву лeтос Ч; јoш лeтос су бiли Р и сл.
Летоске: ја лeтоске идo, на Вiдовдан ГД; лeтоске је доодiла ГД и сл.
Месечно: јемпuт месeчно обавeзно П; јемпuт месeчно О и сл.
Навечер: жeана нeма да излaзи нaвечер Сл; и нaвече доoди Н; Нaвечер ће вечeрамо
Сз; оглушiше не нaвечер ГД и сл.
Најпосле: Али нaјпосле, зeјтин Ж; oна нaјпосле iма да јeде Сз и сл.
Напред: напрeд свaдбе се правiле двa дyна Сз; Оваквi су бiли напрeд Ж; као онoј
напрeд какo је бiло М и сл.
Напрет: напрeт чuваше, сyг не ГД; напрeт чuваше и кокoшке Ж итд.
Напривечер: такoј напрiвечер залaдне Ч.
Напролет: нaпролет ги садi М.
Наћəс: наћyс је мнoго лајaло Т; не ми је бiло дoбро наћyс Т; од наћyс га нeма Сл;
сaњам наћyс П и сл.
Наћǝске: наћyске до кoј знaје кyд О.

149

В. Златановић 1998: 184. Белић (1999: 315) наводи да етимологија овог прилога није сасвим јасна мада
упућује на значење од прилике, једва.
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Некад: имaло је нeкад О; нeкад је бiло Т.
Никад: нiкад вiше као тyд Сз; овaкви ми нiкад не испaднев П;
Никат: нiкат нeје секнувaла О и сл.
Ноћу: нoћу, дyње нiшто нeма да ме нaђе Сл.
Њекња: нe ли њeкња бe П; њeкња П, Н, Ц, Сл, Ч, Ж; њeкња идe Т; њeкња ми је
викaја ГД; њeкња сам гледeла Рљ; њeкња се јављa Ж; њeкња су славiле ГД; од њeкња Ч;
од њeкња гу нeма Сз итд.
Одавна: одaвна је бiло ГД; тoј одaвна Н и сл.
Одавно: одaвно је умрeја ГД; одaвно су одaдене О; онaкве су одaвно Т итд.
Одамна: одaмна дођe Ж; одaмна је умрeла ГД и сл.
Одамначка: одaмначка се је удaла Ж.
Одамно: одaмно је отiшја ГД; одaмно су тuј Р и сл.
Одма: и oдма отидoше Т; oдма да извaди П; oдма ме зaболе ГД; oдма, чiм чu П;
познaва се oдма О итд.
Онǝг: онyг П, О; онyг бeше Св; па ли онyг Рљ.
Онда: oнда iдемо овaмо Ц; oнда iмамо гoре Р.
Ондак: oндак је дoбро П; oндак у Бuргас П; oндак ће iдемо навaмо Р; па oндак је
бijа П итд.
Ономад: ономaд бeу Љ; ономaд на сeдмину Ц; ономaд узимa из Чукaрку ГД;
Ономат: бiли су у Гiлане ономaт П и сл.
Отəд: мнoго је врeме отyд Сл; отyд су код њi Ч и сл.
Откəд: откyд нeси месiла лeба Т; откyд те нeсам видeла Ж.
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Откəда: откyда си је такoј П и сл.
Откəко: откǝкo ги нeма Ч; откǝкo је oна дoшла П; откəкo умрe Т итд.
От крај: брљiво бeше от крaј П; от крaј си је тuј Р и сл.
Оточ: отoч ги давa да јeдев Ж; отoч гледa Ч и сл.
Па: јa пa сас њuма О; oно пa iсто Сз; отiдем пa кuде њuма П; пa пuшим П; пa се
спaјав двe Р; пoсле гoре пa iма Р итд.
Понапред: Верiдба пoнапред, пoтам свaдба Ж; oни пoнапред су се иселiле О;
пoнапрeд Т; пoнапред да га тuрев дeте у вeру Сл итд.
Поˬнекипут: наѕrне ме поˬнекипuт Т и сл.
Поодамначка: јa нeсам месiла, бoгами, поодaмначка ГД.
Поподне: за гrло рaди попoдне ГД; ће iде попoдне П и сл.
Порано: Бoбе пoрано је М; дoђите пoрано Ч и сл.
После: па пoсле ћу ГД; пoсле мuж ми се рaзболе О; пoсле су дoшли по нaс Н итд.
Последњи пут: чикаˬAнђел послeдњи пuт бeше О.
Потам: Верiдба пoнапред, пoтам свaдба Ж; не сyд, пoтам П; пoтам ће дoђем Сз и
сл.
Пре: а прe су бiле сaмо тrле О; овoј какo га вiкашеву прe М; шкoла је почeла прe Р
итд.
Пролетос: прoлетос бeше с нaс Ч.
Пролетоске: делiли пролeтоске плuгови Сл; прoлетоске делiли Сз.
Рано: не ли је рaно Т; рaно се дiгне Ж и сл.
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Раније: нeки ранiје га кrстев Сл; ранiје ни гaће нeсу имaли, ни нiшта П; ранiје се
порађaле тuј Сл; такoј су га називaли ранiје М итд.
Сабајле: до сабaјле П; iде на сабaјле Ч; отiдем на сабaјле П; сабaјле ГД; сабaјле
кuснем Т итд.
Собајле: пратiја Дiку собaјле Сз.
Сабаље: сабaље ги извaдим П; ћ iдемо сабaље Т итд.
Сəг: а не ко сyг мi ГД; као сyг глeдам П; не сyг кудe је Н; сyг завршiло О; сyг,
зiмуске О; сyг је такoј Рљ; сyг је тuја као нaсеље О; сyг мaло, мaло ГД; сyг фамiлије Б;
чeке да се сeту сyг О; штo идoмо сyг Н;
Сǝга: е, сyга Р; и сyга дoле тeра волoви П; и сyга штo рaди П; и oн умрejа сyга О; јa
и сyга П; Сyга вoду да пiјеш П; сyга iма Рљ итд.
Сəд: сyд видo Љ; сyд какo не знaм Н; сyд казuју О; сyд тaмо гoре у сeло ГД итд.
Сǝда: кудe ће нaђеш сyда рабoту О; ће гу вiкам сyда П и сл.
Сəк: е, сyк ће пiшеш овакoј Р; iма сyк пекaра ГД; и сyк су тuј направiле кuће О;
нeје кaко сyк модерaција Сл; сyк не вaља ГД;
сy кəд видo ГД; сy ће те фaтим П итд.
Синоћ: сiноћ iмаше О; сiноћ кaсно П и сл.
Синоћке: сiноћке Ч; па и Мiца ми вiка сiноћке П и сл.
Сутра: вiка за сuтра О; ће вiдим сuтра П и сл.
Скоро: сyд, скoро ми рекнaше, умрeла ГД; скoро сам чuла Т и сл.
Тамəн: тамyн завршiмо жиeтву Сз; тамyн да пoђе, oна зoве Рљ.
Тəг: знaчи до тyг О; и о[д] тyг пoсле О; тyг сам и јa бiја Сз и сл.
Тǝга: нeсу смeле тyга О; имaло се је тyга О; и тyга iсто П итд.
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Тəд: е, тaд смо бiли Р; јa сам тyд uченик бijа Р; Тyд плaчешеву П; тyд су бiли
Сrби Р и сл.
Тəда: тyда такoј бiло Љ и сл.
Тəк: јa тyк бeше у Кумaново ГД; тyк смо дoшле О и сл.
Топрв: oни топrв ће дoђев М; топrв се заучujе Сл; топrв се uчи Рљ; топrв ће
вiди Љ; топrв ће рабoти П и сл.
Увек: нeје бyш uвек О; uвек смо iшли Т и сл.
Увече: јa ги uвече докaрам Т; uвече си дoђев Сз и сл.
Увечер: uвечер ће отiде Сл.
Ујесен: сaмо uјесен Б; uјесен се вaдив Ц.
Ујутру: трeба uјутру да ги се подлoжи О; uјутру ги дaм Т и сл.
Уочи: бyш уoчи Ђuрђевдан Ж; уoчи свaдбу П.
Чəк: чyк јuтре Ц; чyк у јeдан ГД и сл.
Чим: чiм сте изaшли Р; чiм тoј рекнaше П и сл.
Прилози за начин
2.6.1.3. У прешевском говору могу се чути прилози за начин:
Арно: aрно га напрaви П; aрно рабoтив Сз и сл.
Барабар: iгра се барабaр с дeца П; и oн, барабaр с њi О.
Бајагим: бајагiм гу плaши П; бајагiм ће удaри Б.150
Бајги: бајгi ће дoђе Т.
150

Уп. tур. bayaği (Шкаљић 1966: 113). Финално м у бајагим може бити објашњено као инструменталски
наставак који је добијен аналогијом према облику лепим (Бошњаковић 2012: 297).
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Башка: бaшка су си oни Сз.
Божем: божем не знaје Т; божем ће гу сyпрев Ж; јa божем ће прaвим П и сл.
Божемски: божeмски бoље је Т; божeмски нeма да ми дaде Љ; ће дође, божeмски
П и сл.
Боље: бoље да пiшеш Р; бoље ће ти кaже М; да се чuјемо бoље Р итд.
Брго: бrго код лекaра П; бrго, бrго на мeне П; и бrго у Кумaново Ч;
Брже: јa бrже по њu Ж; бrже гу вiкнем Ч.
Грешком: грeшком га вiкнем њeга Ц.
Дирекно: дирeкно удaри М.
Добро: дoбро га је средiја Т; тi трeба да знaш дoбро мaлка шиптaрски Р;
Другачије: или другaчије да пoчнемо Р.
Другојаче: другојaче је кəд су тuј П.
Друкше: не пaмти дрuкше да се је викaло О; дрuкше је П.
Ђутуре: ђuтуре ги плаћaмо П; ђuтуре сам дaја Сл; јa сам гледaја ђuтуре Сл.
Заинат: заинaт ву тoј рабoти П; заинaт iдем Т; нeћу заинaт Б итд.
Заједно: зaједно смо iшли О; једнo врeме су бiли зaједно М.
Замалка: замaлка да ме згaзи О.
Исто: iсто и oни Р; iсто ли га вiкав Р; iсто су такoј рачунaли М итд.
Једва: једвa га направi Ц; једвa гу нађo П; јeдва нeкако завршiмо дoручак Ц и сл.
Једвај: једвaj стигнa Ц.
Јефтино: код њi тo јeфтино П; нeје ни јeфтино П.
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Како („како“): какo је писaја тyј календaр П; кaко не Р; какo oћеш тi Р; какo пaдна
одозгoр П; какo се вiка тoј тaм П; какo се је забунiја тoлко Ц; какo се презiвљаше Н; какo
су лuкави О; какo су се звaле Р; oни какo су пaметни О; кoј какo могaја О итд.
Кəко: кəкo нe ће iдеш ГД.
Кобајаги: дoшли смо кобајaги за стaн П; кобајaги да смо зарaзени Сл; кобајaги
Звoнко разговарajа О.
Лəко: лyко је О; нeје лyко, него нeма штo Р.
Лəсно: лyсно се прaви Рљ.
Лошо: лoшо бiдна П.
Наједампута: наједанпuта узiмам ГД; тoј ли наједанпuта П.
Најтешко: нaјтешко ми је бiло тyд Ж.
Налице: нe ти је нaлице Ж.
Наопако: окрeнем га нaопако П.
Напола: нaпола исeчеш П; па нaпола је Р.
Незгодно: бiло ги је мaлка нeзгодно М; нeзгодно ми бeше О.
Некако: завршiмо нeкако Ч.
Никако: нiкако да пoчнемо П; нiкако да се скрaси Т.
Обавезно: обавeзно по двe се узiма Т; oбавезно ги вiкај П.
Овако: е, сaд ћемо овaко Р; пiши овaко Р и сл.
Овакој: е, сyк ће пiшеш овакoј Р; не би овакoј пилeнце нагазiла О; овaкој гу рuку
дrжи дeсну ГД; oн вiка овaкoј П итд.
Одвај: одвaј дођo Сл; одвaј гу завршi ГД; рабoтим, али одвaј Р итд.
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Одједǝмпут: кəд рiпна одједǝмпuт Т; одједǝмпuт га нeма П.
Онако: питuјем си га онaко Р.
Онакој: глeдам си онакoј Ч; дођo онакoј П; јa онакoј Р.
Опште: ни на пoдрум, ни на кuћу, oпште Н.
Отприлике: знaм да је тuј отпрiлике Р; отпрiлике oсам гoдине О.
Пешки: па у Бuкоровце пeшки П.
Поарно: пoарно од ракiју Сз.
Побрго: да завrшим пoбрго П.
По згодно: какo ти на тeбе пo згoдно Р.
Појефтино: iмаше пoјефтино ГД.
Пола-пола: дeли пoла-пoла Р.
Полако: полaко бре О.
Полəк: полyк тeра Б;
Полəчка: iде си полyчка О; полyчка, спiје П.
По полǝчка: вoзи пo полyчка П.
По старо: овoј по стaро М.
Посебно: пoсебно за тaткаˬми, пoсебно за Мiлку ГД; свe ги је пoсебно Ч.
Потешко: пoтешко ги је на њi П.
Ретко: викaли су се, ал рeтко Т; рeтко доoдив Ц; сас волoви рeтко, рeтко Н;
рeтко су долазiли О.
Сељачки: сељaчки ти кaжем Р.
302

Сефте: Нe му је сeфте П; сeфте ли ми је Т.
Силно: јa збoру сiлно Сл.
Силом: одaле су ме, кaже, сiлом О; oни су ме сiлом дaле овдeка О; сiлом рабoти
Т; узeле гу њeни сiлом О итд.
Скроз: немoј скрoз да извлaчиш М.
Слабо: јa кaфу слaбо пiјем Р.
Слађе: слaђе му је у дрuштво Р.
Слатко: нe ми је слaтко сaм да пiјем Р.
Стално: стaлно га вiкамо П; стaлно излaзи вoда Т.
Старовремски: тoј е староврeмски М.
Стварно: да л је ствaрно такoј П; ствaрно знaм О;.
Такој: e, такoј П; e, такoј га окрeни мaлка П; eте такoј О; iсто такoј ни је
причaја П; iсто такoј са дeца тaмо ГД; И такoј Ж; и такуoј Сл; и такoј ми ти је П; и
такoј си и остaло Р; такoј га сiгурно и тi вiкаш Р; такoј ме заболувaше и турa П; такoј
су вiкане Н; такoј су ги викaли Сз; такoј ти вiкам Рљ итд.
Тешко: тeшко је бiло П; тeшко да се урабoти Ж и сл.
Убаво: сeдни uбаво, јeди ГД; штo uбаво пiше П и сл.
Уједно: uједно су правiли Сл; uједно су турiли П.
Уђе (,још гореʼ):151 oно па uђе iспадна П; uђе је код њi Т.
Уопште: и нe га вiдимо уoпште Н; нeје бiла бoлна уoпште П.
Често: чeсто долaзи О; јa ги прaвим чeсто П и сл.
151

В. Златановић 1998: 424: „више, јаче, у већој мери“. У вези са овим прилогом Белић упућује на руско
хуже и његово значење више, још, сасвим, грђе (Белић 1999: 299).
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Џабе: нe се дaва џaбе Р; џaбе ги је правiја П.
Прилози на -чки и -чким:
гrбачки је iшла Т; јeде лежечкi Т; рeбрачки ме глeда Ц; па rњачки у њeга М; свe
стојечкi О;
жмуречкiм iде Ч; клечечкiм се вuче Ж; не јeди лежечкiм Т; свe седечкiм Ч; свe
такoј седечкiм П.
Прилози за количину
2.6.1.4. У говору Прешева употребљавају се следећи прилози за количину:
Већином: али већiном тaј е сuва Р; већiном су нaши П; већiном су тoј бiли Р и сл.
Доста: дoста ми је Т; дoста на душмaни П; ма iма дoста што oћев М итд.
Ич: не трeба за мeне iч ГД; не знaм iч Р; нeсмо отiшли iч Р; iч не знaм О итд.
Још: да ти дaм јoш П; и јoш oће М; и јoш узiма Ч и сл.
Колко: кoлко iде М; кoлко ме је тепaја О; кoлко онoј воденiца кəд мeља О; кoлко
су ми донeли П; па кoлко да iма Ч;
Количко: колiчко је тeпана Ж; колiчко су се измучiли ГД и сл.
Кочка: кочкa сам направiла П; море, кочкa iма Ч.
Коџа: коџa смо имaли П; нe ли ти је коџa Ц; oна седe коџa Т итд.
Малка: јoш мaлка до крaј Б; мaлка iма у пoдрум П; мaлка ни oстана Т.
Малчичка: малчiчка зејтiнчак П.
Млого: млoго ли су дeца П; млoго лoше О; млoго се љутiја Ч; млoго смо долeко ГД;
млoго смо се мучiле О; млoго uбав сiр ГД; мuчени смо млoго О итд.
Много: мнoго ме нервiра П; мнoго мaло М и сл.
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Оволко: остaло ги је овoлко ГД; овoлко до њi М.
Повише: какo не купi пoвише П; пoвише си обелejа Р.
Помалко: помaлко се цедuрка Ж.
Потпуно: ама, пoтпуно iсто ГД.
Пуно: пuно око нaс Ц; пuно сам имaја стaри љuди Н.
Ресто: онoј рeсто за њuма П.
Сасвем: сасвeм га дoкрајчи Ч; сасвeм мaлка тoј ГД; тi га сасвeм uтепа П.
Толичко: нe ме толiчко интересuје Н; толiчко му је остaло М.
Толко: дeли, на овoга тoлко, на онoга тoлко Р; јa тoлко врeме Н; какo се је
забунiја тoлко Ц; нaши нeсу смeли да iдев тoлко О; тoлко си је бoгом дaта О и сл.
Толико: oна будaла толiко О;
Односно-упитни прилог зашто:
А заштo тoј? Р; Заштo ли га нeма? ГД; Заштo нeћеш? П; Заштo ти тој треба? Ц;
Заштo ће ти тoј? Сл.
зaшто Ц; зaшто нeсу дoшли П; зaшто нeсам викaла П итд.
Прилог за узрок затој:
Eпа затoј Т; Затoј га нeсу тeли П; затoј не му ни дaва Сл; затoј сам га купiла П;
њега су га затoј викaли Сз; спaла је па затoј П итд.
Прилошки изрази:
Дəн-дǝнəс: и дyн-дəнyс гу iма тaмо О; тoј и дyн-дəнyс Т.
Дǝн-дǝнəске: Свi се чuдив и дyн-дǝнyске П.
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Ете-такој: и ете-такoј бiдна П; мi, ете-такoј Р.
Јошˬјемпут: јошˬјемпuт да те вiдим П; јошˬјемпuт ми такoј нaправи Т.
Натам-навам: вrтим се натaм-навaм Рљ; повrтим се натaм-навaм П.
Некиˬпут: некиˬпuт кuпимо, некиˬпuт пeчемо ГД.
Некиˬпута: некиˬпuта цeл лeб изeја нeки П.
Онəг-овǝг: и јa ги прaвим онyг-овyг ГД; стaвљам онyг-овyг П.
Предлози
2.6.2. Предлози забележени у прешевском говору:
Без: без дeца је П; без мaјку је остaја О; без њeга Рљ; бес тaтка О и сл.
Више: више бoр гoре Р; више нaс ги је кuћа Ц; више сeло гoре Р и сл.
Врз: багатeла врз багатeлу ГД; па свe врз њi П; рaсипа врз мeне Ч и сл.
До: до грaницу тaмо Т; до њи смо до царiну Т; од а до ш М итд.
За: за њi је давала Рљ; за пeсто динaра П; па за Орaовицу О и сл.
Због: због зeмљу Т; свe због мaјку П; због тoј Р итд.
Из: из Босiљиград Р; е, тiја су из Клiновац Р; из Топлyц штo су дoшле О; из
Бујaновац Б; ис Цrни Вr Р итд.
Изнад: изнад кuћу гoре П; изнад Прeшево Рљ; тeј изнад шкoлу овдe Т итд.
Испод: тoј испод Aшане М; испот овuј кuћу oдма тuј П; испот пuт Р; и сл.
Код: код мaјкуˬми О; код нaс нeма П; мoж код њeга М итд.
Кра: бoље кра тeбе кад нeсу Сл; дeца кра њu Б; кра кuћу Сз; тiја штo су кра њeга
Сл.
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Кроз: кроз лојзiња што се iде О; кроз њiву iде П; кроз њuма М и сл.
Куд: куд њi Сз; ће iде куд сeстру Б итд.
Куде: куде вoдоводи М; куде њeга је П; куде Трeјачани О; однeсев чyк куде овoј П
итд.
Накуд: мoре, накудˬосамдeсет Р; накудˬЛeтовицу Р; накуд нaс Сз итд.
Накуде: накудеˬВрaње О; накудеˬдeду М; oнда онaј накуде њi Рљ и сл.
Низ: низ Марaву Н.
Међу: oни мeђу сeбе се договoрев О; тoј си је међу њi П; тuј, међу њiне кuће Т.
На: на овoј цeло П; на uлаз М; од колeно на колeно Н;
на мајкуˬми ће даде П; на свaкога, бoжем О; на Ћiпру да кaжеш О и сл.
На (са значењем присвојности): на брaтаˬми ћeрка Р; на чiчуˬми сiн Т; тoј е на свi
Стрeзовчани М и сл.
Над: над кuће М; тuј над сeло Т и сл.
Низ: низ Марaву Н; пuшти низ вoду Ц; такoј низ пuт Т и сл.
Од: од ГолемиˬДoл је бijа ожeњен О; од кuћу Сз; од колeно на колeно Н; од ливaде
Р; oни су од Барбaце насeлени О;
от Курбалiју Н; от Прeшево је дoшја Рљ; от прuгу нагoре Р; от Пчiњу су одозгoр
О; от Шапрaнце дoшле О; свe от Трeјак О;
па о[д] тeј М; о[д] Тргoвиште према Бuгарску Р; о[д] Трнiцу тaмо гoре О итд.
Одовуд: одовуд јaбуке Сл.
Око: вrти се свe око мeне М; па око мeне П; тrчи око кuћу Т и сл.
Около: oколо се замoта Т; па oколо насoлиш П.
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Откуд: откудˬпuт ГД; откудˬЦрнoтинце Р;
Откуде: откуде онuј Н; откуде пuт Сл; тaмо, откудеˬсeло Т; тoј е откудеˬњi П.
По: по гoрањ пuт О; свe по пuт Сз; и по рeку О;
и по дeца О;
по дeду Т; по његoво iме О; по прaдеду нeкога О; по фамiлију нeку Сз; тoј по
нaшега дeду О;
По пeсто динaра П итд.
Под: нe, под Гiлане је Н; ондe под нaше М; под Мaминце М; под нaс је вoда дoле
П; под Нoрчу ли је Н; по[д] тyј aтар М; свi пот сeло М;
Покрај: покрајˬмeне Т; свe покрајˬпuт су О и сл.
Поред: поред пuт П;
порет цrкву О и сл.
Преко: прекоˬнoћ ме дoведе ГД; тaмо, прекоˬрeку Т.
Поза: легнa позаˬједнu крuшку Сл; oне позаˬкoла ГД; позаˬједнi бaгреми Сл и сл.
Позади: тe га позадиˬкuћу П; тuј, позади нaши грoбља Р.
После: oни су после нaс дoшли Ц; после ослобођeње Р;
после Бујaновце нeгде Т и сл.
Пред: пред овiја нaши отuд Н; стaне пред њeга Т; овyј мoј штo је прет кuћу П;
прет кuћу iма једнo астaлче П;
пред Нoву гoдину Ч; пред слuнце Ц и сл.
Преко: отiде преко крoв Т;
не мoже преко њuма П; преко дeвераˬми О; преко нaс Рљ;
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преко недeљу Б; преко нoћ Ц и сл.
Према: према Бuгарску Р; према Маџiре Р; према Цаканoвце Т; тoј е према Хaн ли
Т;
према понедeљак Ц и сл.
Пре: пре двe недeље Н; пре трiста гoдине ли Н; пре шездeсет и кoлко гoдине
iмаше П;
тoј е нeгде пре Врaње П итд.
С: с лeве стрaне Ц;
з десне стране Сл и сл.
С, сə, са, сəс, сас: Нe с мuжи Ж; па нeма вeзе с Рaде М; с овeј е бiла, сiгурно Рљ;
нeма сy што да ги рaни Н; сə свекrву је живeла П; сǝ стaпче П; сə штaке oдеше Ж;
огрaђено са зaмку T; са кoла П; са њi је дoбар Љ; са овiја нaши Б;
пoсле сəс црeп покрiше О; сəс онeј ћеремiде О;
брaт сас брaта да не збoри П; зaједно сас камaту М; сас волoви рeтко, рeтко Н; ће
гuрамо мi сас њi ГД; сас њuма мнoго смо живeли П;
саз Димiтрију Сл; сǝз Дeјана Сл итд.
У: дrжи га у скuт П; паднaја у њiно Ж; у тoј врeме О итд.
Уз: iде уз нoгу Ц; такoј уз кuћу Т.
Уза: тeзгера уза зiд ГД.
Место: кудe мoже место мaјку П; млeко место вoду П; oн ће место њeга Т и сл.
Удвајање предлога: до извише Штiп Сл; тiја су из от Кленiке навaм Р.
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Везници
2.6.3. Везници који се јављају у говору Прешева су:
А: а да сам ги на врeме носiла не бi ГД; а јa само штo бeше изaшла П; а кад рiка,
oно гrми П; а љuто да јeду, нe ГД; а не кo сyг мi ГД; а oн ћuти Т; а тi да му кaжеш на тoга
П; мaјка ги вiка, а oни отuд Т итд.
Ако: ако нe га опрaвиш на врeме, џaбе П; ако остaне Т; ако oће да га јeде мeко,
дoбар је ГД; ако се сeту О; ако се тeпате, тeпајте се овaко Ц; мeсо ако се скuва Ц итд.
Али: али ако дoђе дрuг О; али oна је у Бaваниште ГД; али сyга да чuје, да вiди
лoпту, не ГД; Али сyд да ми стрuже здрaв зuб П; али сeдив у стaру кuћу Мiркову ГД; да
пiје вoду али да нe се намoкри Ц итд.
Ал: ал вiдиш, сyд ладовiна, дoбро је ГД; ал нe га пуштiше П; Не вaља, ал сyг
биднaло Ж; Па јa знајем, ал такoј сам гу сањaла П.
Ама: Ама чeкеj да ти кaжем П; ама тoј његoв ли је стaн бiја ГД; мoжда, ама ја нe
знaм Ц; ама нeма врeме ни oн Н итд.
Веће: oно вeће готoво Сз.
Да: да знaјев дeца штo је ГД; Да му кaже Ж; да iма кудe да пренoћи ГД; да iма
тежiну да га прoдав ГД; да набeрем Ч; да пaдне, да ме мeне окрiви Ц; да пожiви кoју
гoдину Ц; да се послuжим јoш мaлко Ц; вiкам нeћу да ги кuпим Ц; знaм да је од мoју
фамiлију ГД; не верuјем да мoже да га откuпи П итд.
Дек/дǝк (да):152 Да му кaже дек штo је бiја у аџилyк не врeди тoј да продaва П; да
сам знaла дек Лuте iма ГД; уoдма ми тeкна дек је онoј кuма штo је рeкла Сл;
знaм дǝк iма малу П; јa знaм дǝк је разговарaла П и сл.
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Овај везник фонетски одговара прилогу гдека, гдек, а његово значење може бити изрично и узрочно (в.
Белић 1999: 187, 412).
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Дек/дǝк/дǝг (због тога, зато): дек oн рaди попoдне ГД; знaм дек oн ни је причaја
П; нe да прiчам дек је онa тuј Сл;
дǝк oно да плaче, јa да плaчем, нe Т; oн дəк жuт у лiце („зато му је надимак
Лисица“) Н;
знaм дǝг ми је причaла Ч; па дəг ву га показuјеш стaлно Ж и сл.
Док: док се јa дiгнем П; док се обuче, док му дaде Ц; док се сeтим Р итд.
Докле: јa ће завrшим докле се тi врaтиш Т; такoј ће је докле си тi дeте ГД и сл.
Ели: за њeга ел за мeне Н; ели га вiка њeга Сз; ели iди, ел сeди тuј Б; ели католiци
ели правослaвни Н; ели сас бuрму Сл; ели стoку остaвете ели се врaтете Н; ели ће се пaзев
ели ће ћuтев Сл; нeке пaтичке, ели сандaлке, ели ципeлке Сл и сл.
Ем: ем помaгам, ем тrпим Т; ем сам ву рeкла, па не смeм П и сл.
Епа: епа мoј дeда имaја тyга О; епа, нiкаква нeси Ч; епа oна је дoле Н.
И: вiкам ги да iдев и да донeсев П; да ги довeде и дeца П; и дeте и oн се зaпали ГД;
и тaмо и овдe О; постiли и у цrкву О; правi ги сoк и кoмпот ГД; oн само пoдиже глaву и
спуштi ГД итд.
Или: сaмо да ли двојiца или тројiца бeву Р; или чaј му не одговaра Т и сл.
Како („као“): како да нeсмо фамiлија О; како сyк се сeћам П; како у Прeшево штo
ги iма О и сл.
Кəд/кад: јa кəд сам дoшја Н; кəд бeше лaдно О; кəд дoђев, спрeма једeње ГД; кəд
закoљешеву свiње Ц; кəд изaђем у пeнзију П; кəд му вrжеше шамaрчину Ц; кəд се
распрiчамо, не мoш се одeлимо Ц; Рaтко кəд uмре, тyј нoћ јa сaњам ГД.
кад је бiја у Врaње Ч; кад смо мi направiли кuћу гoре Ц итд.
Ма: Дoбро, ма мeне ме срамoта О.
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Ма ли: ма ли бeше јучeр Т; ма ли ти вiкам Ч; ма ли ти причa П и сл.
Него: iма, него нeје дoбро П; него штo си рaно остaла без домаћiна О; прaвим,
него не искaча uбаво Т итд.
Ни: ама нeма врeме ни oн Н; не мoж ни да мrдаш Ч; ни дeда, ни парaдeда, ни
чuкундeда О; ни дǝнyске нe знам П; ни је бiја фрiжидер П; ни мeтар Т; Ни ми казaше П;
ни на пoдрум, ни на кuћу, oпште Н; ни не фaћа шuга Сл; ни сам лeк примaла, ни сам код
лекaра отiшла П; ни сам љuбав водiла, ни сам нiшта П; ни смо видeле дeте, нити нiшта
ГД; нi су ми наплатiли, ни нiшта П итд.
Нити: али нити oни долaзив, нити мi iдемо О; ни смо видeле дeте, нити нiшта
ГД; нити мi iмамо, нити oни iмав Н; нити трaжи мaјку Т итд.
Па: iде, па се врaти Ч; казa га па забравi О; Љиљaна прoдаде овaм у Бeоград, па
oтиде ГД; набiја гу тuј, па узeја мoтку Ц; напрaви па ги вiкне П; oн се женi, па се женi
ГД; па некиˬпuт напрaвим сiр овyј млaд ГД; па си га Гoспод крaсеше Ц; па су јавiле
партизaни Ц итд.
Па ли: па ли засрaми се П; па ли нека iде, штo те брiга ГД; па ли ја разговарa Ц;
Па ли и от прiтисак тeчи кrв Ж и сл.
Пошто: пошто ги писaмо Р; пошто кафaна oдма тuј е П; поштом oна бeше трuдна
ГД итд.
Сем: нiкој, сем овyј Цуфа штo је држaја рaдњу П.
Та: да набeрем та ће ти дaм Ц; идoше, та донeсоше Сл; завршiше, та дођoше Т;
завршiмо, та гу вратiмо Н и сл.
Те: те нeкад маргарiн, те нeкад зeјтин ГД; те овaко, те онaко Ч; те овoј, те онoј
П итд.
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Тики: тики вiкне одјемпuт О; тики ву се повeћа прiтисак ГД; нeма, нeма, тики се
јaви Т.153
Чим: чiм је тaква ствaр, дoбро П; чiм вoзиш, знaјеш Ц и сл.
Што: вiкам ву за онoј што трeба да донeсе Т; да знaш што сам доживeја П; не
размiшљав што нaрод јeде ГД и сл.
Речце
2.6.4. Све речце из прешевског говора се могу поделити у неколико група: модалне,
речце за посебно истицање, упитне, речце за потврђивање и негацију, императивне,
показне, речце за обраћање и речце за дозивање.
2.6.4.1. Модалне речце:
Белки(м): белки ће дoђе Т; белким ће помoгне П; нeкој ће се јaви, белким Р; ће
напрaви, белким Ц и сл.
Богами: бoгами, забрaвим се Сл.
Ваљда: вaљда ву је бoље Ч; дoбро је вaљда П; oна вaљда iма бoље Ж и сл.
Додуше: додuше, вiка ће врaти Т; додuше, нiшта нeје рeкла М и сл.
Истин: истiн, нeма ги вiше Сз; истiн, такo је П и сл.
Можда: мoжда је стигнaја Ч; мoжда нeсам требaла Т; мoжда су се посвађaли П
итд.
Стварно: ствaрно ти вiкам Сз; ствaрно ли је такoј бiло П и сл.

153

И у другим призренско-тимочким говорима тики се употребљава у функцији везника (Богдановић 1979:
100, Јуришић: 277). Уп. Белић 1999: 414: „Прилог тике (тек), који се овде често изговара тке, добио је у
овоме дијалекту и специјалну употребу и значење. Он се употребљава, каткада, као адверзативна свеза, али
још чешће као речца за истицање.“
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2.6.4.2. Речце за посебно истицање:
Ама: ама ми је испaло П; ама нeје бyш такoј Сз; ама пoтпуно iсто ГД; ама сам гу
направiја рабoту Ц; и сл.
Бǝш: бyш је uбаво Ч; бyш oн нaиђе П; eне бyш онaм Т; епа, бyш такoј Ц итд.
Дип: дiп, дiп, ако вiка Т; дiп ладовiна, па сeдим ГД; дiп oна тuј П; дiп сам ву
рeкла ТР; лeпо си спiје, дiп ако гу пробuдив П; работaла би, дiп нeма сə штo О и сл.
Бар: бар да ми је једнo Р; бар да прoдамо П; бар да се јaви Ц и сл.
Берем: берем да је завршiла, да iма кудe П; дaј ми берем једнo Т и сл.
Само: сaмо ву прoђе сeнка Т; знaм ги сaмо по прeзиме Ч; сaмо да не iдем П итд.
Сал: сaл ми тoј фaли П; сaл толiчко оставiла М; сaл једнi јaјца Ч; сaл једəмпuт је
бiја Р; сaл га зажaрив и тoлко ГД; сaл ће рeкнемо Ц;
Салте: сaлте ву је о[д] тoј Т и сл.
Тамǝн: тамyн да завrшим Т; тамyн ми се uфати да ги кaжем Рљ; тамyн рабoта П
итд.
2.6.4.3. Упитне речце
Да ли: да ли ву је бoље Ц; да ли сте мoгли П;
да л ги iма тuј Н; да л је такoј, да л нeје, не знaм Р; да л су продaли Т итд.
Ли: бeгаш ли Рљ; бeрете ли дrва? Р; вi блaжно ли ће прaвите? Ж; викa ли га Ц;
Знaјеш ли га? Ж; iде ли код њi Т; Iдеш ли у шкoлу? Ж; iма ли те Т; искарaше ли гу? Т;
iсто ли ги вiкав Т; куде ли је до сyд Ц; на Лuку ли дeте Н; не прiчате ли П; нoрмална ли
си П; Oна ли је? Сз; пођoсте ли, бре Ц; Скувa ли се? П; такoј ли је Ч; Тi, зaведе ли се? Ж;
uкрадна ли те? Ж; ће ти јeде ли блaжно? Ж и сл.
Не ли: нe ли ги писувaмо Н; нe ли се договорiсмо Ц и сл.
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2.6.4.4. Речце за потврђивање и негацију:
Ако: aко, aко, нeк је за дoбро Ц; aко ги је Ч; aко си дoшла П; ма, aко гу је довeја Т
итд.
Да: дa, де, дa П; дa, дa, такo је Т.
Епа: епa, какo мiслиш тi П; епа, сyд ће ти кaжем Т; епа сам га направiла Ч; епа си
гу направiја рабoту Ц.
Јес: јeс, такo је Р; јeс, јeс, такoј бeше П.154
Јок: да повiкне, јoк М; јoк, брe Рљ, Ц; јoк, зинaла П; ма, јoк П, Ч, Т итд.
Не: да појeде, нe Т; нe, мори, нe П; окрeне се и нe, и нe Ч и сл.
2.6.4.5. Императивне речце:
Ега:155 егa имaла тoлко Ч; егa се одaдеш П; егa се распрaви Т;
јегa дoђе Љ; јегa стiгне Ч и сл.
Нека: некa га, такoј му и трeба Ч; некa ги, ће вiдив П; некa гу, некa Т и сл.
2.6.4.6. Показне речце:
Еве: ако oћете, евe ви П; Eве ви смoки П; Eве ви џигeрице П; eве га дoм сeди Сл;
eве ги Љ; eве, да јeдем не мoгу П; eве јa ће ву донeсем Н; eве Македoнци Ц; eве овакoј, глeј
Ц; Звoнко евe га О итд.
Ене: енe ги отuд Н; eне ти онaј Ч; па eне онyј што нaправи Р и сл.
Ете: eте такoј П; eте тaм ги однeси П; Eте ти, најeди се Сл; eте с њи мoжеш О;
рaди етe тuј ГД; свi нaши, eте, комшiје Ц;

154

Ова речца је заправо облик презента глагола јесам (јесам, јеси, јес). Са значењем речце у алексиначком
говору јавља се и облик јесје (< јес(т) + је)), в. Богдановић 1987: 190, 222.
155
Белић наводи да овом облику паралелу представља еда (ли) исто онако као што облику кьда одговара
кьга, а за пример из Врања: ега дође даје објашњење „да дође, нека дође“ (Белић 1999: 414).
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и јетe, бiдна Сл; јетe, iма Љ итд.
Те: вiкам, тe ти ги Т; за тeбе, тe ти М; тe ги, нек uзмев све П; тe ти, uзми П и сл.
2.6.4.7. Речце за обраћање:
Мори: кaко, мори, такoј Ц; нe, мори, нe П;
Бре: а, брe, вiкам ти П; јoк, брe Рљ, Ц; не, брe, Вoјо, нeје бiло Т; Нeмој брe П; oће
да uзне пaре, брe П; итд.
Бе: а, бe, заштo? М; а, бe, кудe си ти Ц; не, бe, нeмам П итд.
2.6.4.8. Речца за дозивање:
јeла код мeне О; јeла овaм Св.
2.6.4.9. Речца за давање, уручивање:
eве, нa Ч; нa ви М; нa ти, uзми П и сл.
Партикуле
2.6.5. У говору Прешева забележене су партикуле: ј, к, м, р. Према броју слогова
прешевском говору познате су једносложне партикуле: -ја, -ка, -ке, -на.
2.6.5.1. Партикула -ј: Кoј се качувa? П; кaжи кoј си Ц; нeма дрuг кoј М; кoј ће ми
дође Ж; кoј штo се сeти ТР;
кəд се нeкој прaви вaжан О; нeкој га фrљи П; нeкој му је дaја Ц;
а мi нiкој О; нeсмо се нiкој викaли скoро Н; нiкој не знaје Ц; нiкој нe се је отрuја
П;
не пoсти свaкој П; свaкој си је чувaја Ж; свaкој си сeбе глeда Ч;
а бe, овyј аџiја Ц; овyј iзвор овдeка Ц; овoј нaше Љ; овoј сiтно П; овaј овдeка
воденiца Ц; овaј црљива, овaј нeје П; на овuј Нaду О; сас овuј стoку Н;
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куде тyј орa Ц; тyј Мaмински рiд М; сас тyј грaњ П; тoј дeда ми је П; тoј си
постoји Ц; с тoј девoјче О; бaба је измuчена тaј П; тaј бaба О; тaј шкoла Ц; куде тuј
голeму сoбу Ц; о тuј стрaну П;
онyј Мiле Ц; онyј једyн Ж; а онoј дрuго М; пре онoј, знaш О; онaј вoда Ц; онaј жена
бeше ли П; онaј нaша њiва Н; од онuј снaшку О; на онuј стрaну онaмо М;
од овeј женетiне Ч; овeј мaле Н; дoста вiше сас тeј снaшке П; тeј ливаде ондeка Ц;
тoј су тeј Сз; а онeј нaше ливaде дoле Ц; онeј решeтке П;
бабаˬДoнка тuј сeди П; и тuј свaдба iма ГД; јa сам се тuј родiла О; тuј су затeкли
Н;
е, сyк ће пiшеш овакoј Р; не би овакoј пилeнце нагазiла О; oн вiка овaкoј П;
Е, такoј га окрeни мaлка П; eте такoј О; и етеˬтакoј бiдна П; и такoј си и остaло
Р; такoј су вiкане Н;
глeдам си онакoј Ч; дођo онакoј П;
Eпа затoј Т; Затoј га нeсу тeли П; затoј нe му ни дaва Сл итд.
2.6.5.2. Партикула -к:
некa га овдeк Н; oна је одoвдек Ц;
oндак је дoбро П; oндак ће iдемо навaмо Р и сл.
2.6.5.3. Партикула -м:
сyд вeћем нeма Сл;
жмуречкiм iде Ч; клечечкiм се вuче Ж; не јeди лежечкiм Т; свe седечкiм Ч; свe
такoј седечкiм П и сл.
2.6.5.4. Партикула -н:
овoј овдeн гoре Н.
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2.6.5.5. Партикула -р:
јучeр бeше Сл; јучeр ги докарaше Т; јучeр је бiло гuжва ГД; оглушiше не нaвечер
ГД; uвечер ће отiде Сл и сл.
2.6.5.6. Партикула -ја:
овiја Америкaнци О; овiја какo ги вiкав Р; овiја Рaткови идoше О;
тiја бoлеси Ч; тiја грoбја О; сас тiја ћeбиња П; узeдо и тiја пешкiри П;
глeј ги онiја Ж; милuје онiја кoла П; прaвив онiја држaчи П;
али нeма ниједyн човeк тuја О; нeма га тuја ГД; тuја до врaта Сл итд.
2.6.5.7. Партикула -ка:
а овдeка је бiја Сeнта сaмо Н; довejа га Вoја овдeка П; долiна овдeка М; код мeне
овдeка ГД; нeма рuдници овдeка Р; одовдeка нe ли тrња свe П; штo се отсeли одoвдека П;
iма ондeка М; одaмначка се је удaла Ж; јa нeсам месiла, бoгами, поодaмначка ГД; iде си
полyчка О; полyчка, спiје П; вoзи пo полyчка П; малчiчка зејтiнчак П и сл.
2.6.5.8. Партикула -ке:
ако умeјеш да се снaђеш данyске Сл; данyске пeтак је О; нeсмо месiли данyске ГД;
Свi се чuдив и дyн-дǝнyске П; сyг, зiмуске О; и јa купувa једəнпuтке Т; јa лeтоске идo, на
Вiдовдан ГД; лeтоске је доодiла ГД; нaдворке тuрим П; наћyске до кoј знaје кyд О;
делiли пролeтоске плuгови Сл; прoлетоске делiли Сз; па и Мiца ми вiка сiноћке П итд.
2.6.5.9. Партикула -на:
Ни дондeна да мrднем П; овдeна гoре Ц; овдeна ми је Ч; овдeна нeма М; овдeна свe
цiгована П и сл.
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Узвици
2.6.6. Узвици су груписани у три скупине: узвици за вабљење и терање животиња,
ономатопејски узвици и узвици изражавања психичких стања.
2.6.6.1. Узвици за вабљење и терање животиња:
Вiкамо: квaк, квaк, пi, пi П; мaц, мaц П; мaц, oди, мaц Ж; чiбе, брe! П; чiбе! Ц, М,
Т; пiс мори П; пiс, пiс Ц; iш, iш П, Ж, Ч.
2.6.6.2. Ономатопејски узвици: Гrке, гrке, до дoле П; мiц, мiц по мiц Н; тyке,
тyке, тyке по онoј П; дiнге, дiнге, дiнге по глaву Ц; кyд одједǝмuп, брaм! О и сл.
2.6.6.3. Узвици изражавања психичких стања:
кaква кuћа, лeле, лeле ГД; лeле, а мi! М; лeле, Бoже П, Т, Ц, Сз; лeле, дeца ву iшчува
Т; лeле, па и папрiку П; лeле, срамoта ме О; лeлке, бoшке П; лeлке, дeца Сз.
тuго, Гoцо! О; Тuго, тuго! П; тuго, Зoре, тi не знaш Т;
кuку, кəд видo П; кuку, кuку, ћuти О;
Рuдници, ау рuдници утепaмо се свe! Р; и вiкам: „Еееј, ће бiдне рaт“ П; eи, рекнa
ми Гoца О; ууу, кудe ме вiдив мeне Н; ухu, још лaни Т; o, кuћо мoја М;
хa, хa, хa, такoј чiни Ж итд.
Море: Мoре, дoкле iмаше Брaнка П;
Амǝн: амyн, вiше П; амyн, љuди, дoста је Ч; вiкам, амyн, кудe су? Т;
Еј: Да плaче човек, eј Ж; eј, стaни Н; нe се мaји, eј ГД;
Ја: јa, брe Ч; јaаа ГД;
Ој: али нервoза, oј, жeно итд.
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ИЗ СИНТАКСЕ
3. Дијалектолошке монографије обично садрже поглавље посвећено питањима из
синтаксе датог говора. Неки аутори су ову тему обрађивали према врстама речи, а неки су
скретали пажњу на најбитније синтаксичке моменте из анализираног народног говора. 156
Сама проблематика синтаксе није тако једноставна и не може се у потпуности обрадити
тако што ће јој се посветити део рада. Селективна обрада синтаксичких питања вероватно
би најбоље испунила захтеве научне анализе. На такав начин приступили су ретки
дијалектолози који су истраживали говоре призренско-тимочке области. Радмила Жугић
се бавила исказивањем генитивних значења у говору јабланичког краја (Жугић 2010).
Марина Јуришић је анализирала синтаксу падежног систем говора Горње Пчиње (Јуришић
2010, Јуришић 2011, Јуришић 2012а, Јуришић 2012б).157
У овом поглављу биће речи само о најбитнијим синтаксичким обележјима говора
прешевског краја, а то је: конгруенција именица плуралија тантум и збирних именица,
удвајање објекта са посебним освртом на удвајање заменица уз употребу предлога,
плеонастичка употреба заменица, место заменичке енклитике уз глаголе и употреба
одричне речце не уз глаголе.

156

Белић (1999: 397‡415) је поглављем синтаксе обухватио нека питања: збирне именице, употреба гл.
придева радног у предикату, наставак ле, придевски облици, компративна конструкција, значење члана,
место енклитичке заменице у реченици, употреба императива, употреба имперфекта и перфекта,
пропуштање везника да, погодбени начин, употреба везника и партикула, употреба партикула. Павловић
(1939: 213‡232) је уопште говорио о синтаксичким појавама. Стевановић (1950: 138‡ 152) је обрадио:
систем деклинације, употребу глаголских облика, конгруенцију и ред речи. Ћирић (1983: 102‡110) је
издвојио битне одлике из синтаксе падежа, синтаксе глаголских облика, синтаксе реченице, затим, глаголски
род, глаголе непотпуног значења и конгруенцију. Богдановић (1987: 225‡266) посвећује пажњу скоро свим
областима: синтакса врста речи, ситакса падежа, синтакса глагола, синтакса реченице. Код Вукадиновића
(1996: 251‡265) се налазе поглавља: Из синтаксе врста речи, Из синтаксе падежа, Неке одлике глаголских
облика. Марковић (2000: 221‡237) анализира све врсте речи из угла синтаксе, затим слагање реченичних
делова и безличне реченице. Младеновић (2001: 475‡502) не разрађује све категорије већ само оне
карактеристичне теме: конгруенцију, ред речи, упитне реченице, безличне реченице, пасивне конструкције,
поредбене конструкције, употребу слободних падежа, удвајање слободног датива, етички датив,
плеонастичку употребу личних заменица плеонастичку употребу личних заменица и нешто шире говори о
синтакси глаголских облика. Тома (1998: 355‡432) према поглављима обрађује: синтаксу падежа, реченице
постојања и непостојања, конјукторе и субјункторе.
157
У тесној вези са балаканистичким обележјима српских говора је и падежни систем Параћинског
Помораваља о којима је писала Софија Милорадовић (Милорадовић 2003).
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НЕКЕ НАПОМЕНЕ О КОНГРУЕНЦИЈИ
Множина именица средњег рода
3.1.1. Множински облици именица средњег рода са наставцима -а и -иња
конгруирају са атрибутском речи и предикатом као именице мушког рода.
а) нeкакви бrда отuда О; нeки бrда М; онiја бrда Ц; по овiја бrда нaтамо Т; онiја
бурiња П; iмамо си нaши дrва Ч; јa ги притискa тiја дугмiња П; свe нeки имiња Ч;
фaрбани јaја Б; пrжени јaјца ГД; црвeни јaјца и лuк П; на тiја мeста Т; тiја пeрца штo
купi П; не одговaрам на пчeшки пiтања П; сeлски пuтишта Љ; знaјеш ги овiја нaши сeла
Љ; јa тiја сeла свe знaм О; кəд ће покaжев нeки сeла Ч; не знaм кoји су тiја сeла Р; тoј су
тiја сeла М; у нaши сeла М; у њiњи сeла Р; сас тiја ћeбиња П;
б) тiја бrда су се видeли Р; почeли и рeбра да се вiдив П; свi сeла су се изгубiли Љ;
тyд су бiли чезiња Сл и сл.
3.1.2. Именица деца којом се исказује множина од именице дете такође конгруира
као именица мушког рода у множини:
а) вeлики дeца, мoри Ч; дeца малeцки Ч; дeца малeчки П; дeца су ми гологлaви П;
бoже, па тoј мoји дeца, сiнко О; кoји су дeца сиромaшни П; лeпи дeца oбедве Ж; море,
овiја дeца ме зајебaвав Ц; нaшински дeца uчиш Ж; нeки дeца доодiше Ч; његoви двe дeца
П; њeни дeца Ж; њигoви дeца Сл; њiни дeца и мi тoј глeдамо Ч; њiњи дeца Ж; oбедве дeца
су ми дoбри Рљ; oбедве дeца су нaши Љ; oдив дeца мaли Ж; онаквi дeца нeма нигде Ж;
онiја дeца њiни Ч; онолiчки дeца iма Ж; па тyг на његoви дeца П; па тoј мoји дeца О; тoј
од вaши дeца Љ; тoј су Звoнкови дeца Љ; тoј су си њoњи дeца Н; тuђи дeца Ч; узeла од овiја
дeца П; дечiца злaтни Рљ; крaсни си дечiца Ж;
б) дoшли ми дeца Љ; дeца си iшли по пuт Т; овiја дeца нeсу смeли О; распуштiли се
дeца П и сл.
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3.1.3. Код именица очи и уши, које представљају остатке двојине, примећује се исти
поступак конгруирања којим су обележене именице које означавају множину именица
средњег рода:
а) плaви oчи на дeду Рљ; толiки oчи П; сeко, штo су ти oчи надuвани? Ж;
голeми uши Ч; онiја uши ушiљи П; uши оволiки П и сл.
Збирне именице
3.1.2. У прешевском говору употребљавају се облици збирних именица на -је (в. т.
1.3.11.8.). Међутим, овде треба скренути пажњу на нека преобликовања која су настала
као последица семантичке и морфолошке неусаглашености. Таква преосмишљавања могу
бити остварена интегрисањем збирних именица у множину или плурализацијом
конгруенције. Детаљније се тиме бавио Младеновић (2011) који је закључке заснивао на
грађи из српских говора југозапада Косова и Метохије. Младеновић наводи да је „замена
граматичке конгруенције уз збирне именице семантичком, део опште тенденције
приближавања значења и облика као дела укупног упрошћавања граматичког система“
(Младеновић 2011: 224). Овај поступак указује на „ширење једноставнијег модела у коме
значење и облик нису конфронтирани“ (Младеновић 2011: 225).
С обзиром на то да нисам успела да запишем одговарајући детерминатор уз сваки
пример који би помогао у семантичком опредељењу броја, наводим све примере који су се
нашли, јер је на основу других јасан положај сваког лика. У наредним примерима
препознаје се плурализација облика и истовремено осмишљавање једнинско-множинске
парадигме.
1. Гробље/гробје ‒ гробља/гробја
сrпско грoбље Н; бaш код грoбље мирaтовачко Ц; Рoберт је на грoбље Ц; онoј
грoбје М; грoбје сyг ископuјев Н; отiдемо на грoбје Ц; тyј дeо је бiло грoбје Ц;
долeко су нaши грoбја Сз; на кoји грoбља Љ; куде грoбља iма Н; iдев на грoбља,
дoђев од грoбља П; iма нeка код грoбја Ц; iзнад грoбја О; па кад отiдемо на грoбја Ц;
цiгански грoбја кудe су Н;
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2. Дрвље/дрвје ‒ дрвља/дрвја
трeба да однeсе тoј дrвље Ц; накуд онoј дrвје Н;
пaдав дrвља и кaмења П; и сyк стoјив дrвја О; тiја дrвја ГД, Н;
3. камење ‒ камења
од онoј кaмење не мoж да прoђем О;
Длyги кaмења гoре Р; до онiја кaмења тaмо Љ; како кaмења Т; кaмења да бeре
овдeна П; нeки кaмења Ц; пaдав дrвља и кaмења П;
4. трње ‒ трња
има онoј тrње П;
Каквi тrња, да знaш Рљ; тrња, али онiја магарiња штo јeдев П; тrња П, Ц, ГД;
5. снопље/снопје ‒ снопља/снопја
iма и тoј снoпље П; кəд се вrже снoпље Т; Тoј е снoпје Ж;
вrжемо ги тiја снoпља ГД; снoпја су од жiто, јечyм, овyс Т;
6. гвожђе ‒ гвожђа
продадo га гвoжђе П; макaзе за сечeње гвoжђе Ц;
свe нeки гвoжђа по авлiју Сл.
Из већине примера јасно се могу увидети морфолошке измене које су настале не би
ли се дошло до изједначавања у семантичком смислу. Односно, систем проистиче из
схватања да ако нека лексема означава збир неколико јединки онда и таква реч мора имати
и сингуларну форму. Тако настаје паралелизам: /тој/ гробље ‒ /тија/ гробља; /тој/ снопље ‒
/тија/ снопља, /тој/ трње ‒ /тија/ трња итд.
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Именица лојзе представља облик с. р. једнине. Да би се исказала одговарајућа
множина, настао је облик лојзиња. Да је заиста реч о таквој семантичкој надоградњи
види се из конгруентног односа са атрибутом или предикатом.
бyш куде је нaше лoјзе искачaло О; Узuнско лoјзе Ц; вiкамо га Лoјзе Н;
тoј су прeшевски лојзiња П; тuј су ни бiле лојзiња свe О;158 крoз лојзiња што се iде
О; Чеклiчки лојзiња М;
Лексему гројзе није могуће означити као подложну бројној адаптацији:
бeремо грoјзе М; брaли грoјзе Ч; пuнив ни сuкњичики сyс грoјзе П; брaли смо грoзје
ГД.
Код облика корења нисам могла одредити о ком броју се ради или је можда реч о
аналошкој форми без паралеле са једнинским ликом.
трi кoрења са свe лiсја П; донeсе дeсет-петнaес кoрења П; пeршун са свe кoрења Ч;
и потeкло и кoрења П.
Слична је ситуација са именицом прућа, коју сам забележила као множински
облик:
сǝс онiја прuћа тaм П; пренoси ги прuћа Ж.
Именица браћа конгруира са атрибутском речи или са предикатом као именица м.
р. мн.:
вeлики брaћа iма Б; двојiца брaћа тaмо рoђени Р; на свi тројiца брaћа Рљ; овiја
брaћа кудe ће Ч; пoстари су брaћа Т; рођeни брaћа су Ч и сл.

158

Множински облик радног глаголског придева биле представља резултат уједначавања форми мушког,
средњег и женског рода (в. т. 2.5.4.2., 2.5.4.3. и 2.5.10.).

324

Именице плуралија тантум
3.1.3. Конгруирање атрибутске речи или предиката са неким именицама плуралија
тантум показује да неке од ових именица могу бити другачијег рода од оног какав је у
стандардном српском језику. У прешевском говору код мањег броја ових именица
препознаје се процес сингуларизације који се реализује стварањем једнинско-множинске
парадигме.159 Моја грађа није у потпуности показала јасан однос према овој скупини, али
се из бар једног примера (а у вези са једним обликом) може уочити другачији статус
именица плуралија тантум у језичком систему.
Најпре наводим облике који имају само једнину.
бoли га у кrс П;
кучiна П, Ч, Т, Рљ, Сл, Ц, Ж, М; кучiну па замoтај П;
таквo ву је rње Ж;
од онoј прошлогодiшње трiце П; онoј трiце uбаво Ц; да ми кuпи трiце П.
У већини наредних примера препознају се плуралски облици морфолошки мушког
рода.
на кoњи су се стављaли бисaзи Ц; бисaзи су бiли и за жiто П;
oна на онiја врaта М;
да заустaвив нeки вoјни кoла П; двoји кoла желeзни Сл; купiше нeкакви кoла Рљ;
онiја кoла Т; онiја сељaчки кoла П; по двoји кoла, трoји Сл; сyд двoји кoла П; тuј ће
прoђев кoла П; у мoји кoла Ч;
на његoви грuди Т; свe на грuди је спавaло П; uстрел у грuди П;
и свe преко мoји лeђа Ч; oни сəс лeђа Ц; тi с твoји лeђа, јa с мoји П; чiм окрeнеш
лeђа Ч;
159

О оваквом статусу именица плуралија тантум у српском и македонском језику опширније говори проф.
Jордана Марковић у Марковић 2012.
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запалeње плuћа Т; у његoви плuћа Ч;
гњeтев пaре у uста Сл; у његoви uста Ж; онолiки uста О;
Петрoви пoсти га фaћав Ж; Петрoви пoсти од сuтра Ж.
У неким облицима јасно је да се ради о множинским формама женског рода:
онeј вaле на глaву Сз; купi ву капuт, мaјце, гaће П; сал једнe гaће Т; дa[м] му мoје
панталoне Сл; uзне онeј њiне ферeџе П; обuче гу [у] ферeџе П; у мoје чашiре Ц; јa ће те
чeкам у чашiре Ц; нeма нiкакве uнихопке П; ѕiвре су се викaле Љ;
разyпне онeј катарaге Ц; дaј ми тeј кљeште Ц; кудe су кљeште П; гдe су
моторцaнгле П; узимa нeке моторцaнгле тамо Ц; јa сǝс макaзе сeчу Ж; кудe су онeј мoје
макaзе Рљ; макaзе и отсeчи Т; дaј ми нaочаре П; с његoве нaочаре П; тoј су мoје нaочаре
М; тyд су бiле нyћве П;
једнe питiје П; питiје правi Ц; тeј помiје П;
легaла је богiње Т; да нeсу зaушке П;
с тoј мoра да чiни чaре Сз итд.
Забележени су примери који потврђују облике и мушког и женског рода множине
‒ колица и колице:
тeра с онiја колiца Ч, нaши колiца П;
тeј су нaше колiце Б; ће uзмеш колiце Сл и сл.160
Именице из групе плуралија тантум које су развиле једнинско-множинску
парадигму:
једнина: стaви се сeно у тoј јaсле Ч; о[д] тoј конoпље плaтно се је ткaло П;
конoпље П, М, ГД, Ж, Т, Рљ; конoпље по Морaву Ц; дaј ми мaшу П; под једнu мiшку лeб
Ж; под мiшку ву искочiло П; тeзгера уза зiд ГД; имaли смо чeзе Сл;
160

У Алексиначком Поморављу: једне приколице песак (Богдановић 1987: 160); у Заплању: колица и колице
(Марковић 2000: 137); у пчињском говору само колица: Милан ђубре искарује с колица (Јуришић 2009: 133);
у говору Гатња колица се јавља само као именица ж. р. јд.: и напунимо ову колицу (Младеновић 2013: 216).
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множина: имaли су тiја јaсла П; бeле панталoне и бeлу блuзу од тiја конoпља Ц;
тe ги тaм мaше М; за мiшке Т; па гу дофaтим под мiшке Ц; носiли смо на тeзгере П; тyд
су бiли чезiња Сл.
Код имена празника Задушнице уочава се једнинско-множински однос:
на Задuшницу П, Ж; iде Задuшница Ч; у субoту су Задuшнице П;
а у другима не: Вoдице су кyд се бaња кrс ГД; iшле смо у Лaзарице Ж; и oне бeву у
Лaзарице П; на Младeнци Ч; ће слaвив Младeнци П.
Према претходно наведеним облицима именовања празника, аналогијом је,
вероватно, настао облик светиˬТрoјице Сз.
Удвајање објекта
3.2.1. Удвајање објекта је балаканистичка црта за коју знају сви ПТ говори. Обично
се код удвајања говори о удвајању личних заменица (в. Ивић 1985: 110, 113), али је
прецизније рећи удвајање објекта јер се уместо пуног заменичког облика употребљава и
именица (в. Младеновић 2001: 487) па и нека друга (нелична) заменица.
Потврде које следе говоре о удвајању објекта код употребе именице, затим о
удвајању личних заменица, удвајању објекта са употребом неке друге заменице.
а) Удвајање објекта са употребом заменичке енклитике уз именицу:
да ти га припaзи дeте; да га пuшту сiна О; знaш ли га Чeду Р; немoј да га
замотuјете дeте П; oна га мнoго oћеше дeвераˬми П; писaмо га бrдо Р; пчeле га убoле
Бoбе П; Рaде га вiкнем П; тaту га изeле пчeле;
бабаˬДрaгу гу одведoше О; да гу вiди сeстру О; и дoкторицу гу викaли П;
одвојiше гу шкoлу Ц; oн гу iма бiблију Т; пуштiше гу Терeзу П; у Морaвицу гу довeдев
девoјку П; чeшму гу пoсле правiше Н;
али нe ги збiрам крaјке П; нoге да ги стaви у вoду П; па кəд ги напuштамо копрiве
П; штo сам ги наређaла лuтке П итд.
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Код неких примера удвајања објекта уз именицу у служби објекта стоји и показна
заменица као атрибут:161
куде њi га је имaја тyј ромaн О; и убiјев га тoга дeчка О; какo су га викaли тoј
нaсеље Р; тoј снaшче нe га познaвам О; тuј твoју бaбу дoбро гу знaм Ч; да ги нeма свi
тiја имiња Р; дaј ги тeј кeсе П; кəд ги пuшти овeј пeсме П и сл.
б) Удвајање личних заменица:
ма мeне ме срамoта О; шта те брiга тeбе П; да га њeга тaм тuри П; нeсу га њeга
викaле Сз; нeсу га њeга казaле П; докле њeга нe га пiтав О; нас прoшли пuт излəжa не Н;
oни нaс не молiше такoј О; јa вaс нe ве познaвам О; Дрeнци ги вiкав њi О; какo су ги
викaли њi Р; кромiд и њi да ги опeрем П; њi нe ги пуштi П и сл. (више примера у т.
2.2.1.1.1.5.,

2.2.1.1.2.4.4.,

2.2.1.1.3.3.4.,

2.2.1.1.4.4.,

2.2.1.2.1.3.4.,

2.2.1.2.2.3.4.

и

2.2.1.2.3.3.4.).
в) Удвајање објекта са употребом заменичке енклитике уз неличне заменице:
Пeтровци су ги викaле нaши; овoј голeмо сам га чувaла Т; овoј кoлко га платi П;
овoј нe га узiмам Т; овuј гу не рабoтимо М; врaћав ги овiја П; знaјеш ги овiја О; овiја ги
сретнaле Сз; овiја ги сретнaмо П; кoј га је писaја тoј О; сy га тoј продaја нaдоле свe П;
iма ги oн тiја П; тiја нe ги знaм Н; кaм гу онaј дрuга П; глeј ги онiја Ж; онiја ги склонa
Ж; нeма ги таквi П; онолiку гу је дигнaла М; тi којe ги пuшиш Сл и сл.
Посебне напомене о удвајању личних заменица
3.2.2. Удвајање личних заменица, као балканистичка појава, позната је свим
призренско-тимочким говорима. О њој се у литератури обично врло кратко констатује да
се ради о комбиновању пуних и енклитичких облика личних заменица, а да се „ове
комбинације употребљавају свуда тамо где би се према књижевном језику очекивао пун
облик“ (Ивић 1985: 113). Интересантно је то да се удвајање облика личних заменица не
доводи у везу са случајевима употребе предлога, јер тада „остаје неудвојени облик“ (Ивић

161

Младеновић (2001: 488‒489) посебну пажњу посвећује удвајању објекта где је потребно да се именица
одреди неким елементом: властитим именом, чланском морфемом, показном заменицом у претпозицији или
постпозицији.
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1985: 113, в. Пецо 1985: 20). Истина, примери из монографија о призренско-тимочким
говорима доказују овакво тврђење (в. Белић 1999: 277‒285,162 Павловић 1939: 171‒173,163
Стевановић 1950: 113‒114,164 Михајловић 1977: 36,165 Богдановић 1979: 127,166 Ћирић
1983: 74,167 Богдановић 1987: 163‒170,168 Реметић 1996: 483‒486,169 Вукадиновић 1996:
151,170 Тома 1998: 312,171 Марковић 2000: 140,172 Младеновић 2001: 337‒340,173
162

У Белићевој грађи нема примера са удвајањем заменица уз употребу предлога. Он наводи да се „дужи,
акценатски облици употребљавају онда када је заменица наглашена, заузима прво место у реченици, када се
употребљава уз предлоге (то је због тога што предлози немају свога акцента), и када чини саставни део
удвојене заменице“, што би требало да значи да предлога уз пуни заменички облик нема у случају удвајања,
мада, даље код Белића стоји: „Место датива дуже заменице употребљава се често генитив-акузатив с
предлогом“ (Белић 1999: 276), али се не може закључити да ли то важи и код удвајања. У Дијалектима мањи
је број примера са удвајањем у дативу од оних у другим падежним значењима: дај ми мен, шће ми мене, а ја
му каза њему, њојзе ву дају, ништа им њим не било и сл. Код примера за 1. л. множине: то ни неје нам посла,
забранујев ни нам, Белић објашњава да у таквим облицима нам „није обичан саставни део. Такво је нас како
за генитив, када долази без предлога, тако и за датив, само са предлогом“ (Белић 1999: 278). Поставља се
питање, иако нема таквих примера, да ли то важи и код заменичког удвајања.
163
У Сретечкој Жупи удвајање у дативу је много чешће, а Павловић наводи примере: мене да ми дадеш,
мене ми дадоа, да ми мене царство бастишете, тебе ћу ти кажем, тебе ти је писано, ја да ти кажем тебе,
бив му слуга њему, нама ни је жав за њега, он да ви је вама, њима ги скрши.
164
Стевановић објашњава појаву удвајања личних заменица на следећи начин: „Кад год је, дакле, потребно
нагласити заменицу, кад год се осети потреба да се истакне на кога се односи оно што се у дотичној
реченици износи, облици личних заменица се удвајају ‒ односно поред енклитичког облика личне заменице
употребљава се и акценатски или, кад заменица сама у довољној мери не може унети потребну одређеност ‒
место дужег облика заменичког, поред енклитичког, употребљава се одговарајући облик именице“
(Стевановић 1950: 113). Примери забележени у ђаковачком говору, а који се тичу датива су: ја ћу му њему
показат, незгодно му е њему, мене ми је бија учител', тебе ће све да ти каж'ев, мене су ми превалиле, мене
ми прођош'е године, авај ми е мене брат, дај му њему, даде ми мене работу, мене ми е мила, па би ми каза
мене. Један од примера има употребу предлога: колико да ми од мене не траж'и, али би се рекло да пуни
облик има значење генитива, док је енклитика дативска.
165
У Лесковачком говору наведени су двојаки облици удвајања у дативу: са предлогом и без њега. Код два
примера, које наводи Михајловић, примећује се удвајање заменица у дативу са употребом предлога на:
одьмна ни збори на нас; такьв гим адет на њи. Посебни облици датива удвајају се без предлога: да ви вам
кажем; нам ни дава, вам не.
166
У говору Белог Потока удвајање заменица је ређа појава него у Бучуму. Сви примери удвајања у дативу
немају предлог уз пун заменички облик: мене ми дојде некако лоше, мене ми се слоша, тебе ти вревим,
каəдно теб ти дадо, њему су му брајћа помрели, њој си јо мати дошла, нам ни је млого штету попрајило,
себе сəм си исплела, нама нам је преко рат много помого (Богдановић 1979: 127).
167
Проф. Ћирић износи схаватање да је удвајање личних заменица „анахронична“ појава за говор Лужнице,
јер је мали број потврда. Забележени су једино примери у дативу: да им се њим тека број не знаје, мен ми,
бре, криво, мен ми беше дошло да речем, да му њему дадемо, мен ми не требу твоје њиве.
168
Примери из Алексиначког Поморавља: мен ми се срце олади, дали му њему. За облик њему Богдановић
каже да је „редак, јер је ту обичнија конструкција на + ОП“ (Богдановић 1987: 165). Међутим, нема
наведених примера са евентуалним удвајањем заменица уз овакву конструкцију.
169
Проф. Реметић истиче да је у призренском говору често удвајање пуних и краћи заменичких форми.
Примери у дативу увек су без употребе предлога: и мене ми збори, Што ч'е ми мене тој, да ми бидне мене
готово, родило ти се тебе, ч'е ти купи ништо и тебе, а њему да му се поклоним, руке гу несам видела н'ојзи,
нама ч'е ни затвори очи, а, бре, купи ни и нама, ч'е ви крадне и вама нешто, њима ги оч'и отворисмо итд.
170
У говору Црне Траве и Власине чешће је удвајање заменица у зони тимочко-лужничког говора: девојћа
ми је мене умрела, човек ми је мене погинул, на ти тебе, ја ти тебе дел дадем.
171
Тома закључује да је удвајање заменица својствено говору села, а да се у Нишу „скоро никад не среће“.
Нестајање ове појаве из говора града Тома објашњава лингвистичким и екстралингвистичким разлозима (в.
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Милосављевић 2009: 481,174 Младеновић 2013: 224‒226, 234175). У грађи из говора
Прешева налазе се потврде удвајања личних заменица и онда када се уз пуни облик
користи предлог. Међутим, овакво удвајање везује се искључиво за употребу предлога на
и значење датива. За разлику од прешевског, призренско-тимочки говори напред наведени
имају дативске облике њему, њојзи, њима, нама или сличне, а то је од значаја за
објашњење појаве удвајања заменица и у случају употребе предлога.
Потврде из прешевског говора:
вiка ми на мeне Ж; и на мeне ми нудi Б; тi ће ми кaжеш на мeне Ч; унuка на мeне
ће ми помaга Ч; на мeне ми је далeко Рљ; на мeне нe ми одговaра Б; oна ми кaже на мeне П;
и на тeбе ти казa П; на тeбе ти је оставiла Б; на тeбе ће ти напрaвим О; на тeбе
ти вiкам Ч;
ако нe му гoди на њега О; на њeга му је требaло П; на њeга му не трeба Љ; на њeга
му жeна умрeла О; на њeга прaи му рабoту нeки Ж; oне му вiкав на њeга П; рeко му и на
њeга Љ; штоˬћe му на њeга Ц;
испрiчај ву тi на њu Т; на њu да ву опeремо рuке П; на њu ву дaва Ч; на њu ву
следuје тoј П; на њuма ву дoбри П; на њuма ву uбаво Љ; на њuм ву оставiја пoмоћно
оделeње П;

Тома 1998: 313). Примери које налазимо у Говору Ниша и околних села: Па ми мене јоште није пријатно, Ће
ми купи он сат мени, Шта ти је теб, да му даде њему овна, Мој отац ги је дао пре њима.
172
У говору Заплања појава удвајања заменичких облика „није тако честа“ (Марковић 2000: 140), а у
примерима који се наводе у дативу нема оних са предлогом: не може мене никој да ми зајми, мен ми се све
чини, да ти ја теб кажем и сл.
173
Код Младеновића (2001: 337) налазимо: „Удвојене форме употребљавају се у оној служби коју врше
ортотоничне. Уз удвојене форме предлози се не употребљавају“, што потврђују бројни примери и у дативу:
мене ми кажи, ти мене млого ми се свиђаш, тебе ти дала да јадеш, мени ми збори, па кућа теби ти
запал'ил'е, њему му било криво, не му веруј њему, њејзи ги мужа утепаље, тако ни кажујет нам, вам ви је
мати, не гим веруаф њим итд.
174
У говору села Горњег и Доњег Присјана удвајање заменица „није карактеристична појава“, а једини
забележени пример је: Ја ћу те тебе научим.
175
Младеновић говори о удвајању у коме нема употребе предлога: „Изван предлошко-падежних
конструкција, у којима се јављају само пуни облици личних заменица, удвојене форме ОП=А и Д чешће се
користе од ортотоничних“. У говору Гатња постоје посебне форме за датив те су удвајања у вези с тим:
њему да му носе, казујем гу њојзи, нама ни је тешко, нами држава ни давала, вама дете ви уч'ило и сл.
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на нaс дeца ни казuјев П; на нaс ни је дoбро Сл; на нaс нe ни дaва Ж; на нaс нe ни
дaде Р; на нaс ни нeшто дaде М;
давaше ли ви на вaс Ч; да ви дaм на вaс Б; да ли ви је јaсно на вaс П; на вaс нeма да
ви дaм Рљ;
извaди ги на њi П; на њи ги купiја Сл и сл.
Усамљени пример са употребом предлога за: за тeбе ти трeба П опет говори о
значењу датива и овде би се за могло заменити предлогом на, а да се семантика исказа
задржи.
Наравно, има и примера датива са удвајањем заменица без предлога на, али су они
у мањем броју:
мeне нe ми казuје Сл; мeне нe ми трeба П; мeне ми се uпропасти П; мeне ми се па
отвrдне, Зoре Т; мeне нe ми је дoбро П; миeне ми се чiни Ц; мeне ми јaд Ц; мeне ми бeше
тeшко Љ; мeне нe ми је тeшко Сл; мeне нe ми се фaћа Рљ;
тeбе ли ти се жалi Љ.
Код Барјактаревића (1966: 200‒201) налазе се примери са удвајањем заменица и са
употребом предлога у дативу: дадоше ни на нас оружје, рече ни капетан на нас. Међутим,
потврда са заменичким формама какве даље даје Барјактаревић: теб ће ти дадну паре, па
ће ти теб дам шупељку, немој му њему кажеш, ако му њему продаш, нема у мојој грађи.
Видоески примећује да се у дативу пуна заменичка форма користи уз предлог на,
али и без њега (Видоески 1962: 163), тако да су и у кумановском говору бројни примери
удвајања личних заменица и у случајевима употребе предлога.176

176

У кумановском говору забележени су следећи примери: на мене ми сведочи, и на мене ми збореше (али и:
Ја беше тамо тьк и мене ми рече), на нас ни донесоше, донесоше ни пушке на нас, стоката ни се отна на нас,
(„поретко и без предлогот“ (Видоески 1962: 165): нас ни дадоше у село Војник, нас не ни се идеше у Скопје,
нас ни рече), кој ви казаја на вас, на вас ви рече, колективци на вас ви дадеше (али и: вас ви даде), на њега му
рече (али и: ти си му њега рот), малко да му дадемо на њега, и на њи ќе ги направив куќу, не ги се допада на
њија итд. (в. Видоески 1962: 163‒169).
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У грађи Марине Јуришић (2009: 134‒149) налазе се примери удвајања личних
заменица и уз предлог.177
У говору Горње Пчиње чести су примери са њему, њозе и њим те предлога нема:
ципелка му испадне њему, па турише му њему годину, њозе ву казују, па ву га остави њозе
на кревет, пушке им њим наодили, не дала им њим да едев и они итд.
Чини се да је код удвајања заменица са употребом предлога одлучујући фактор
изразити аналитизам којим је обележен прешевски говор. Наиме, у прешевском говору
нема заменичких облика њему, њојзи и сличних, те се значење датива једино може
исказати контрукцијом на + ОП. Непостојање дативског облика типа њему условило је
удвајање заменица и онда када уз пун заменички облик стоји предлог, јер другачије није
ни могуће.
Удвајање са употребом предлога односи се уопште на појаву удвајања објекта.
Следе потврде са употребом именице или неличне заменице као неправог објекта:
на дeду да му напрaвим Т; не трeба на човeка да му завiдиш П; пoсле нe ће му дaде
на човeка О; нe ву дaва на мaјку Сз; дaди ги на Шиптaри П; па да ги помoгнеш на љuди Ц;
да му кaжеш на тoга П; да ву дaм на онuј Ч; на онолiчког му дaва Ч и сл.
Има примера удвајања логичког субјекта:
на нeкога му се дaва О; а на нeкога нe му се дaва О и сл.

177

Примери забележени у говору Горње Пчиње: на тебе истин ли ти је вук удавија козу, као на вас што ви
давамо леб, на њега му ноге отичав, па ву дава на њума о[д] трипут, он ву никја зуп на њум, туј ги је била
кућица на њи, и дадев ги на њима итд. Ипак, много је више примера оваквог датива без предлога и са
удвајањем као што су: у тањирче ће ми мене одели, што несу ми овија зуби мене, ја тебе да ти дам, такој ни
причаше нас тај наша баба итд.
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Плеонастичка употреба заменица
3.3. Плеонастичка употреба заменица у вези је са појачавањем исказа, а забележена
је и у неким другим говорима.178
Потврде из прешевског говора:
oна га uзеде држaва П; oна жiва вoда тeчи О; oна и овaј кuћа је прeко њuма П; oна
прoтече плoча П, па oно тoј му је Ц; oно га грeје сuнце П; oно нe ми је бiло овoј Т; oни га
купuјев мoји П; oни су долазiли и нaши Ц; oни се oбе стaпчики прифатiле О;
Дрaги га нeма М; eте ти гу Тaња П; нeма гу ћeркаˬму П; oна гу нiгде нeма М;
Светлaна гу нeма П; у кaтастар гу iма Бeла зeмља Н; нeма ги ги кoла Б и сл.
Место заменичке енклитике уз глаголе
У прешевском говору забележени су примери у којима се заменичка енклитика
налази испред глагола. Ова појава није тако изражена и може се чути спорадично, некад
само једном код једног говорника, а код неких није уопште регистрована.179
и ми дaва на мeне Ч; ми се чiни П; стoји, ме глeда Сл; и ву вiкам П; и ву ги однeсе
П; и ву дaвам М.
Употреба речце не уз глаголе
3.4. У говору Прешева често се среће употреба одричних облика глагола у
конструкцији: не + заменичка енклитика (укључујући и повратну заменицу се) + глагол,
при чему речца не постаје носилац акцента. У оваквим случајевима разбијају се и одричне
форме помоћних глагола (неје : не се је). Ова појава настала је под утицајем македонских
говора. О овоме је говорио још Александар Белић, који је запазио да је акценатско не
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В. Павловић 1939: 26, Ивић 1957а: 358, Јовић 1968: 176, Богдановић 1987: 226, Тома 1998: 313‡314,
Младеновић 2001: 492.
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Појава се тумачи утицајем несловенских балканских језика (Илиевски, Пеев 1983: 109).
Видоески у Кумановском говору наводи примере: Носимо гу вреќу крс село, испродаде га жито, виде га оньј
домаќин, ључимо ги овце, прашале га дали је кривда боља или правда итд., који показују одступања у
односу на стандардни македонски језик: „Најмногу отстапувања од нормативниот јазик во врска со местото
во реченицата покажуваат кратките заменски форми како глаголско дополнение. Најчесто (во однос на
глаголот) тие се наоѓаат во постпозиција. Така е и во другите северни говори.“ (Видоески 1962: 237).
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често у најјужнијем делу јужноморавског говора и претпоставио да је дошло из
македонских дијалеката (Белић 1999: 402‒403). Проф. Богдановић говори о „вишеструком
не, чија се функција не разликује много, али чије је порекло вероватно различито“
(Богдановић 1987: 258). Једно од објашњења, које нуди Богдановић, јесте да је негација не
уз глаголске облике настала сажимањем одричног неје (нeје ˃ нeе ˃ нe). Другачијег је
порекла не у упитним реченицама, где

је упитна речца ли разбила одричне облике

помоћног глагола јесам (Богдановић 1987: 259).
Потврде из прешевског говора:
ма нe ме знaје Рљ; ма нe ми се iде П; нe ме је видejа Б;
е, тyг нe ми дaваше П; мeне нe ми казuје Сл; нe ми је слaтко Р; нe ми прiчај П; нe ми
је спомнaја Ц; oно нe ми је бiло овoј Сз; пa нe ми је пратijа Р;
да нe те интересuје O;
е, овoј нe ти је по катaстар Р; нe ти казuју Р; нe ти помaгав толiки лeкови П;
докле њeга нe га пiтав О; нe га је видejа Р; нe га остaвљам мuжа сaмога П; нe га
узiмам Сз; oни нe га вiкав на iме Т; тoј снaшче нe га познaвам О;
нe му дозвољaва да дoђе М; нe му је нiшта Ч; нe му се је дaло П;
јa нe гу знaм Св; нe гу знaш Љ;
да нe не глeдав П;
јa вaс нe ве познaвам О;
нe ги знaје нiкој Н;
за њu нe се дaва П; и oна нe се свrћа П; нe се дaва џaбе Р; нe се пiје Рљ; нe се
плaшите, дeца, нe се плaшите О; нe се сeћам Н; нiкој нe се је отрuја П; овoј нe се слaже Ч;
сeстре нe се глeдав П;
нiкој нe се је отрuја П; тoј нe се је давaло севaп П; тoј нe се је знaло Сз.
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Некада може доћи до изостављања енклитике помоћног глагола јесам те остаје
само акцентована речца не и енклитика која се умеће:
да нe се уплашiја Ц; наћyске нe ги спавaла нeшто П; нe ву се дaло П; нe га гушiло
ГД; нe ме срaм Рљ; срeћа нe гу исцепiле Ч и сл.
3.5. На синтаксичком плану прешевски говор карактеришу неки, овде издвојени,
моменти. Конгруирање множине именица средњег рода са атрибутском речи и
предикатом указује на уједначавања са именицама мушког рода. У говору Прешева
забележен је поступак стварања једнинско-можинске парадигме код збирних именица и
именица плуралија тантум. Прешевски говор одликује се балканистичком цртом удвајања
објекта, где се истиче удвајање личних заменица са употребом предлога, што је
израженије него код неких других призренско-тимочких говора. Поред македонизама о
којима је било речи у фонетици и морфологији (повлачење акцента са ултиме,
парадигматски акценат, -на- ˂ -нќ-, -у у 1. л. јд. презента, -ле у мн. р. гл. придева) овој
групи дијалекатских одлика припада и акцентована речца не која се заменичком или
глаголском енклитиком удаљава од глагола.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧКА КРЕТАЊА
4.0. Први део рада о прешевском говору представља анализу говора једног
подручја, која је урађена класичним дијалектолошким приступом. Оваквом обрадом
изостављено је стање у говору града, које се, као што је познато, разликује од говора села.
С обзиром на промене до којих је дошло у народном говору града Прешева у односу на
говор села, наметнула се потреба подробнијег језичког испитивања, које би, вероватно,
указало на могући развој прешевског говора као целине. Анализа градског прешевског
говора могла би се посматрати као прилог одређивању развојног пута једног дијалекта.180
4.1. Испитивања градског говора предмет су урбане или социјалне дијалектологије,
те њене методе чине основу другог дела овог рада.
Социолингвистички приступ дијалекту још увек представља новину у нашој науци
иако се у свету о њему одавно расправља. Развој модерне урбане или социјалне
дијалектологије започео је још двадесетих и тридесетих година прошлог века
истраживањима лингвиста из Прашке лингвистичке школе, док се теоријске и
методолошке иновације на овом плану везују се за седму деценију XX века. Новом
дијалектолошком приступу врата је отворио амерички лингвиста Вилијам Лабов.
Нарочити значај за социјалну дијалектологију има његова књига The Social Stratification of
English in New York City (1966) у којој је показао да су језичке варијације друштвено
условљене. По методологији сличној Лабовљевој истраживао је британски лингвиста
Питер Трудил у опису говора града Норича (The Social Differentiation of English in Norwich,
1974). Проучавањем говора Белфаста бавила се Лесли Милрој, која је, својом књигом
Language and Social Networks, 1987. године увела нови појам у социолингвистици ‒
друштвене мреже, као варијаблу која се односи на контакте чланова неке микрозаједнице
као што су породица, школа, комшилук, радно место итд. У бугарској лингвистици 1988.
године појавила се књига Социолингвистическо проучване на град Велико Търново (друго
издање објављено је 1999. године под насловом Великотърновският език) аутора Бојана
Бајчева и Михаила Виденова, у којој се исцрпно анализирају идиолекти више од 25
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Михаил Виденов посвећује пажњу прошлости, садашњости и будућности дијалеката у бугарском језику
(Виденов 2013, поглавља: Диалектите ‒ минало, настояще и бъдеще (Бъдещето на диалектите) и Градът,
неговият език и новоте време.
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говорника из Великог Трнова. Године 1990. Михаил Виденов објављује књигу
Съвременната българска градска езикова ситуация као приступ теоретским и
методолошким проблемима у проучавању бугарских градских говора. Нешто касније
појављује се Селото, градът и езикът в Ловешкия край Бојана Бајчева, у којој је
примењена нова социолингвистичка метода истраживања. Као саставни део књиге Езикът
на града (2010) Михаила Виденова, налази се поглавље Софийският език као преглед и
разјашњавање могућих истраживања говора главног града Бугарске.
Први елементи социолингвистике у дијалектологији код нас везују се за 1921.
годину и име Милоша Московљевића, који је социјална раслојавања у дијалекту
препознао у говору Београда (Московљевић 1921). Примену методологије налазимо у
радовима Рајића (1980‒1981), Томе (1994/5, 1998), Станковића (1997), као и код Јовића
(1968: 224‒225, 1979), Николића (1991: 233), Бошњаковића (2003).181 У примени
савремене социолингвистичке методологије код дијалектолошког рада на подручју
бивших југословенских република истиче се име Дуње Јутронић (в. ЈутронићТихомировић 1983/84, 1986а, 1986б), која је савремени приступ у опису говора града
применила и у књизи Сплитски говор (2010). У српској лингвистици крајем прве деценије
овог века започет је пројекат проучавања говора Новог Сада. Ова истраживања, којим се
бави већи број лингвиста са новосадског универзитета, у већини радова заснивају се на
параметрима и методологији социјалне дијалектологије (в. ГНС 1, ГНС 2).
4.2. Код социолингвистичког истраживања дијалекта поставља се питање одабира
методологије. Ево на који начин су у најновије време лингвисти прилазили том проблему.
Пол-Луј Тома, у описивању говора Ниша и околних села, покушао је да, комбинацијом
традиционалног дијалектолошког описа и социолингвистичког приступа, представи стање
у народном говору. Међутим, њему је замерено што другом, нетрадиционалном делу није
потпуније пришао (Бошњаковић 2009: 53). Јутронић-Тихомировић (2010) сагледала је
говор Сплита кроз призму узрасне категорије. Она је посматрала четири нараштаја:
старији, средњи, млађи и најмлађи (са по два или три представника чија су имена и
презимена експлицитно наведена). Код њих су праћене одабране језичке варијабле
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Опширан критички библиографски преглед радова из социјалне дијалектологије може се наћи у
Бошњаковић 2009.
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(фонолошке, морфолошке и синтаксичке) карактеристичне за сплитски говор. Резултате
свог истраживања представила је процентуално у табелама и графиконима. Поред тога,
Јутронић-Тихомировић графичке приказе детаљно коментарише и покушава да предвиди
даље промене у сплитском говору. У ГНС 1 и ГНС 2 аутори анализирају језичке појаве
најчешће преко друштвених варијабли узраста, пола и образовања. Подаци и резултати
обично су представљени у табелама, дијаграмима, и углавном

кроз индекс

фреквентности.
Јасно је да у социјалној (урбаној) дијалектологији долази до преплитања
квалитативне и квантитативне методе. Квалитативном методом региструје се нека појава,
а квантитативном се утврђује њен опсег. Бошњаковић (2009: 51‒52) упућује на примену
следећих квантитативних метода:
‒ индекс фреквенције (који се добија дељењем броја примера које испитујемо са
укупним бројем забележених примера, а потом се то помножи са 100),
‒ скала фреквенције или импликацијска скала (у којој се постојање неке особине
обележава са +, а њено одсуство са -),
‒ схематски прикази.
У одабиру методе дијалектолошког истраживања из социолингвистичког аспекта
треба се, пре свега, руководити циљем истраживања, како се може закључити из речи
Љубише Рајића (2009: 34): „Не треба прилагођавати објекат истраживања методу већ
метод објекту истраживања, то јест користити и квантитативне и квалитативне методе
зависно од циља истраживања“. Сходно томе, а у складу са могућностима које пружа
структура прешевског становништва, истраживање прешевског говора на социјалној
равни биће одређено следећим циљевима:
1. представити градски прешевски говор кроз узрасне групе,
2. представити градски прешевски говор кроз образовне нивое говорника,
3. представити заступљеност дијалекатских црта кроз 13 језичких варијабли
одабраних као јужноморавска обележја, те представљају маркере.182
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Појам маркер користи Лабов (1976: 324‡325).
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4.2.1. Друштвене варијабле ка којима се фокусира ово истраживање – узраст и
образовање, схватам као релевантне за утврђивање заступљености дајалекатских обележја
у говору Прешевљана јер оне могу имати утицај на промене у говору. Вишегодишњи
суживот са Прешевљанима, као и снимци разговора са њима, показали су да пол
говорника не утиче на овакве језичке појаве.
1. Према узрасту говорници су подељени у пет група:
1. деца предшколског узраста,
2. од 7. до 20. године.
3. од 21. до 40. године.
4. од 41. до 60. године.
5. изнад 60. године
2. Према образовању говорници су подељени у следеће групе:
1. са непотпуном основном школом,
2. са средњом школом,
3. са вишим и високим образовањем,
4.2.2. Језичке варијабле које ће се пратити код ових група говорника изабране су
као основни моменти кроз које се може препознати прешевски говор. Иако се у говору
ових група налазе бројни елементи прешевског говора обрађени у претходном делу рада
(акценат, фонетске, деклинационе, конјугационе одлике), одабране су оне типичне. То су:
1. полугласник,
2. облик куде,
3. употреба заменичких енклитика,
4. посесивни датив,
5. удвајање заменица
6. аналитичка деклинација,
7. аналитичка компарација,
8. одрични облик глагола јесам,
9. презент 3. л. мн. на -в,
10. радни глаголски придев м. р. јд. на -(ј)а,
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11. глаголи са формантом -на-,
12. употреба аориста и имперфекта,
13. употреба партикула.
4.2.3. Квантитативна анализа биће заокружена импликацијском скалом одабраних
дијалекатских и стандардних облика код сваке испитиване групе. Након тога биће
одређен индекс фреквенције дијалекатског лика на местима где је утврђена паралелна
употреба дијалекта и стандарда. Индекс фреквенције одређиван је формулом:
сви дијалекатски облици

х 100

укупан број примера
На основу индекса фреквенције резултати су представљени у дијаграму.
4.2.4. С обзиром на компактност структуре становништва града Прешева, а пре
свега испитиваних група, грађа ће бити обједињена. Наиме, информатори чије је говор
сниман одабрани су тако да се код њих подудара порекло родитеља и место рођења. Сви
информатори потичу од родитеља Прешевљана, рођени су у Врању (зато што се
породилиште налази у Врању) и сви живе у Прешеву (или су до тренутка овог
истраживања ту живели). Због тога ми се чини једино смисленим и релевантним
разврстати грађу по групама и према варијаблама које су већ наведене (узраст и
образовање). Појединачно представљање грађе према информатору вероватно би само
оптеретило рад, а резултати се не би умногоме разликовали.
4.2.5. Описујући социолингвистичке факторе језичких промена у жупском говору,
Душан Јовић (Јовић 1979) закључује да се разлике између говора града и села све више
смањују, а да се тај процес најбоље може пратити „кад се компаративно изучавају мањи
градови, какав је Александровац, са селима у непосредном окружењу“ (Јовић 1979: 251).
Социолингвстички приступ градском прешевском говору може ићи у прилог овим
тврдњама. Упоређивањем стања прешевског говора старијих говорника и говорника са
села са стањем у градском говору јасно се увиђа разлика, која говори о делимичном
приближавању градског говора стандардном српском језику. На тај начин ствара се „један
језички идиом који израста на мењању дијалекатске норме, али исто тако и на
прилагођавању књижевне ‒ дијалекатској“ (Јовић 1979: 251). Термин који се у
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лингвистичкој литератури најчешће користи за такав идиом јесте вернакулар, који
налазимо још код Лабова (1976).
Претпостављам да би цела ова тема могла бити предмет неког засебног рада, али
чини ми се да би без ње језичка слика једног подручја била непотпуна и због тога је ово
поглавље саставни део описа прешевског говора.
ОБРАДА ГРАЂЕ
4.3.1. Групе говорника према узрасту. Информатори из свих група снимљени су,
као и остали говорници, на диктафону, у спонтаним околностима свакодневних
разговора. Сви су одрастали у Прешеву, а њихови родитељи су из прешевског краја.
Најмлађа деца праћена су 2010. и 2011. године, за време одмора у предшколској установи
и за време игре у кућном дворишту. Прикупљање ове грађе текло је током 2010, 2011,
2012. и (једним делом) 2013. године, те се приликом разврставања материјала узимало у
обзир време када је говор снимљен.
Следе примери распоређени према одабраним језичким категоријама. Основни
критеријум за систематизацију примера је азбучни ред. Сматрам да остали чиниоци који
су били релевантни у претходном делу рада (као што су нпр. глаголске врсте према
Белићу) на овом месту нису од значаја јер анализа није фокусирана на унутрашње
елементе језичких облика већ на оне основне. Тако је за радни глаголски придев м. р. јд.
овде важно то да ли има наставак -(ј)а или -о, за презент 3. л. мн. да ли има -в или неки од
стандардних наставака.
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Групе говорника према узрасту
4.3.1.1. Деца предшколског узраста. Ова група обухвата две девојчице и два
дечака: Н. П., Т. М., О. С. и П. С.
1. Полугласник / вокал:
а) данyс iма на телевiзор;183 данyс ће дође; е, сyд овaко; заштo тyд; једyн дyн; само
једəмпuт што сyд да цrтам; какo си мoгла онyјˬпут двe дeца да iмаш; кyд се врaћав; кy те
удaрим; на онyј телефoн; онyј прoзор; онyј човeк; јa сам како сyд; oн је такyв; штo си
такyв; што је бiло на тyј папiр;
б) дaј ми јoш јeдан кармiн; једaмпут ће oна; епа, кад нe знаш да трaжиш; кaд ће
дoђе; какaв ти је тaј пaук; онaј дaн; узeла онaј лaк; сaд ћу да вам донeсем; сaд ћу да
дoђем; тај е добар; тaј е мoј.
2. Куде / где:
а) а кудe ћемо мi; знaш кудe мoжеш да ги нaђеш; кудe да га стaвимо; кудe да
прeђем; кудe iма чeсма; кудe ми је тoрбица; кудe му је јeло; кудe си гу оставiо; кудe ће
стaне; па кудe је; откудe ти;
б) гдe iма; гдe је мoј рaнац; гдe је мoј сoк; гдe сте; гдe ћeмо.
3. Употреба заменичких енклитика:
вiкнемо гу; да гу вiкамо; eве гу Натaлија; јa сам гу узeла пrва; кудe си гу оставiо;
нeма гу чeткица; uзми гу;
eво ву га њeн; oна ву га дaла; oна ву је рeкла; ће ву дaм; ће ву пeвамо; ће ву се
смeјете;
вiка не мaма; мaјкаˬми ће ни донeсе; ће ни дaдеш;
јa ћу овдe да ви чuвам; ће ви дaм, бе;
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У овом делу рада примери ће бити дати према азбучном реду.
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aјде да ги кaжемо да се iграмо; да ги ѕiкам; знaш да ги iма пuно тeј; знaш кудe
мoжеш да ги нaђеш; јa ће ги скuпим; мi ги зoвемо зелeне бuбе; нeћу да ти ги uзмем;
oбично ги iма пuно; овaј ги нeма; онiја ги јoш нeма; oће да ги глeда; стaви ги у прiбор;
трeба да ги врaтимо;
сaд ћу да вам донeсем; да вас пiтам нeшто.
4. Удвајање заменица:
а на мeне да ми нацrташ такoј; и на мeне ми је тo дaла; мeне ми дaва; на мeне ми је
iсто дaла; ај мeне ме намaжи; мeне ме је викaла; мeне ме је питaла; мeне ће ме шмiнка; на
тeбе ти је рeкла; тeбе те је шминкaла.
5. Посесивни датив заменичких енклитика:
дaј и на брaтаˬми; мaјкаˬми ће ни донeсе; сeстраˬми вiка; сeстраˬми iма;
сeстраˬми о[д] тeтку; са сeструˬми; тaткоˬми ће ми кuпи; на брaтаˬти; пiтај мaјкуˬти.
6. Аналитичка деклинација:
iма сaмо из Бујaновац, из Тргoвиште, из Прeшево је; нeма из Бuштрење; тoј е из
eнглески; мi смо из Прeшево; iди код бaбу; код бaбу је; код капiју; мoжете да iдете код
Нiну; iмам од мoје пaре јoш; од овeј олoвке; нeмој од тeј мoје бoјице; сeстраˬми о[д]
тeтку;
дaј и на брaтаˬми; aј на мeне да бaциш; а на мeне да дaш; а на мeне да ми нацrташ
такoј; а на мeне овaко; дaј на мeне, Мaки; на мeне ми је iсто дaла; на мeне у вeлику сiпи;
нiси ми на мeне нiшта; овдe, на нaну; на нaс је слaва; тo е на њu; јa сам на Натaлију
правiла; пrво на тeбе налакiрај; кaжи на Тiјану;
донeси за свi; да налакiрам нoкти; донeси тањiри;
с кoлко гoдине; с прaзне рuке; са сeструˬми; нe са тaј лaк;
мi смо на дрuго мeсто; iмам ли шмiнку на једнo oко; кoј сeди на овuј столiцу;
iмам јa и на пeту стрaну; јa нiсам бiо на тaкмичење; штo је бiло на тyј папiр; данyс
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iма на телевiзор; iмамо у купaтило; спoјено је у купaтило; овдe, на oбрве iмаш; мaма ме
чекaла у хoдник;
Без аналитизма: јeдну ћеш да избaциш из кuће; дaј мeни јeдну; мoжеш мeни да ми
дaш двe; мoгу јa тeби;.
7. Аналитичка компарација:
тaмо је пo бeло; тoј пoголемо; oна је помалецка; пoцрна је; помeри се пoдоле.
Без аналитизма: вeћи је од мeне; iма вeћи рaнац; uзми онuј вeћу; мeне лeпше
нашмiнкај; јa сам нaјбржа; дaј га тoј нaјвеће; oн је нaјачи; мoја је нaјлепша;
8. Одрични облик глагола јесам:
Несам: нeсам нaмерно; нeсам тeла; нeје донeла; нeје узeја; нeсмо видeли; вi нeсте
видeли; нeсу га дигнaли.
Нисам: јa нiсам бiо на тaкмичење; јoш га нiсам направiо; нiсам ти рeкла; нiси
ми на мeне нiшта; e, нiје тaко; јoш нiје гoтово; нiје дoбро; нiје дoшла у шкoлу; нiје
рaвно; нiје се просипaло; нiје ти iсто; нiје тu, гoре; мi нiсмо бiли.
9. Глаголи са формантом -на-:
викнaја ми је; нeсу га дигнaли; дигнaмо га; кo је прднaо; Рoки ми побегнaја; тi ли си
прднaја; рипнaла сам; мнoго си ме стегнaла; украднaја си ми; чучнaли су.
10. Презент 3. л. мн. на -в:
ће се врaтив ли; кyд се врaћав; вuчев га; свi се дeрев; ће дорuчкујев; не знaјев; зoвев
ме нaпоље; сaмо iграв iгрице; iдев ли; oни си купuјев; ће напiшев; свi oћев јa да ги
мaжем; трeба да пiшев; трeба да тrчив, да се тrкав, да скaчев, да цrтав; такoј се цrтав
кoцкасти љuди; шмiнкав се.
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11. Радни глаголски придев м. р. јд.
-(ј)а: бегaја на пuт; бiја сам на рoђендан; до кoлко је бројajа; викнaја ми је; гледaја
ли си на телевiзор; звaја сам га; тi си ми га искршiја; нe ми је летeја; oн га је обрисaја;
ошишaја си се; Рoки ми побегнaја; Нeнад је победiја; поправiја сам га; кудe си пoшја;
пoшја ли си у шкoлу; тi ли си прднaја; нeје узeја; украднaја си ми; и јa сам цртaја;
-о: јa нiсам бiо на тaкмичење; јa сам бiо сaм; кo те је дирaо; заборавiо сам; јoш га
нiсам направiо; нацртaо сам; нестaо ми тoст; кудe си гу оставiо; кo је прднaо; кo ми је
узeо кармiн; једнu мoју другарiцу ујeо кrпељ.
12. Употреба аориста и имперфекта:
дигнaмо га; игрaсмо се; написaмо; нашминкaсте ли се; мaлопре једвa обрисaсмо;
свe расипaмо; викaсте ли га; игрaсте ли се; вртeше се, вртeше; овiја отидoше;
бeше ли на тестiрање; јa си тrчаше.
13. Употреба партикула:
-ј: кoј брoј; кoј сeди на овuј столiцу; кoј oће у вeлику; кoј ће ми бuде дeте, љuди; кoј
ће ми отвoри; па кoј; овaј ги нeма; рeкла сам овuј да oћу; овoј е твoје; овoј ли је њeно; овoј
твoје ли је; овoј ти је бiло окрeнуто; у овoј iма; у овoј ће стaвим; од овeј олoвке; онaј дрuга
је за мeне; да uзнем онuј тoрту; uзми онuј вeћу; онoј штo сам ти донeла; тaј клuпа iма
мeсто; дaј га тoј нaјвеће; eј, тoј е мoје; и штo ти је тoј; не мoгу да дeлим, тi ли тoј
нoсиш; тoј су мoје; тoј е из eнглески; тoј тaм; знaш да ги iма пuно тeј; нeмој од тeј мoје
бoјице; а на мeне да ми нацrташ такoј; такoј се цrтав кoцкасти љuди; стaвите тuј; тuј да
бuде; тuј ме бoли;
-ја: eве ги овiја; овiја отидoше; онiја ги јoш нeма;
-ка: eво ти га овдeка;
-на: овдeна је.
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Без парткуле:
кo ме је звaо; кo ми је узeо кармiн; кo ће да донeсе; вi сакuпите oво; да стaвиш у
овo; мoже овo; oво су колiца; uзми и овo; eно га на онo; врaти тo; вiдиш тo; и на мeне ми
је тo дaла;
а на мeне овaко; овaко трeба; eво, овaко; e, такo; не тaко; нiје тu, гoре.
4.3.1.2. Од 7. до 20. године. Ова група обухвата четири информатора женског
пола и четири мушког. А. С., Ј. Ф. и Н. С. имају 9 година, Н. П. 12, Т. П. 14, Д. С. 16, Н. П.
17 и А. С. 20.
1. Полугласник / вокал а:
а) на Бyдње вече; данyс ће iдемо; кyд не срeтнев на пuт; кyд се врaћав, ће кuпив; кyд
oћеш iма; кyд ће гaђав јaбуку; па, кyд ће дoђев; од кyд си тuј; па кəд га је шутнaја; ће
вiдиш кyд се откaчив; мyстив се јaјца; овyј iде дoле; пoцрвен ти је овyј дрuги; eне га на
онyј стo; онyј Мiлош; онyј онaмо; еее, откyд је тuј; откyд oни iмав iнтернет; и кудe ћеш
сyд; кудe си до сyд; накудe сyд; он је сyд пrви рaзред; сy ће ти ги врaтим; штo ћеш сyд; тyд
је бyдњак; нeје oн такyв; штo си такyв; тамyн ми је; бeмо и мi тyда; још тyд ми се
квaреше;тo је тyј;
б) данaс је бiло на телевiзор; кад бuде тамaн; кaд си написaо; сaд је напустiо.
2. Куде / где:
а) А твoји кудe рaдив; и кудe ћеш сyд; кoј га знaје кудe iде; кудe да га остaвим; кудe
ли је бiја; кудe си бiја; кудe си бiла; кудe си га купiла; кудe си до сyд; кудe си пoшја; кудe
сте ги оставiли; кудe ће iдемо; кудe ће сeднеш; нaш ли кудe је; не знaм кудe iма; нeсам
знaла кудe да га стaвим; Па, кудe је; Џeки кудe је; накудe ли iдев; накудe сyд;
б) гдe да трaжим; гдe је; гдe је oна; гдe ћеш.
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3. Употреба заменичких енклитика:
aј си гу исцeпи; вaди гу и шaљи ми гу; вiдим гу одoвде; вiкај гу сeструˬми; врaтим
гу пa; врaћам ти гу oдма; дaј гу тuј кeсу; дaј да гу вoзим мaлка; дaј ми гу; заштo гу не
вiкате; дrжи гу бe; и напuни гу зелeну чaшу; јa сам гу одигрaја; јa сам гу подигнaла;
отвoрим гу јa; пeсто динaра сам гу платiја;
дaј ву нeк iде; кaжем ву да обoји; кaжи ву, бe; мaјкаˬми ву је рeкла; на мaјкуˬми ву
вiкам; на њu да ву опeремо рuке; напiши ву на Aну; не мoж да ву прiђете; oне ву се трeсев
рuке; свe ће ву пренeсев; тoј ли ву је рaнац; ће ву кaжев;
и oн ни завикaја на нaс; мaјкаˬми ће ни донeсе; не ни купuје нiшта; прaви ни
палачiнке;
да нe не глeдав; кəд не срeтнев на пuт; нeће не познaвав; oн не вoзи;
да ли ви је јaсно на вaс; и да ви га uзне нeкој; ће ви врaтим;
aј да ги мeњамо; брiга ги; да ги остaвим; видeли смо ги; вiкав ги о[д] дoма; да ги
дaм; да л ће ги стiгнев; дaо ги је; вратiја сам ти ги; да ги отвoримо; зaшто ги нiси дигнaо;
iдем јa овaмо да ги сређuјем; iма ги тeј фигuрице; јa ги мeшам; јa ги написa пoруку; јa и
Јeлена смо ги прелазiле; кудe сте ги оставiли; ће ги врaтим; мoжеш да ги замeниш; нe ми
ги на мeне дирeкно тражiја; не мoж ги дофaтив; овiја трeба да ги прескoчиш oни ги
вrтив; сy ће ти ги врaтим; тiја кoји ги знaш; ће ги запiшев; ће ги кaзнив; уз пoмоћ
штiтови смо ги прeшли.
4. Удвајање заменица:
вiка ми на мeне да ћuтим; и на мeне ми је дaла; и на мeне ће ми дaде; мeне ми вадi;
на мeне ми вiка; не ми ги на мeне дирeкно тражiја; тi на мeне ће ми кaжеш; мeне ме бoли
желuдац; мeне нeћев да ме вiкав; на тeбе да ти га дaм; на тeбе ти показuјем; тeбе ли ти
трeба у кoцкице; на њu да ву опeремо рuке; и oн ни завикaја на нaс; да ли ви је јaсно на
вaс.
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5. Посесивни датив заменичких енклитика:
aј бe, јa рeко братˬми; преживљeње слaвим на брaтаˬми; с другaраˬми; вiкај гу
сeструˬми; код другарiцуˬми; с другарiцуˬми сам iшла; другaриˬми бeву; мaјкаˬми ми не
дaва; мaјкаˬми ће ни донeсе; мaјкаˬми ву је рeкла; мaјкаˬми се наљутiла; на мaјкуˬми ву
вiкам; тoј е на брaтаˬми; тaткоˬми ме вика; тaткоˬми рaди; па мaјкаˬти је носiла.
6. Аналитичка деклинација:
до oсми рaзред; из Бuгариње; из Рељaн; из Славuјевац; из Татарiновац; изaшли су
из учиoницу; код другарiцуˬми; пo је жuт о[д] твoј; uтепа се од смејaње; окренaја се преко
столaцу;
напiши ву на Aну; на брaта не дaва; преживљeње слaвим на брaтаˬми; тoј е на
брaтаˬми;да ли ви је јaсно на вaс; на Јeлену ће јaви; дaва папuче на кuма; на мaјкуˬми ву
вiкам; помaгамо на мaјке; а на мeне нeма; а на мeне ми не дaваш; вiка ми на мeне да
ћuтим; и на мeне ми је дaла; нe ми ги на мeне дирeкно тражiја; тi на мeне ће ми кaжеш; и
oн ни завикaја на нaс; написaја сам на Нiколу; на њu да ву опeремо рuке; на Стeфана сам
га дaла; на тeбе да ти га дaм; на тeбе ти показuјем;
и с Алексaндру сам гледaја; с Дuшана сам игрaја; с другaраˬми; с другарiцуˬми сам
iшла; с Нeнада ће се iгра; нeћу с њu да се iграм; нaјбоље с хелихoптер да iдеш; јa ћу с
чикаˬПeђу;
пoла је на македoнску стрaну, пoла на сrпску; кyд не срeтнев на пuт; eне га на онyј
стo; скuпимо се на рaскрсницу; данaс је бiло на телевiзор; рaди дoле на царiну; по онeј
долiне; iграв у кuћу; нoсим у рaнац; iма у Рељaн и у Чукaрку; радiо је у Сiмпо; oни си
сeдив у учиoницу.
7. Аналитичка компарација:
пoвисоко је; не, бe, oн је пoголем; мoји су пoголеми; uзми једнo пoдугачко; пo је
жuт о[д] твoј; јa iмам пoлепшу; пoмалецка си од мeне; пo млaду ће uзме; пoниска си;
пoцрвен ти је овyј дрuги; мrдни се пoнатам; овoј е пoтешко да се прeђе.
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Без аналитизма: iмаш ли нeки вeћи; његoв је вeћи; мoја је лeпша; млaђи, ал га тeпа;
брaта млaђег iмам; oн је старiји; дaље од Славuјевац.
8. Одрични облик глагола јесам:
Несам: јa нeсам постiла; јa нeсам прелазiја тyј нивo; нeсам ги дoбро исправiла;
нeсам веровaла; нeсам знaла кудe да га стaвим; нeсам тeла; ни јa нeсам постiја; а тi ли
нeси; нeси ми вратiја; нeје oн такyв; нeје положiја; мi нeсмо iшли; нeсмо ни бiли; нeсмо
се свађaли; пa, нeсмо знaли, штo; нeсмо се познавaли; нeсмо се тепaли; Заштo ме нeсте
викaли? нeсте знaли; јoш се нeсу вратiли; манемoј, тoј нeсу тiја;
Ниси: нiсам ти дaла; зaшто ги нiси дигнaо; нiшта нiси видeо; тi нiси бiо тu; нiје
долазiо; јoш нiсу дoшли.
9. Глаголи са формантом -на-:
кǝд ми је викнaја; зaшто ги нiси дигнaо; тi си започнaја; А, зeзна ме; iспадна ми
слaдолед; окренaја се преко столiцу; пoвикна ме; јa сам гу подигнaла; с кoла се
превранaли; знaш од кoлко висoко је рипнaја; кəд је рокнaло; свe ву се скiна; цимнaла ме
је; па кəд га је шутнaја; шутнaло лoпту;
10. Презент 3. л. мн. на -в:
свi вечeрав; вiкав ги о[д] дoма; ће ми вiкав; вoзив си бицiкле; oни ги вrтив; кəд се
врaћав, ће кuпив; кəд ће гaђав јaбуку; да нe не глeдав; код нaс свi гoсти дoђев; па кyд ће
дoђев; свi донeсев ракiју; не мoж ги дофaтив; ће ги запiшев; згрeјев ракiју; нiшта не
знaјев; накудe ли iдев; oни iдев, мi нe; iграв у кuћу; iгрицу iграв; откyд oни iмав
iнтернет; ће ву кaжев; ће ги кaзнив; лaп-тoп ће му кuпив; лaјкујев га; мyстив се јaјца;
мeсив колaч; мoрав да га искrшив; мeне нeћев да ме вiкав; нoсив крвaј; ма, нiшта не
оправдaвав; ће вiдиш кyд се откaчив; нeће не познaвав; мaлка посeдив; ће ми пребaцив на
дiск; свe ће ву пренeсев; такoј ће те прескoчив; а твoји кудe рaдив; мoји рaдив у сuд; oни си
сeдив у учиoницу; кəд не срeтнев на пuт; да л ће ги стiгнев; овiја ми трeбав; oне ву се
трeсев рuке; кəд се uдав; само га цiмнев на мoбилни; само ћuтив и јeдев.
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11. Глаголски придев радни м. р. јд.
-(ј)а: кудe ли је бiја; кудe си бiја; викaја сам га; не ли си га викaја; кəд ми је
викнaја; вратiја се; вратiја сам ти ги; нeси ми вратiја; дaја са[м] му флyшку; штo си
добiја; да л је дoшја; и с Алексaндру сам гледaја; жмурiја ли си; и oн ни завикaја на нaс;
и oн завикaја нeма; тi ли си га закачiја; тi си започнaја; с Дuшана сам игрaја; јeа ли си;
написaја сам на Нiколу; нарезaја ми је на цe-дe; јa сам гу одигрaја; окренaја се преко
столiцу; Брuндо си отiшја; пeсто динaра сам гу платiја; нeје положiја; понављаjа је; ни
јa нeсам постiја; oн је пrви почeја; кудe си пoшја; јa нeсам прелазiја тyј нивo; тoј сам га
прескочiја; преснимaја сам га; а штo си ми јучe рeкја; рeкја сам ти; знaш од кoлко висoко
је рипнaја; не ми ги на мeне дирeкно тражiја; требaја си oдма да ми врaтиш; јa би узeја
четерeс дeвет; уфатiја ли си га.
-о: тi нiси бiо тu; нiшта нiси видeо; вратiо сам ти; дaо ги је; зaшто ги нiси
дигнaо; завршiо ли си; кo ме је звaо; кaд си написaо; сaд је напустiо; радiо је у Сiмпо.
12. Употреба аориста и имперфекта:
видo на фeјсбук; јa ги написa пoруку; уписa га овoј; зaврши ли; тi ли га пређe; A,
зeзна ме; iскрши ли га; сликa ли, бе; uкључи ли блu-тuт; ма, бeше тuј мaлопре; зaтрча се у
њeга; iспадна ми слaдолед; не тејa да ми кaже; oткачи се; пoвикна ме; свe ми пoквари;
свe ву се скiна; uтепа се од смејaње. бeмо и ми тyда; Игрaше ли oни?
јoш тyд ми се квaреше; iграшемо кошaрку; другaриˬми бeву.
13. Употреба партикула:
-ј: кoј дoђе пrви; нeкој пoсти;
овaј гу нeма; овaј се па сaмо смeје; овaј ти је нaјбоља; за овuј дрuгу Марiну
прiчамо; напрaви од овuј; eве ти овoј; на овoј претiсни; уписa га овoј; овiја ми трeбав;
овiја трeба да ги прескoчиш; овeј игрaчке; овeј лuтке ли су твoје; овакoј трeба; онaј цrква;
по онeј долiне; ма, онакoј; не такoј; и такoј кaжи; јa нeсам прелазiја тyј нивo; тaј е
нaјбоља; дaј гу тuј кeсу; тuј недeљу; дaва му и тoј; тoј нeсу тiја; тoј сам га прескочiја;
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кoји су ти тiја; тiја кoји ги знaш; iма ги тeј фигuрице; ма, бeше тuј мaлопре; од кyд си
тuј; остaви га тuј; тuј трeба да рiпнеш;
-ка: eве га овдeка; овдeка нeма.
Без партикуле: е, овo iма кo пiше; тu су; eво овaко; само онaко; тi нiси бiо тu.
4.3.1.3. Од 21. до 40. године. У овој групи говорника налазе се три женске и три
мушке особе. М. Т. има 23, Д. М. 23, Ј. М. 24, Б. М. 27, Ј. М. 31, З. Ц. 39 година.
1. Полугласник /вокал а:
а) бyш сам тeо нeшто да кaжем; нeсам бyш при пaре; и такoј цeл дyн; данyс нeје бiја;
данy сам узeо; тумбaше се једǝмпuт; какyв је тyј вiндовс; кəд је дoшја у држaву; кyд ме је
видeја; кyд се дофaти с њeга; кyд су навранaли; онoј кəд ги тeпаше; овyј пoп; какo се звaше
онyј; онyј нoћ нeси заспaја; откyд се нeсмо чuли; па кудe је сyд; мi смо ги сyг однeли;
тамyн га завршi; тамyн се спремi да пuши; нiје тyд имaло; на тyј нaчин не мoже; тyј
штo је дaја гoл; чyк овaмо.
б) бaш на њeга му се пaо; нiје бaш такoј; нiсам бaш сiгуран; дaо си ми кад си бiо;
јa кад сам iшо; кад нeма контрoлу; кад сам бiја да га вiдим; овaј и једaн дeо дрuги; онaј
дaн сам слушaо; инaче, овoј сaд нiшта нiје.
2. Куде / где
а) знaш кудe ги је кuћа; каквo је куде мeне; кoја висiна до кудe је; кудe да iдем; кудe
је; кудe си га нaшо овoј; куде лeжећег полицaјца; кудe си га набавiла; кудe ћ iде; па кудe је
сyд; накуде њeга; откудe је тaј; откудe му на њeга; откудe ти.
б) Гдe iма да се кuпи; гдe си.
3. Употреба заменичких енклитика:
да гу вiдим; да гу пресвлaчи; да ми гу не дiра тuј пaрку; eне гу на прoзор; нe гу
знaм ја; и на цe-дe гу нарезa; и oн си гу узeо; јa гу iмам тuј; јa сам гу турiја на крaј; мoгја
си да гу вiдиш; морaо сам ду гу трaжим; нeкако да гу замoташ; нека ти гу uзме; нeма гу да
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дoђе; нeће мyж да гу дiгне нaгоре; па бoк ти гу знaје; свe да гу превaри; скiни му гу тi;
сuтра да гу замeним; uзнем гу јa;
ако ву кaжем; да ву изнeсе; кuћа ву на чeтри спрaта; на њuма ву вiкали одaвде; не
знaјев да су ву рeкли; не ли дeца су ву тuј; ни да ву нeкој дoђе; нога ву израсне; сестраˬву
uмре; тaј сeстраˬву; u јесен ву га ставiмо; штo ву је бiло; штo ву нiси рeко;
нe ни је скuпо; нe ни се исплaти;
глeдав не кроз прoзор; леле, што не је дочекaја;
ће ве кoшта и нaтамо и нaвамо;
водiмо ги у метрo; гoре си ги узiмам кuсур; дaја сам ги; дaј да ги очiстим; диктaт
ги дaш на дeца; дoбар смо ги бакшiш дaли; знaш кудe ги је кuћа; и да ги остaне; iма ги oн
тiја; iма ли ги рaзличити тiја; и тoј ги бiло занiмљиво; јa ги нiшта не капiрам; јa ги
показuјем да ћuтив; јa сам ги гледaо; кoј ће ти ги спрeми такoј; кумашiнка не ги дaва;
лeнор ги је нaјбољи; мaјкаˬги прiма iсто; мi смо ги сyг однeли; нe ги је дoвољно скинaла;
нeма ги таквi; овiја овaкви кǝд ги вiдим uживо; овoј малeцко ги је; одовдe сам ги дaла;
oни ги јавiли на њи; oн ги налaзи; онoј кǝд ги тeпаше; па ги чuдно; прoбај ги; свaка ги
чaст; свe ги тaмо провeрив; тoј ги је; ће ги порuчимо.
4. Удвајање заменица:
на мeне нe ми тражi пaре; пrво на мeне нe ми дaва да бuдем; мeне не ме глeда; да ву
се врaти на њu; на њuма ву вiкали одaвде; и њi ги чuва; на нaс ни не дaва; на њi ги купuје;
на њи ги тoј одговaра; oни ги јавiли на њi.
5. Посесивни датив заменичких енклитика:
на бaбуˬми; мaјкаˬми знaје; мaјкаˬми је имaла; мaјкуˬми да одвeзем; и од сeстреˬми
iмам; са сeструˬми је iшла; с тaткаˬми; такoј су почeли тaткоˬми и тaткоˬму;
тaткоˬми вiка; дaва на чiчуˬми; uјкоˬти, бaбаˬти, дeдаˬти, мaјкаˬти; да нe ги је откуд
тaткаˬму докарaја; тaткоˬму у Швaјцарску прaвеше; сeстраˬву uмре; мaјкаˬги прiма
iсто.
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6. Аналитичка деклинација:
дoђеш до Бeоград; ако iде до Стaницу; легнaло си до шпoрет; из нeко сeло; кǝд се
враћaмо из Нeмачку; тoј су онiја из Пuтеви Uжице; и[з] Сaудијску Арaбију; oн је из
Холaндију; код њu oдо; скинaо сам од iнтернет; преко овoј стaкло;
дaј му на Блeки; на кoга си га дaја; дaј ми га на мeне; и на мeне дeда давaја; на мeне
ми га трeба; на мeне нe ми тражi пaре; на нaс ни не дaва; на њi ги купuје; на њuма ву
вiкали одaвде; стo педeсет-двeста ги на овiја узiма; iдеш према Богослoвију;
с бaбу сам си iшла; с кoла је iшја; кə дoђе с мерцeдес; сас нaс; кəд се дофaти с
њeга; са сeструˬми је iшла; с трамвaј или кoј iде гoре;
видeо сам на iнтернет; на почeтак фiлм; eне гу на прoзор; бiло је на свeцко
првeнство; нeсам бyш при пaре; тaмо је нeгде у Амeрику; у теретaну радiја; oн је у
Швaјцарску; у Швaјцарску iма кuћу;
Без аналитизма: да дoђе до нeког нивoа; цeлог живoта тrчи.
7. Аналитичка компарација:
oн је пoстар; пoцрвену сам имaла; пoбрже да стiгнеш; oни су пoвише седeли;
пoскупо ће се фaти;
Без аналитизма: његoви су бrжи; вeћи од aуди; oна ли је старiја; али нaјгори, гoри
нeма.
8. Одрични облик глагола јесам:
Несам: нeсам бyш при пaре; нeсам гледaла; нeсам знaја да плiвам; нeсам знaла;
нeсам мoгла да кuпим; нeсам ни видeла; нeси га видeја; онyј нoћ нeси заспaја; тi нeси
превoдилац; штo нeси га сакрiја; да нeје скuпо, нeје; данyс нeје бiја; нeје бiло тoлко; нeје
тeја да се iгра; нeје тeло да се фaти; тoј вiше нeје тoј; и мi нeсмо бiли бoљи; нeсмо се
одaвно чuли; откyд се нeсмо чuли; заштo нeсу наврнaли мaлка; и овiја нeсу лoши; несу
били туј; нeсу се знaли; овiја нeсу добiли;
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Нисам: ни јa нiсам знaо; нiсам бaш дoбро; нiсам бaш сiгуран; нiсам видeо; нiсам
очекивaо; нiсам те чuо; нiси разумeо дoбро; за њeга нiшта нiје; инaче, овoј сaд нiшта
нiје; нiје бaш такoј; нiје ми јaсно одoкле му; нiје мoго да гу напuни; нiје тaмо; нiје тyд
имaло; нiје тeшко; нiкој нiје знaо; нiкој нiје имaо; oна нiје победiла; тoј нiје нoрмално;
нiсу у Холaндију.
9. Глаголи са формантом -на-:
викнaо са[м] му; сiгурно су му викнaли; гурнaла га на врaта; легнaло си до шпoрет;
заштo нeсу наврнaли мaлка; кyд су навранaли; погинaо је; нe ги је дoвољно скинaла; скинaо
сам од iнтернет;
викнaше ги; кəд сам га звекнaја; па га окренaја; рипнaше свi.
10. Презент 3. л. мн. на -в:
такoј вiкав; ће му вiкав; и oни ће си се врaтив; не ли ће се врaћав; глeдав не кроз
прoзор; iграв пoкер на фeјсбук; iдев ли у лoв; пoсле тaмо дирeкно iдев; не iде, избацuјев
га; iмав информaтику; пoсле се искљuчив; свe и свaшта испробaвав; oни мoрав да напрaвив
за пoла сaт; ће га најuрив; ће се напuнив; oни га само нарeжев; дrва нoсив; ће га освeжив;
oни си сaми осмишљaвав; прaвив се будaле; свe ги тaмо провeрив; oни си сaми узiмав; не
смeв да улeгнев; нeшто не функционiшев; ће ги цeпив; јa ги показuјем да ћuтив.
11. Радни глаголски придев
-(ј)а: бiја је на aутопут; кад сам бiја да га вiдим; данyс нeје бiја; пијaн ли је бiја,
лuд ли је бiја; тi бiја ли би тaм; кyд ме је видeја; нeси га видeја; и викaја са[м] му да не
дiра; у џiп се возiја; и на мeне дeда даваја; дaја сам ги; на кoга си га дaја; тyј штo је дaја
гoл; донeја ли си цe-дe; дoшја мaјстор; леле, што не је дочекaја; кəд је дoшја у држaву; да
гу нeје забравiја; онyј нoћ нeси заспaја; кəд сам га звекнaја; какo је знaја; нeсам знaја да
плiвам; нiкој нeје знaја; штo је имaја; и тoј сам инсталирaја; искочiја ли је; с кoла је
iшја; мoгја си да гу вiдиш; сyд се обријaја; сасвeм се откачiја; дoбро те ошишaја;
паднaја му систeм; Ђoковић победiја; можда сам погрешiја; oн је положiја; сyд га

354

поправiја компјuтер; стoпут га је поправљaја; пребацiја сам га; у теретaну радiја;
рестартовaја сам; oн свe скинaја; сaм се укачiја; штo си се уплашiја;
-о: бiо онaј што скaче у базeн; бiо сам на рабoту; бiо сам у онuј на Нoви Бeоград;
кад је бiо оволiки; на факултeт бiо; видeо сам на iнтернет; кудe си га видeо; викнaо са[м]
му; јa сам гледaо; дaо си ми кaд си бiо; знa штo ми је рeко; нiкој нiје знaо; нiкој нiје
имaо; нiси ти имaо; iшо је; онaј што је iшо у џuнглу; и oн је крaо; кo је купiо; кудe си га
нaшо овoј; свe сам обiшо пeшки; али одустaо; oн је дрuго очекивaо; пристaо је на свe;
погинaо је; разумeо дoбро; јeсам ти рeко; кo ти је рeко да узiмаш; бyш сам тeо нeшто да
кaжем; нiје тeо да дoђе код мeне; данy сам узeо; узeо онiја скејтбoрдеви; па сам умрeо од
смeшку; урадiо сам свe; нiсам те чuо;
12. Употреба аориста и имперфекта:
дaде гoл; дaде двa пенaла; тамyн га завршi; па нe ли ти казa; јa му га поправљa; јa
га прeпозна; викa ме да iдем на кaфу; iскочи свe стo динaра; једнa ми прођe; прeснима ли
ми; oн си сaм рeче; скршi се свe; oн не тејa да iде; сeстраˬву uмре; тражi му uзорак;
uпали се нeшто; uтепа се; uфати ме нeшто; бeмо на Нoву гoдину; викaмо ги код нaс; кəд
се враћaмо из Немачку; гледaсмо ги једнi; зајебaмо се; откuд дођoше; што обећaше, џaбе;
растурiше свe; нeшто се свађaше; тумбaше се једǝмпuт;
нe ли и oн бeше; какo се звaше онyј; а нeмаше пaре; тaткоˬму у Швaјцарску прaвеше;
онoј кyд ги тeпаше; бeмо тuј; глeдашемо серију; iграшеву се у двoриште.
13. Употреба партикула:
-ј: ма, нeје затoј; кoј ће дoђе; па кoј ти је крiв; кoј ће ги бuде трeнер; ни да ву нeкој
дoђе; нiкој не чuје; нiкој нiје имaо; овaј вoдитељка; овакoј ће напрaвимо; инaче, овoј сaд
нiшта нiје; једiно овoј пiво; на овeј двe барaке; преко овoј стaкло; код онuј; онoј кyд ги
тeпаше; тaј oпција ти је нaјбоља; тaј сeстраˬву; нiје бaш такoј; и такoј цeл дyн; такoј
вiкав; такoј ли је; а да гу врaтиш тuј флaшу; и тoј ги бiло занiмљиво; и тoј сам
инсталирaја; кoд њи тoј јeфтино; пuта тoј, тoлко; тoј вiше нeје тoј; тoј ги је; тoј
прiватно тoј су онiја из Пuтеви Uжице; тoј су онiја дрuги; тoј ти је кoд нас; тoј ти је; и
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тoј онeј скuпе; о[д] тeј двe јaке екiпе; а oни ће бuдев тuј; не ли дeца су ву тuј; нeсу бiли
тuј;
-ја: овiја двојiца; и овiја нeсу лoши; овiја нaши на фeјсбук; тoј су онiја дрuги; тoј
су онiја из Пuтеви Uжице; узeо онiја скејтбoрдеви;
-на: овдeна да ги кuпиш;
-ка: нe ли су овдeка.
Без партикуле: кo знa; нiко нiшта не рaди, тaко је.
4.3.1.4. Од 40. до 60. године. Ова група обухвата пет особа женског и пет мушког
пола. П. Т., А. П. имају 41, С. С. 44, П. П. 46, З. С. и Д. С. 47, Л. М. 49, Л. С. 52 и М. С. 52,
С. К. 59 година.
1. Полугласник / вокал а:
бyш да вiдим; бyш је далeко; бyш какo вaља; двaјес дyна; онyј дyн; ономaд идe
мeсец дyна; вiдим јa данyс; једyн сoк; слaб, висoк једyн као прiтка; лyже, бe; кəд га
заклaмо онoј прaсе; кəд је бiо лoш; кəд сам му лeпо рeко; кəд се наљутiше нeшто; овiја
овaкви кəд ги вiдим uживо; само гoсти кəд ти дoђев; сyд је у прeдшколско; и сyг тeшко;
сyг може; сy ће пeт гoдине; тамyн јa на врaта; тамyн ће изaђете; и тyд је побeго; тyд ће
дoђе; и oн iде сəс тeбе; јoш нeмам тyј рачuн; онoј тyнко; да ти шyпнем нeшто;
бaш на њeга му се пaо; цeо дaн га чeкам; свaки дан је код сeстру; данyс је срeда;
дoшла данyс; мeсец дaна рaзлика; дaњу од једaнаест; кад је бiо оволiки; е, сaд, тaј дaн;
гoдину дaна ву се нeсам јавiла; овaј и једaн дeо дрuги; јeдино на тaј нaчин; вiдиш, тамaн
iма; мoжда чaк и мeтар.
2. Куде / где:
а) а кудe; и кудe ће га стaвив; кудe бе да нaђем; кудe га је нaшја; кудe да ги намaвав;
кудe је мојe; кудe си; кудe си нaшја пaвлаку; кудe ти је снaшка; кудe ће ги товaрив; кудe ће
iде; Кудe сте, мори, девoјке; ма, кудe су се снaшли; oна кудe ће прaви; Стојaн кудe је;
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б) гдe oћеш да сeдиш; гдe си; гдe ће дeца.
3. Употреба заменичких енклитика:
да гу довeде; дaј да гу исeчем лубенiцу; eве гу овaмо; зaто гу је и урaдио; заштo гу
iма; знaм да гу остaвља; зoвем гу дoкторку; iдем да си гу лeгнем; избiло гу је oвде-oнде;
јa гу пiтам; јa гу питuјем нeшто; јa гу чeкам; какo гу вiкав; намaжем такoј кyд гу ујeде; на
мeне ће гу дaде; нe гу малтретiрај; не нeма да гу кoчи; мoж да гу тrља; не мoж да гу
истeра; нiје мoго да гу напuни; њu алeргија гу избiје; oна гу нeма; па гу је малтретiрао,
малтретiрао; прuжи гу; разuмем гу пoтпуно; свe жiво гу је прегледaла; сiгурно су гу
позвaли; утепaја би гу;
гoдину дaна ву се нeсам јавiла; дaј ву га; изнeси ву га; и нe ву прођe; јa сам ву љuта;
јa сам ву рeко; кoј ву је плejа; мнoго ву је помoгла; нaшла ву да рeди тaмо; нe ву се iде; нe
ву се сeди; нe ву се uчи затoј; однeси ву ти виљuшкицу; овiја ву блiзо; прeсинг ву дaм;
сестраˬву uмре; ће ву вeже oчи; ће ву изeде кuче;
ма, тi нe ни прeти с нoж; па не викaше;
јa ћу да ви дaвам; само нeка ви бuде;
ће ве пријaвим;
вратiше ги на тeрен; врaћав ги овiја; да ги јa врaтим; да ги натeра да обрiшев
прoзори; да ги рoкнев; дaј ги тeј кeсе; eне ги дoле; извaди ги на њi; и сy[г] ги чeкам;
кобајaги нeљуте ги помешa; кəд ги срeтнем; кy ће ги омeсим; кoј ће ги бuде трeнер; крeћев
да ги прaтив; кромiд и њi да ги опeрем; кудe да ги намaвав; кудe ће ги товaрив; мнoго ги
је чувaла; мнoго кəд ги iма; мoже сaм да ги обuва; мoј брaт ги uчи; немoј ги довoдиш; само
ги кљuјеш; oни ги привeдев;свe ги дeда пoклони; фeјсбу[к] ги нiје дозвoљен;
б) да вас не хвaта.
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4. Посесивни датив заменичких енклитика:
на брaтаˬми; преко дeвераˬми; на мaјкуˬми другaрица; свекrваˬми; тeткаˬми;
бaбаˬти ни подешaва; плaче бaбаˬти за ћутeк; на uјкаˬти лiчиш; свe си на ћeркуˬти
преписaла; као бaбаˬву.
5. Удвајање заменица:
кəд ме вiде мeне; мeне ме uфати нeка пaника; мeне ми се прiспава; на мeне ми га
трeба; нe ми на мене одговaра; тeбе нeсам те гурнaја; тeбе те одвeја куде пoпа; њeга нe
га знaм; oна гу нeма; на њuм ву на пuт рeко; на њi ги дaј; њi му ги учитeљица обuва.
6. Аналитичка деклинација:
до њuма; сeдни си до њi; из Нiш отiшла у Пасјaне; из Орaовицу; између кuће је;
вiди iма ли испред пoдрум; бiла си код Бiљу; да га вoди код њuма; јa код њuма двaнаес,
јeдан; код њu је тeшко; на гoсти код њuма; iде од кuћу на кuћу; мrднев се од кuћу; нe ги
померiја од мeсто; од крaј на крaј; од Нoву гoдину iде у пeнзију;
на Aнђелу да нeси ги дaла; дaј салвeту на бaбу; срeћан рoђендан на дeте; јa му
честитa на Дрaгана; на дрuги дaвам, на њuма не; на сiна ће остaви; на мeне ће гу дaде; нe
ми на мeне одговaра; немoј на мeне да ми кaжеш; на нaши дeца пiше прiјаве; на његoво
дeте нeка покаже; пrво на мeне нe ми дaва да бuдем; на њi ги тoј одговaра; на њuм ву на
пuт рeко; на њu нeма; на свi жiво дaва;
с босiљак су се мирисaли; изaђи да се поздрaвиш с гoсти; мoш се врaти с мeне; ма,
ти нe ни прeти с нoж; oна се мнoго iгра с њeга; с онoга не прiча; не мoже ли с рuку; са
салвeту се обрiши; и oн iде сǝс тeбе;
iма на њu тeсто јoш; свe га дrжиш на прoзор; јa гу срeтнем на пuт; бiо сам на
рабoту; купi си кuћу у Врaње; тoј по нoви зaкон; oн славiја у кафaну; у купaтило су; цeл
нoћ у кладиoницу; сyд је у прeдшколско; нaјубава си у Прeшево; тi ли си у шкoлу;
Без аналитизма: и мeни се учинiло.
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7. Аналитичка компарација:
пoголемшки смо бiли; пoдоле од њiну кuћу; овaј е пoстара; пo су се вртeли тuј;
Мaрија је нaјстара; нaјстара снaшка; нaјубава си у Прeшево;
Без аналитизма: вeћа бе од овuј; вeће згрaде; његoви су вiше бiли за кафaну; тi си
гoри од њi; млaђа је; али старiји од мeне.
8. Одрични облик глагола јесам:
Несам: нeсам ги плeла; нeсам јавiла; нeсам платiла; нeсам у шкoлу; тeбе нeсам те
гурнaја; тeбе нeсам те гурнaја; да нeси тi викaја; зaшто, бе, нeси рeкја; на Aнђелу да нeси
ги дaла; нeси бiла на фeјсбук; нeси овoј дoбро направiја; нeси ме слушaла; штo га нeси
претeкја; гoдину дaна ву се нeје записувaја; да ти нeје нeшто лoше; iч нeје спaја; ма, нeје
затoј; нeје испaло; нe, нeје код нaс; нeје тeла да uчи; нeшто му нeје бiло по вoљу; oна нeје
мoгла сaма; кaко нeсте продавaли; нeсу се јoш вратiли;
Нисам: јa нiсам тeла да му говoрим; нiсам имaо проблeм; oпште нiсам
прaктиковао тi си за свe крiва, нiсам јa; нiси га пуштiла; нiси знaо; нiси тi имaо; штo ву
нiси рeко; јoш није добiла пiтања; нe, Мaрко нiје uшја; нiје јoш завршiла; нiје, нiје; нiје
пaла; нiје тoј нiшта; пeт eвра, нiје бiтно; фeјсбу[к] ги нiје дозвoљен; какo нiсте видeли;
јoш ми нiсу дaли пaре; нiсу платiли пuт; тoј нiсу кuчики да квiчив.
9. Глаголи са формантом -на-:
кəд му је викнaла; врнaја се отuд; дигнaја се, ће iде; не ли се је дигнaја; дигнa се;
тeбе нeсам те гурнaја; заврнaја му рuку; нeје застанaја; не ли су застанaли; напнaја се у
Врaње; па га окренaја; окренaли се; свe отекнaја; да л се је поврнaја; прeпозна ме; па га
ритнaја; само сам рипнaла; чучнa доле; чучнaла.
10. Презент 3. л. мн. на -в:
нека брiшев слiне; а oни ће бuдев тuј; какo гу вiкав; штo oни вiкав; врaћав ги
овiја; врaћав се; лuтке не дaвав; oни добiјав стaлно; мoж ће дoђев у субoту; само гoсти кy
ти дoђев; дrжив га пoклон; за штo се закaчив; запiшев на чaс; не знaјев да су ву рeкли;
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oни не знaјев; знoјив се; iдев гoсти; штo изигрaвав по Прeшево; oне ли кaшљав; тoј нiсу
кuчики да квiчив; крeћев да ги прaтив; oни му лuпав шамaри; мrднев се од кuћу; најuрив
овoј говeдо; кудe да ги намaвав; вiше нeмав прaво да га пријaвив; трeба да ги намaвав;
нeмав oни; нервiрав ме; свi се нервiрав; да ги натeра да обрiшев прoзори; одвeдев ги у
сuд; и за нaс отвoрив; пiјев лeкови; мaјку јoш питuјев; па oни питuјев; пiшев прiјаву;
побeгнев од њi; црeва пoчнев да ми кrчив; ће прaвив хотeл; oни ги привeдев; да ги рoкнев;
свe слuшав; нe смев да пrднев; а oни ги свe снiмав; и кудe ће га стaвив, стaвив га на тoј;
кудe ће ги товaрив; ће га убiјев; uђев oни; устaјев рaно; чeкав гoсти; чuвав га.
11. Радни глаголски придев
-(ј)а: кад сам бiја да га вiдим; па тi нe ли си бiја; двaпут је бирaја; тoј што си
видeја; да нeси тi викaја; кoлко је викaја; нe га врзaја; врнaја се отuд; тeбе нeсам те
гурнaја; oн ги је давaја; кoј ти га је дaја; дигнaја се, ће iде; да не ги је откуд тaткаˬму
докарaја; код мeне је долазiја; вoду са[м] му донeја сaмо; кəд је дoшја у држaву; ко да ви
је вампiр дoшја овдeна; сiноћ дoшја; забравiја нeку дрuгу; заврнaја му рuку; нeкој се
запослiја; у амболaнту се запослiја; онyј нoћ нeси заспaја; нeје застанaја; тi си му казaја;
па oн купiја; наљутiја се човeк; наопaчки ги је написajа; нeси овoј дoбро направiја; oн си
је направiја; кудe га је нaшја; па га окренaја; свe отекнaја; oн отiшја да рaди; oн си
отiшја дoм; отворiја ли си; отiшја сам да регiструјем aуто; пiја ли си лeк; нe ги да л се
је поврнaја; па штo си погрешiја; померiја од мeсто; потражiја би дoзволу; јa сам га
пратiја до Прeшево; штo га нeси претeкја; јa сам приметiја; да би га примijа; кумашiн
ми је причaја; такoј ни је причaја; штo си му радiја; сaм се распитувaја; зaшто, бе, нeси
рeкја; штo нeси га сакрiја; iч нeје спaја; тепaја га нeкој; нeје требaја; јa сам гу турiја на
крaј; од зoр га турiја; oн узeја пiше; па је узeја кoла; тaта нeе узeја; узeја би му дoзволу;
утепaја би гу; нe, Мaрко нiје uшја; онyј uшја сaм; ма, јa јeсам чuја;
-о: бацiо се на кокакoлу; oн би гу бацио; бiо сам, кaко нe; кəд је бiо лoш; видeо си
ме; нiсам видeо; дaо си ми кад си бiо; јa сам ги гледaо; дaо сам; дигнaо се; добiо је
прeмију; довeо га човeк; мa, јa сам знaо да је лuда; ни јa нiсам знaо; мнoго пaре је имaо;
нaјбољу зaмену је имaо; нiсам имaо проблeм; данaс сам iшо стo пuта; јa кад сам iшо;
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јављaо сам; овaј купiо локaл; па гу је малтретiрао, малтретiрао; јa не би мoго тoлко
љuте; мoго је да одустaне; мoго је да постaви; не би мoго да пiјем;нiје мoго да гу напuни;
морaо сам да га изгuрам; морaо сам да гу трaжим; кoј га је носiо; oн направiо, свe гoтово;
Џeки ослабeо мaло; чiм је отворiо, oдма је имaо; нiсам очекивaо; падaо је мaло данaс; oн
је нaјвише плаћaо; бaш на њeга му се пaо; и тyд је побeго; прoшле нeдеље сам поднeо;
заштo си га послaо њeга; препaо се; припремiо ми свe; пошто сам јa расипaо; јa сам ву
рeко; кəд сам му лeпо рeко; онaј дaн сам слушaо; спавaо сам тaмо; спремiо свe; дoбро је
стiго; данy сам узeо; и oн си гу узeо; узeо је; узeо си је oн његoво; oн је јaвно узимaо; зaто
гу је и урaдио; хтeо, не хтeо, мoра.
12. Употреба аориста и имперфекта:
видo те јa на Стaницу; јa јoш шeсто динaра не добi; а бе, забравi; јa сiноћ једo;
направi, ставi; код њu oдо; кобајaги нeљуте ги помешa; јa му честитa на Дрaгана; чучнa
дoле; звa ли гу? четвrтак uјутру бiдна; дaде ми онyј лeгофер; кy дођe Шиптaр; жалi ми се
јучe; ономaд идe мeсец дyна; iзгуби гoдину; заштo нe ми купi; купi си кuћу у Врaње; oн
ме нaгази; нaправи се пијaна; и на цe-дe гу нaреза; носi ги куде њeга; скoро ги писa;
нeшто се пoквари; свe ги дeда пoклони; почe да дuва; прeпозна ме; мeне ми се прiспава;
Дувaнска прoпаде; нeкој уђe; онoј ги шi; кəд га заклaмо онoј прaсе; тeј рабoте
исправљaмо; испуштaмо, испуштaмо; мi си купiсмо; само штo опрaмо кoсу; овiја ги
сретнaмо; ставiсте ли; па не викaше; викнaше ги; возiше га једнoг стaрца; вратiше ги
на тeрен; не ли зборiше; овe једoше мaлка; користiше штo користiше; кəд се наљутiше
нeшто; писaше нeшто; рипнaше свi; утепaше ли га, утепaше, нiшта;
јa гу дiраше; љuт ли бeше; тi бeше ли код њi; онaј штo бeше мiнистар; какo се
вiкаше; па му дaдеше да iгра; дrжаше се на мoтор; iмаше и прекоˬпuта; iмаше онoј
малeцко; iмаше прoшли пuт једнe лaнене панталoне; свe здрaви зuби iмаше; нeмаше
цrне; oна ли не пeреше кoсу; бeву свратiли код нaс; Шиптaрчики гу вoдешев.
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13. Употреба партикула:
-ј: а не кaжеш кoј си; кoј га је носiо; кoј ти га је дaја; кoј ће ти ги спрeми такoј; кoј
ће ти јeде; нeкој се запослiја; нeкој ће доoди; тепaја га нeкој; нeкој уђe; нiкој не мoже;
нiкој ти не продaва; и овyј будaла; овaј љутiка је љuта мнoго; вeћа, бе, од овuј; овuј гoдину
трi пuта; у овuј средiну; а за овoј заштo; бaци и овoј; глeдај си овoј; најuрив овoј говeдо;
овoј да вiдим; овoј дeте нeшто блeдо; овoј малeчко iгра; овoј нaше каквo ли ће је; овoј
овaко; кудe си га нaшо овoј; овoј ти је чiсто његoво; стaви овoј; уписa га овoј; онyј uшја
сaм; кəд га заклaмо онoј прaсе; на онoј ги шi; од онoј зелeно; онeј дрuге ћeрке; шарeне онeј
нoгице онaко; тaј штo је умрeла; aјде, прoшло тoј; aј укuцај тoј и тoј; и кудe ће га
стaвив, стaвив га на тoј; и тoј смо купiли; нiје тoј нiшта; тoј е бiло одaвно; тoј за
нeшто дрuго; тoј и тoј iма тuј и тuј; тoј ли онaј; тoј нiје нoрмално; тoј нiсу кuчики да
квiчив; тoј су кaубоји; тoј ће бuде трaжено; тoј што си видeја; тeј метoде да
примењuјеш; тeј рабoте исправљaмо; и навигaција тuј; iде такoј, а крiви; такoј ни је
причaја;
-ја: aј, овiја, мoж ће дoђев у субoту; врaћав ги овiја; е, овiја мeки, бeли; овiја
овaкви кyд ги вiдим uживо; помeри овiја тањiри; мaже се с онiја пuдери П; онiја из
Врaње; онiја на тaч П;
-ка: eне га ондeка; јoгурт овдeка што прaви;
Без партикуле: кo ти је рeко да узiмаш; овo су пeсме; е, тaко.
4.3.1.5. Говорници преко 60 година. Група обухвата три особе женског и две
особе мушког пола. У време записа З. Т. има 64, Д. П. 66, Д. Т. 71, П. П. 74 и Д. С. 75
година. Грађа записана од ових информатора чини део грађе анализиране у претходном
делу рада, где су се језичке одлике обрађивале класичном дијалектолошком методом.
1. Полугласник / вокал а:
а) што је бiја у аџилyкпетнajес башчалyка да дaде; Бyдњи вeчер; тuри му мaлка
брашyнце; гoдину дyна; дəк iма мaлу; нiје знaо дəк iма мeтак; И дyн-дəнyске не знaм;
данyс ву вiкам; данyс у цrкву; данyске штa да ги дaм; дyњу, кyд iма врeме; петнaести дyн;
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падна у котyл; једyн по једyн; не прoшло једyн дyн-двa; ће се умoча једəнпuт; јuтредyн
oдма гу кuпим; сyг да те излyжем; да не измyца; да гу ишчyчка са слaмку; Кəкo?; не вaља
да лyжеш нaрод; нeко лyже; по стo двaес јaјца смо мəстiли; набǝцкa ги; плакaла је наћyс;
наћyске нe ги спавaла нeшто; за овyј рeч; да је сyг овyј пaмет; овyј да бeре патлиџaни;
овəквi су добри; опyнци нoсимо; песyк; Сyбра ли вeш?; као сyг; oни сəс лeђа; па сəс кaмен;
сəс нaс је у шкoлу iшо; сǝс прuћа; јa гу чyчкам; јoш нeје сyмнало; смyцај лeд; oна се сyкри
дoле; доoди ву ћeрка на сyн; дoшла ми на сyн; сyн сањaја; сəпнaла се; сyд јeдем; па сyд ће
вiдимо; сyк је свaдба; свe му се смyче кoжа; тyда се прaви игрaнка; онyг; не чiстимо тyк;
тамyн од мaјку; тамyн свaдба; тамyн ће закrпим; сaмо тyнка хаљiна и гaће; чyк овaм;за
јенˬчyс;
б) не мoра свaки дрuги дaн; данyс је бiла; данyс је дoбро; данaс Пeтровдан; данaс
ће; мaлчичка зејтiнчак стaви; клaданац; oвас, rж;

јa га вoлим онaкав, мaло бајaт;

Петрoвдан; Петрoвдан и Пaвловдан; правi рuчак; брaт сас брaта да не збoри; дoле смо
мазaли сас кaл; тaј iсти мaст.
2. Куде / где:
кудe је; кудe мoже место мaјку; куде њeга је; кудe си тi; кудe ћеш сyд; накудe ће;
нeма кудe; однeсев чyк куде овoј; откудe iдe; откудe је; откудe ти на тeбе.
3. Употреба заменичких облика:
и куде њuма је бijа; Јeлена је шiла за њuма; на њuм ву оставiја пoмоћно оделeње;
не мoже преко њuма; нeје навiкла на њuма; онoј рeсто за њuма; сeстра ме зoве куд њuма;
uдари у њuма и пuкна;
А на жeну ву досaди; бaба ће ву дaде табурeтку; Вiка ву на жeну; дадo ву пaре; да
ву пaримо нoге; док ву је слaтко; дuша ву искaча; И онaј дрuга ву вiка; и у oчи ће ву кaжу;
јa сам ву показувaла; јa сам ву рeко на Зoру; лепотaн ву је онyј сiн; мaјка ву је ис
Клiновац; ма какo ву iмеше; овакoј ву напрaвим; Oн ву ицепiја фuту; Отвoрим ву oко; па
ву oпадна кoса; пuкне ву жuч; свe на послужoвник ву дaде; Што си таквa, па ли дaј ву;
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Бoг гу претвoри у лaставицу; вi сте гу подговорiле; да гу uзнеш за жeну; Нeма ги гу
Тaци; oн гу пoзна; Сeстро, само да гу ѕiкнем; Узiмај гу овuј трeћу; узiмај гу одoвде; такoј
сам гу сањaла;
да ни дaде бомбoне; једнa кокoшка ни се зaгуби; Ћeрка ни је умрeла; да не не
глeдав; да нe не кaра; кəд не фатi па по пuт; нeће не фaти пoплава; oн не је вiше чувaја;
пoсле не фатi рaт;
ако oћете, евe ви; А сyд да ви прiчам прiчу; да ви дaдемо овuј аљiну; Eве ви смoки;
Eве ви џигeрице; стрiна ће ви дa;
да ве вiди; код њi iма прiватници;
мнoго бoље него код њiм; родiла њiма;
о, мнoго њi;
а тaмо ги пuно брe; да ги обрiшем овoј; да ги очiстим; дaо ги је; и ће ги дaдете тoј;
јa ги мeшам; јa ги написa пoруку; јeде ги се; лeле, скiнем ги; Нeма ги гу Тaци; не ги збiрам
крaјке; не мoж да ги обuче; носi ги кuде њeга; примi ги; трeба ги опeрем.
4. Посесивни датив заменичких енклитика:
бaбаˬми си гу испратiла; брaтˬми ме вiка; мaјкаˬми по њuма; На стрiнкуˬми из
Билaчу тaтко; чiчаˬми је пoмлад човeк бiја; чiчаˬми ће ме утeпа; мaјкаˬти ће ми скuва;
брaтˬму преко чiчу; а гoдину на тaткаˬву; а снaшкаˬву јoш спiје; и на мaјкуˬву не дaва;
мaјкаˬву је ис Клiновац; на брaтаˬву; ће вiка мајкаˬви; мaјкаˬги.
5. Удвајање заменица:
мeне ме бoли желuдац; мeне ме дaви тoј; мeне ме мiло; мeне ме пуштiше; мeне ће
ме условљaваш; па ме оговaрав мeне; мeне ми се uпропасти; мeне нe ми трeба; мeне нe ми
је дoбро; нe ми трeба мeне; за тeбе ти трeба; и на тeбе ти казa; кə те oн гaзи тeбе; oне му
вiкав на њeга; да га њeга тaм тuри; нeсу га њeга казaле; на њu да ву опeремо рuке; на њu ву
следuје тoј; на њuма ву дoбри; на њuм ву оставiја пoмоћно оделeње; Море, нека гу довeде и
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њu; а нaс не је пуштaја; пrво нaс ће не вiка; штo не је чувaја нaс; на нaс дeца ни казuјев; да
ли ви је јaсно на вaс; кромiд и њi да ги опeрем.
6. Аналитичка деклинација:
па чiј си из Прeшево; не без пaмет; о[д] дrво на дrво врзuјемо; од онyј мaз; сyд од
којo кaрте iмате; што сам патiла од крајнiци; нiсу смeли да га uзмев од њi; Дeте, јa нe
знам от штo жiвиш; код њi iма прiватници; и куде њuма је бijа;
свe смо дaле на брaта нaшег; да ли ви је јaсно на вaс; овaј жeна на Ђoре; а на жeну
ву досaди; вiка ву на жeну; јa сам ву рeко на Зoру; а на мeне и на Нeнада овo; дaј на мeне;
на мeне ми прiча; шта фaли на мoјега; рoђени братaнац на њeга; на његoво ће си дaде; дај
на њu; на њuм ву оставiја пoмоћно оделeње; на онаквu да и не дaваш; на Рaде што је
направiа; и на тeбе ти казa; и на тeбе ти рeче; да му кaжеш на тoга; на свe три кuпим; на
свi тојiца брaћа; на чiјега тaтка;
остaви си га на капiју; са њiнога дeду; овiја Талијaни сас кoњи; мaлопре
разговарaла сас њeга; да се поздрaви сас њu; сас тeј дрангулiје; сас тeј снaшке; не збoри
сəс мeне; сəс унuчики; а сyд iмам сy што; нема сy што; ће се напuниш с вyшке; с кoг
човeка стoји; с нiкаквога ће се договaраш; с његoвог брaта; с његoвог тaтка; с њeнога
мuжа; с њeну бaбу о[д] тaтка је сeстра; с њoјнога мuжа; дoста вiше мaже се с онiја
пuдери; онaј саксiја с пaпрат; да жiви у њeга (у помоћном одељењу); у нaше гoдине;
нeкако нe ми је у сrце рaдос;
Без аналитизма: без oбзира; гuбљење врeмена.
7. Аналитичка компарација:
тyј е пo лековiт; али му се свiђа и онaј пoмала; какo сам бiла пoмалечка; чiчаˬми
је пoмлад човeк бiја; oн је нaјглaван човeк бijа; на нaјглaвно су га турiле; онaј нaјмала
ћeрка у Трuпале; нaјстара чeшма; тoј е стрiнка нaјстара; узeја нaјубаву и нaјстару; пo ће
iмате;
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Без аналитизма: старiја је Јeлица; aко си нaјгори; као нaјгори ђaк; нaјлепше жeне
су тaмо бiле; онaј нaјмања тeглица.
8. Одрични облик глагола јесам:
Несам: бoље да нeсам ни iшла; нeсам гу питaла; нeсам крiва; заштo нeси дoшла;
нeси слeпа слепiца; да нeје бiло овoј; нeје имaја нијeдан Шиптaр; штo ти нejе рабoта;
нeсте не викaли; нeсу имaле тyда мrзле рiбе; нeсу нeшто дoбри; нeсу ни погледaли; само
нeсу мaрке, динaри;
Нисам: нiсам мoго да те пoзнам; али нiје тeо да ми кaже; ни рeч нiје смeо да кaже;
oво нiје дoбро.
9. Глаголи са формантом -на-:
биднaло; тaте, штo биднa; Iвана гuрна лoнац; сy дигнa рuке; насабaјле кǝд се
дигнaла; измрзнaло ми цвeће; Нараснaла за жeну; Дaца трuдна oстана; побегнaмо сви;
почнa држaва; uдари у њuма и пuкна; скiна ме мaјка дoле; тргнaја се от пaмет; и тyг се је
тргнaла.
10. Презент 3. л. мн. на -в:
кaко не ги бoлив пrсти од тoј; почeли и рeбра да се вiдив; ако знaв да корiстив;
купuјев гoтов лeб; да нe ми лiжев мuве; да му мaкнев онyј зaвоj; да ти не натuрив љuди;
нацрвeнив се обрaзи; да му не очiстив тuј рaну; потплaтив нiкога; кaкву сајгiју ми
прaвив тaмо; oни да прaтив кaко се крeће; нe те прiмав; Кенeзи рaдив; rвев се, брe; тeчив
сuзе; тuм, утeпав га.
11. Радни глаголски придев м. р. јд.:
-(ј)а: бijа је Дiса Пrга; куде њuма је бijа; пa нeје бijа стaрац тuј; штo је бiја сyс
њи; нe ме је ни видejа; чiча му бeше дaја плaц; донejа сам ти бакшiш; из Врaње кǝд сам
долазijа; штo си дoшја, штo iма; замrзја ми нaпоље; кəд сам се запослijа; избацijа сам;
тyј штo је купijа; али пa је мислiа за нaс; какo си га направijа; дeдаˬму се оженiја; заштo
си се оженijа; тaткоˬми је пijа; нe гу је пуштaја; јa сам радiја с марифeт; кaко сам се
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сетijа; па гу је oн средijа; нeје тejа да iде; ударiја по глaву; до сaд нiком нiсам узejа;
пu, да бeше узejа; узeа; уплашijа сам се; уплашijа си се; фатijа и обесijа се; штo сам
читaја;
-о: бiо је; викaо му је; дaо ву је.
12. Употреба аориста и имперфекта:
и јa киселi кuпус; и јa ги набǝцкa; Носi ву јa помарaнџе, банaне;тi се зaбрави; кувa
ли тi онuј трaву; Сyбра ли вeш; тi ми спасi дeте; Глeдаш ли, uкапа се; Кoј се качувa?;
купiмо желeзо; мaз мазa; што гу нaпуди; нe ми се пoврати; отидoмо кuде uјка; uјутру се
умiмо; динaсте ли се; докарaсте ли ги кoла; вi закасaсте с њeга; одељaше ги дaске; чiче
му помрeше свe; љубичiце ми се пропастiше; нe га пуштiше; цепiше дrва;
а јa се дебeлеше, дебeлеше; не знaм какo му iме бeше; јoш кǝд гу попiје нeку, па ги
искaраше; Нaда такoј прiчаше; брaт ми рaдеше у Нeмачку; а мi тyг нeмашемо кuћу; не ли
iдесте код њi; тoј онoј кyд додељuјешеву; такoј ме и овiја мoји изнервiрашеву.
13. Употреба партикула:
-ј: кoј знaје да iгра; кoj е имajа алумiниску ложiцу; кoј на штo се навiкне; кoј се
качувa?; кoј ти гу плeте; кoј од дeца; нeкој га фrљи; нeкој проoди; овoј сiтно; да ви дaдемо
овuј аљiну и овeј ципeле; за овeј aкције; кəд ги пuшти овeј пeсме; на овeј одозгoр се
спуштiја тeчнос; онaј вaљда Бујaновац; онaј жeна бeше ли; онaј саксiја с пaпрат;
певaчица онaј стaра; онoј сoбиче; са онoј бетoнско; онeј мaле чоколaтке; онeј решeтке;
пuшти онeј кoре од бозoвку; бaба је измuчена тaј; тaј њeна пријатeљица; Дaдо, дaј ги тeј
кeсе; дoста вiше сас тeј снaшке; сас тeј дрангулiје; и тoј нaјубав; пoсле, по тoј; тoј ме
стрa; тoј ми је једiна рaзонода; о[д] тuј стрaну; бабаˬДoнка тuј сeди; више цrкву тuј;
дoшла је тuј; и о[д] тuј; тuј е бiло лојзиња нагoре; тuј е путaња iшла нaдоле;
-ја: кудe iдев тaмо овiја; овiја ги сретнaмо; овiја лудaци; овiја се оградiли; узeла
од овiја дeца; за тiја двa мeсеца; јa сам одужiла тiја стo; тiја двa стaна; узeдо и тiја
пешкiри; сас тiја ћeбиња; потсeћа те на тiја дaнови; тiја пeрца штo купi; тiја плeкови
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ги прa; код онiја тeписи; милuје онiја кoла; онiја бурiња; онiја uши ушiљи; прaвив онiја
држaчи.
Групе говорника према образовању
4.3.2. Инфоматори су подељени у три групе. Сви су се школовали у Прешеву, а
неки су продужили школовање уписујући се на више школе или факултете. У овим трима
групама опет ће се посматрати одабране језичке категорије којима се одликује прешевски
говор.
4.3.2.1. Без школе или са непотпуном основном школом. Ова скупина обухвата 5
женских и 5 мушких особа: А. С., Ј. Ф., Т. П., Д. П., Д. М., Н. П., Н. С., Д. С., П. П., Н. П.
1. Полугласник / вокал а:
а) штo је бiја у аџилyк; петнajес башчалyка да дaде; Бyдњи вeчер; дəк iма мaлу; не
прoшло једyн дyн-двa; петнaести дyн; гoдину дyна; И дyн-дəнyске не знaм; да не измyца;
јuтредyн oдма гу кuпим; кyд oћеш iма; кəд се врaћав, ће кuпив; кyд ће дoђев; ће вiдиш кəд
се откaчив; по стo двaес јaјца смо мəстiли; плакaла је наћyс; наћyске не ги спавaла нeшто;
за овyј рeч; овyј да бeре патлиџaни; овyј iде дoле; пoцрвен ти је овyј дрuги; онyг; eне га на
онyј стo; онyј онaмо; опyнци нoсимо; откyд је тuј; откyд oни iмав iнтернет;откyд си тuј;
песyк; сy ће ти ги врaтим; као сyг; накудe сyд; и кудe ћеш сyд; штo ћеш сyд; сyк је свaдба;
па сəс кaмен; сǝс прuћа; свe му се смyче кoжа; нeје oн такyв; штo си такyв; тамyн ми је;
тамyн свaдба; тyда се прaви игрaнка; тo је тyј; не чiстимо тyк; сaмо тyнка хаљiна и
гaће;
б) данaс је бiло на телевiзор; данaс Пeтровдан; данyс је; данyс ће iдемо; кaд си
написaо; клaданац; брaт сас брaта да не збoри; дoле смо мазaли сас кaл.
2. Куде ⁄ где:
а) знaш ли кудe је; и куде њuма је бijа; и кудe ћеш сyд; кудe да га остaвим; кудe је;
Кудe си бiја; кудe си бiла; кудe си пoшја; кудe сте ги оставiли; кудe ће; кудe ће iдемо;
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нeма кудe; нeсам знaла кудe да га стaвим; Џeки кудe је; однeсев чyк куде овoј; сeстра ме
зoве куд њuма; Па, накудe сyд; откудe iде;
б) гдe да трaжим; гдe је.
3. Заменички облици:
и куде њuма је бijа; сeстра ме зoве куд њuма; uдари у њuма и пuкна; на њuм ву
оставiја пoмоћно оделeње; родiла њiма; мнoго бoље него код њiм;
вiкај гу сeструˬми; вi сте гу подговорiле; врaћам ти гу oдма; заштo гу не вiкате;
дaј ми гу; вiдим гу одoвде; јa сам гу одигрaја; дaј да гу вoзим мaлка; јa сам гу подигнaла;
oн гу пoзна; Сeстро, само да гу ѕiкнем;
дадo ву пaре; да ву пaримо нoге; дaј ву нeк iде; дuша ву искaча; и у oчи ће ву кaжу;
кaжем ву да обoји; кaжи ву, бe; лепотaн ву је онyј сiн; мaјка ву је ис Клiновац; мaјкаˬми ву
је рeкла; ма какo ву iмеше; напiши ву на Aну; овакoј ву напрaвим; Отвoрим ву oко; па ву
oпадна кoса; пuкне ву жuч; свe на послужoвник ву дaде; свe ће ву пренeсев; тoј ли ву је
рaнац; ће ву кaжев;
и oн ни завикaја на нaс; једнa кокoшка ни се зaгуби; мaјкаˬми ће ни донeсе;
кəд не фатi па по пuт; нeће не фaти пoплава; oн не („нас“) је вiше чувaја; пoсле не
фатi рaт П;
Eве ви џигeрице; стрiна ће ви дa; ће ви врaтим;
aј да ги мeњамо; а тaмо ги пuно; вiкав ги о[д] дoма; да ги дaм; вратiја сам ти ги; да
ги обрiше; да ги отвoримо; да л ће ги стiгнев; зaшто ги нiси дигнaо; кудe сте ги оставiли;
лeле iма ги тeј фигuрице; мoжеш да ги замeниш; не мoж да ги обuче; не мoж ги дофaтив ће
ги врaтим; носi ги кuде њeга; oни ги вrтив; примi ги; сy ће ти ги врaтим; скiнем ги; ће ги
запiшев; ће ги кaзнив.
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4. Удвајање заменица
вiка ми на мeне да ћuтим; и на мeне ми је дaла; и на мeне ће ми дaде; Мeне нe ми
трeба; мeне нeћев да ме вiкав; па ме оговaрав мeне; мeне ме мiло; мeне ме пуштiше; тeбе
ли ти трeба у кoцкице; за тeбе ти трeба; и на тeбе ти казa; нeсу га њeга казaле; oне му
вiкав на њeга; Море, нека гу довeде и њu; на њuм ву оставiја пoмоћно оделeње; и oн ни
завикaја на нaс; на нaс дeца ни казuјев; а нaс не је пуштaја; пrво нaс ће не вiка; штo не је
чувaја нaс; кромiд и њi да ги опeрем.
5. Посесивни датив заменичких енклитика
бaбаˬми си гу испратiла; брaтˬми ме вiка; брaтˬму преко чiчу; тoј е брaтˬми; тoј
е на брaтаˬми; код другарiцуˬми; с другaраˬми; с другарiцуˬми сам iшла; мaјкаˬми ву је
рeкла; мaјкаˬми по њuма; мaјкаˬми ће ни донeсе; мaјкаˬву је ис Клiновац; вiкај гу
сeструˬми; на стрiнкуˬми из Билaчу тaтко; чiчаˬми ће ме утeпа.
6. Аналитичка деклинација
на стрiнкуˬми из Билaчу; изaшли су из учиoницу; мaјкаˬву је ис Клiновац; код
другарiцуˬми; код њi iма прiватници; и куде њuма је бijа; о[д] дrво на дrво врзuјемо; сyд
од којo кaрте iмате; што сам патiла од крајнiци; нiсу смeли да га uзмев од њi; пo је жuт
о[д] твoј; окренaја се преко столaцу;брaтˬму преко чiчу;
напiши ву на Aну; на брaта не дaва; а на мeне и на Нeнада овo; а на мeне ми не
дaваш; вiка ми на мeне да ћuтим; дај на мeне; и на мeне ми је дaла; и oн ни завикaја на
нaс; написaја сам на Нiколу; рoђени братaнац на њeга; на њiнога дeду дaва; на њuм ву
оставiја пoмоћно оделeње; и на тeбе ти казa; на онаквu да и не дaваш; и да му кaжеш на
тoга;
овiја Талијaни сас кoњи; да се поздрaви сас њu; дoста вiше сас тeј снaшке; не
збoри сəс мeне; с другaраˬми; с другарiцуˬми сам iшла; с Нeнада ће се iгра; с њoјнога
мuжа; мaже се с онiја пuдери; нeћу с њu да се iграм; јa ћу с чикаˬПeђу;
остaви си га на капiју; eне га на онyј стo; нoсим у рaнац; oни си сeдив у учиoницу.
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7. Аналитичка компарација
мoји су пoголеми; пo је жuт о[д] твoј; јa iмам пoлепшу; пoмалецка си од мeне;
какo сам бiла пoмалечка; чiчаˬми је пoмлад човeк бiја; пoниска си; пoцрвен ти је овyј
дрuги; oн је нaјглaван човeк бijа; на нaјглaвно су га турiле; онaј нaјмала ћeрка у Трuпале;
тoј е стрiнка нaјстара.
Без аналитизма: iмаш ли нeки вeћи; његoв је вeћи; мoја је лeпша; старiја је Јeлица.
8. Одрични облик глагола јесам:
Несам: бoље да нeсам ни iшла; нeсам гу питaла; нeсам знaла кудe да га стaвим;
нeсам крiва; нeсам ги дoбро исправiла; нeси ми вратiја; тi нeси; да нeје бiло овoј; нeје
имaја нијeдан Шиптaр; нeје oн такyв; нeје тejа да iде; штo ти нejе рабoта; мi нeсмо iшли;
нeсмо знaли штo; нeсмо се тепaли; манемoј, нeсте знaли; нeсте не викaли; јoш се нeсу
вратiли; нeсу имaле тyда мrзле рiбе; сaмо нeсу мaрке, динaри; тoј нeсу тiја;
Нисам: зaшто ги нiси дигнaо; i нiси бiо тu; нiшта нiси видeо.
9. Глаголи са -на-:
тaте, штo биднa; кəд ми је викнaја; Iвана гuрна лoнац; зaшто ги нiси дигнaо; тi си
започнaја;

зeзна ме; iспадна ми слaдолед; окренaја се преко столiцу; Дaца трuдна

oстана; јa сам гу подигнaла; знaш од кoлко висoко је рипнaја; скiна ме мaјка дoле;
тргнaја се от пaмет; и тyг се је тргнaла.
10. Презент на -в:
почeли и рeбра да се вiдив; вiкав ги о[д] дoма; ће ми вiкав; кəд се врaћав, ће кuпив;
oни ги вrтив; кyд ће дoђев; не мoж ги дофaтив; ће ги запiшев; oни iдев, мi нe; откyд oни
iмав iнтернет; ће ву кaжев; ће ги кaзнив; купuјев гoтов лeб; да нe ми лiжев мuве; да му
мaкнев онyј зaвоj; ће вiдиш кyд се откaчив; да му не очiстив тuј рaну; потплaтив нiкога;
кaкву сајгiју ми прaвив тaмо; свe ће ву пренeсев; нe те прiмав; Кенeзи рaдив; rвев се, бре;
oни си сeдив у учиoницу; да л ће ги стiгнев.
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11. Радни глаголски придев м. р. јд.:
(ј)а: бijа је Дiса Пrга; кудe си бiја; пa нeје бijа стaрац тuј; нe ме је ни видejа П;
кəд ми је викнaја; вратiја сам ти ги; нeси ми вратiја; чiча му бeше дaја плaц; штo си
добiја; жмурiја ли си; и oн ни завикaја на нaс; тi ли си га закачiја; тi си започнaја; тyј
штo је купijа; али пa је мислiа за нaс; написaја сам на Нiколу; јa сам гу одигрaја; окренaја
се преко столiцу; Брuндо си отiшја; тaтко ми је пijа; oн је пrви почeја; кудe си пoшја; нe
гу је пуштaја; а штo си ми јучe рeкја; знaш од кoлко висoко је рипнaја; нeје тejа да iде;
требaја си oдма да ми врaтиш; ударiја по глaву; фатijа и обесijа се;
-о: тi нiси бiо тu; нiшта нiси видeо; вратiо сам ти; зaшто ги нiси дигнaо;
завршiо ли си; кo ме је звaо; кaд си написaо.
12. Аорист и имперфекат
јa мaз мазa; носi ву јa помарaнџе, банaне; зaврши ли; сликa ли, бе; тi ми спасi
дeте; зaтрча се у њeга; зeзна ме; iспадна ми слaдолед; Кoј се качувa?; што гу нaпуди;
oткачи се; нe ми се пoврати; свe ми пoквари; купiмо желeзо; отидoмо кuде uјка; uјутру се
умiмо;
а јa се дебeлеше, дебeлеше; ма, бeше тuј мaлопре; јoш кyд гу попiје нeку, па ги
искaраше; Нaда такoј прiчаше; брaтˬми рaдеше у Нeмачку; тoј онoј кǝд додељuјешеву; а
мi тyг нeмашемо кuћу.
13. Употреба партикула
-ј: Кoј се качувa?; овaј гу нeма; овaј ти је нaјбоља; овакoј трeба; напрaви од овuј; eве
ти овoј; овoј сiтно; овeј игрaчке; овeј лuтке ли су твoје; овiја ги сретнaмо; овiја ми трeбав;
узeла од овiја дeца; певaчица онaј стaра; ма, онакoј; онoј сoбиче; са онoј бетoнско; онeј
мaле чоколaтке; пuшти онeј кoре од бозoвку; онeј решeтке; бaба је измuчена тaј; тaј е
нaјбоља; не такoј; такoј кaжи; дaва му и тoј; тoј ми је једiна рaзонода; тoј нeсу тiја;
тuј недeљу; бабаˬДoнка тuј сeди; више цrкву тuј; дoшла је тuј; и о[д] тuј; ма, бeше тuј
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мaлопре; од кyд си тuј; остaви га тuј; тuј е бiло лојзиња нагoре; тuј е путaња iшла
нaдоле;
-ја: код онiја тeписи; милuје онiја кoла; онiја бурiња; прaвив онiја држaчи; за
тiја двa мeсеца; јa сам одужiла тiја стo; кoји су ти тiја; потсeћа те на тiја дaнови; тiја
двa стaна; тiја пeрца штo купi; узeдо и тiја пешкiри; тoј нeсу тiја;
-ка: овдeка нeма.
Без партикуле: eво овaко; само онaко; тi нiси бiо тu.
4.3.2.2. Са средњом школом. Ова група обухвата шест женских и пет мушких
особа: А. С., Ј. М., М. Т., Д. С., Л. С., З. Т., З. Ц., А. П., З. С., М. С. и Д. Т.
1. Полугласник / вокал а:
а) тyд је бyдњак; на Бyдње вeче; тuри му мaлка брашyнце; нiје знaо дəк iма мeтак;
двaјес дyна; дyњу, кyд iма врeме; ономaд идe мeсец дyна; да гу ишчyчка са слaмку; једyн по
једyн; слaб, висoк једyн као прiтка; ће се умoча једəнпuт; кəд је бiо лoш; кəд не срeтнев на
пут; кəд је дoшја у држaву; кəд се наљутiше нeшто; кəд ће гaђав јaбуку; само гoсти кy ти
дoђев; Кəкo?; нeко лyже; лyже, бе; не вaља да лyжеш нaрод; мyстив се јaјца; набǝцкa ги;
падна у котyл; да је сyг овyј пaмет; овyј пoп; Овəквi су добри; онyј нoћ нeси заспaја; онyј
Мiлош; Сyбра ли вeш?; и сyг тeшко; сyг да те излyжем; сyг може; кудe си до сyд; oн је сyд
пrви рaзред; па сyд ће вiдимо; сyд јeдем; сyд је у прeдшколско; oна се сyкри дoле; јoш нeје
сyмнало; доoди ву ћeрка на сyн; дoшла ми на сyн; сyн сањaја; сəпнaла се; oни сəс лeђа; сəс
нaс је у шкoлу iшо; сy ће пeт гoдине; смyцај лeд; тамyн од мaјку; тамyн ће закrпим; и тyд
је побeго; бeмо и ми тyда; јoш тyд ми се квaреше; тyј штo је дaја гoл; за јенˬчyс; јa гу
чyчкам;
б) нiје бaш такoј; мeсец дaна рaзлика; не мoра свaки дрuги дaн; данyс је бiла;
данaс; данaс је бiло на телевiзор; данyс ву вiкам; данyс је срeда; данyс у цrкву; данyске
штa да ги дaм; вiдим јa данyс; дaњу, од једaнаест; кад бuде тамaн; oн мoра кaд--тaд да
вoзи; кад сам бiја да га вiдим; oвас, rж; на Петрoвдан; Петрoвдан и Пaвловдан;
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мaлчичка зејтiнчак стaви; јa га вoлим онaкав, мaло бајaт; правi рuчак; taј дaн; тaј iсти
мaст; e, сaд, сaд је напустiо; мoжда чaк и мeтар;
2. Куде / где:
а) а кудe; а твoји кудe рaдив; кoј га знaје кудe iде; кудe, бe, да нaђем; кудe га је
нaшја; кудe да ги намaвав; кудe је; кудe ли је бiја; кудe мoже место мaјку; куде њeга је;
кудe си, бe; кудe си га купiла; кудe си до сyд; кудe си тi; кудe сте, мори, девoјке; мa, кудe
су се снaшли; кудe ће iде; кудe ће сeднеш; не знaм кудe iма; oна кудe ће прaви; Стојaн
кудe је; накудe ли iдев; накудe ће; откудe је; откудe ти на тeбе;
б) Гдe је; гдe ће дeца; гдe ћеш.
3. Употреба заменичких енклитика:
Јeлена је шiла за њuма; нeје навiкла на њuма; не мoже преко њuма; онoј рeсто за
њuма; код њi iма прiватници; о, мнoго њi;
aј си гу исцeпи; вaди гу и шaљи ми гу; врaтим гу пa; да гу uзнеш за жeну; дaј гу тuј
кeсу; дrжи гу, бе; eве гу овaмо; eне гу на прoзор; заштo гу iма; зoвем гу дoкторку; избiло
гу је oвде-oнде; и напuни гу зелeну чaшу; и на цe-дe гу нaреза; јa гу iмам тuј; јa гу питuјем
нeшто; морaо сам ду гу трaжим; на мeне ће гу дaде; не гу малтретiрај; нeкако да гу
замoташ; нeма ги гу Тaци; нeма да гу кoчи; нeће мoж да гу дiгне нaгоре; отвoрим гу јa;
пeсто динaра сам гу платiја; свe жiво гу је прегледaла; скiни му гу ти; узiмај гу овuј
трeћу; такoј сам гу сањaла; узiмај гу одoвде;
А на жeну ву досaди; бaба ће ву дaде табурeтку; Бoг гу претвoри у лaставицу; Вiка
ву на жeну; да ву изнeсе; док ву је слaтко; И онaј дрuга ву вiка; јa сам ву показувaла П; јa
сам ву рeко на Зoру; на мaјкуˬми ву вiкам; на њu да ву опeремо рuке; не мoж да ву прiђете;
oне ву се трeсев рuке; и не ву прођe; кoј ву је плejа; кuћа ву на чeтри спрaта; нaшла ву да
рaди тaмо; не знaјев да су ву рeкли; Oн ву ицепiја фuту; штo ву је бiло; штo ву нiси рeко;
Што си таквa, па ли дaј ву;
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да ни дaде бомбoне; на нaс ни не дaва; нe ни је скuпо; не ни купuје нiшта; ћeрка ни
је умрeла; прaви ни палачiнке;
да нe не глeдав; да нe не кaра; да нe не превaри; нeће не познaвав; кyд не срeтнев на
пuт; лeле, штo не је дочекaја; oн не вoзи;
а сyд да ви прiчам прiчу; ако oћете, евe ви; да ви дaдемо овuј аљiну; да ли ви је
јaсно на вaс; Eве ви смoки; и да ви га uзне нeкој;
да ве вiди П;
брiга ги; видeли смо ги; водiмо ги у метрo; вратiше ги на тeрен; да ги остaвим; да
ги очiстим; да ги рoкнев; дaја сам ги; дaо ги је; дoбар смо ги бакшiш дaли; знaш кудe ги је
кuћа; iдем јa овaмо да ги сређuјем; iма ли ги рaзличити тiја; и тoј ги бiло занiмљиво; и
ће ги дaдете тoј; јa ги мeшам; јa ги написa пoруку; јa ги нiшта не капiрам; јa и Јeлена смо
ги прелазiле; јa ги показuјем да ћuтив; јa сам ги гледaо; јeде ги се; кoј ће ги бuде трeнер;
крeћев да ги прaтив; кудe да ги намaвав; кумашiнка не ги дaва; лeнор ги је нaјбољи; мнoго
кəд ги iма; не ги збiрам крaјке; нeма ги гу Тaци; нeма ги таквi; не ми ги на мeне дирeкно
тражiја; овiја трeба да ги прескoчиш; oни ги привeдев; па ги чuдно; свe ги тaмо провeрив;
тiја кoји ги знaш; тoј ги је; трeба ги опeрем; uзнем ги јa; уз пoмоћ штiтови смо ги прeшли.
4. Посесивни датив заменичких енклитика:
на бaбуˬми; aј бe, јa рeко братˬми; преживљeње слaвим на брaтаˬми; другaриˬми
бeву; мaјкаˬми је имaла; мaјкаˬми ми не дaва; мaјкаˬми се наљутiла; на мaјкуˬми ву
вiкам; дaва на чiчуˬми; с тaткаˬми; тaткоˬми вика; тaткоˬми рaди; мaјкаˬти ће ми
скuва; па мaјкаˬти је носiла; тaткоˬму у Швaјцарску прaвеше; на брaтаˬву; и на мaјкуˬву
не дaва; а снaшкаˬву јoш спiје; ће вiка мајкаˬви; а гoдину на тaткаˬву; мaјкаˬги.
5. Удвајање заменица:
мeне ми вадi; мeне ми се прiспава; Мeне ми се uпропасти; мeне нe ми је дoбро; на
мeне ми га трeба; нe ми ги на мeне дирeкно тражiја; нe ми на мeне дaвај; нe ми трeба мeне;
тi на мeне ће ми кaжеш; кǝд ме вiде мене; мeне ме бoли желuдац; мeне ме бoли желuдац;
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мeне ме дaви тoј; мeне ће ме условљaваш; мeне ме uфати нeка пaника; на тeбе да ти га
дaм; на тeбе ти показuјем; кə те oн гaзи тeбе; тeбе те одвeја куде пoпа; да га њeга тaм
тuри; на њuма ву вiкали одaвде; на њu ву вiкам; на њuма ву дoбри; на њu да ву опeремо
рuке; на њu ву следuје тoј; и oн ни завикaја на нaс;на нaс ни не дaва; да ли ви је јaсно на
вaс; на њi ги купuје; на њi ги тoј одговaра; њi ги нeма.
6. Аналитичка деклинација:
не без пaмет; до њuма; ако iде до Стaницу; легнaло си до шпoрет; између кuће је;
кəд се враћaмо из Нeмачку; из Орaовицу; па чiј си из Прeшево; и[з] Сaудијску Арaбију;
бiла си код Бiљу; да га вoди код њuма; јa код њuма двaнаес, јeдан; на гoсти кoд њuма; од
Нoву гoдину iде у пeнзију; од онyј мaз; Дeте, јa нe знам от штo жiвиш;
на Aнђелу да нeси ги дaла; свe смо дaле на брaта нaшег; да ли ви је јaсно на вaс;
срeћан рoђендан на дeте; на Ђoре дaва; А на жeну ву досaди; вiка ву на жeну; јa сам ву
рeко на Зoру; дaј на мeне; и на мeне дeда давaја; на мeне ми га трeба; на мeне ми прiча; нe
ми на мeне одговaра; на мeне ће гу дaде; тi на мeне ће ми кaжеш; шта фaли на мoјега; на
нaс ни не дaва; на његoво дeте нeка покaже; на његoво ће си дaде; на њi ги купuје; на њi
ги тoј одговaра; на њuма ву вiкали одaвде; на Рaде штo је направiа; на свe три кuпим; на
свi жiво дaва; на свi тојiца брaћа; на чiјега тaтка;
сас тeј дрангулiје; мaлопре разговарaла сас њeга; сəс унuчики; а сyд iмам сy што;
нема сy што; и с Алексaндру сам гледaја; с босiљак су се мирисaли; ће се напuниш с
вyшке; изaђи да се поздрaвиш с гoсти; с кoг човeка стoји; с нiкаквога ће се договaраш; oна
се мнoго iгра с њeга; с његoвог брaта; с њeнога мuжа; с њeну бaбу; онaј саксiја с пaпрат;
бiо сам на рабoту; eне гу на прoзор; бiло је на свeцко првeнство; тoј по нoви зaкон;
у нaше гoдине; цeл нoћ у кладиoницу; да жiви у њeга; сyд је у прeдшколско; нeкако не ми је
у сrце рaдос; у теретaну радiја; oн је у Швaјцарску.
Без аналитизма: без oбзира; гuбљење врeмена.
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7. Аналитичка компарација:
нe, бе, oн је пoголем; пoголемшки смо бiли; uзми једнo пoдугачко; тyј е пo лековiт;
Али му се свiђа и онaј пoмала; пo млaду ће uзме; овaј е пoстара; пoцрвену сам имaла;
нaјстара чeшма; Узeја нaјубаву и нaјстару; мrдни се пoнатам; овoј е пoтешко да се
прeђе; пo ће iмате;
Без аналитизма: његoви су бrжи; вeћа, бe, од овuј; вeће згрaде; вeћи од aуди; тi си
гoри од њi; дaље је; млaђи, ал га тeпа; oн је старiји; oна ли је старiја; али нaјгори, гoри
нeма; aко си нaјгори; као нaјгори ђaк; нaјлепше жeне су тaмо бiле; онaј нaјмања тeглица.
8. Одрични облик глагола јесам:
Несам: јa нeсам постiла; јa нeсам прелазiја тyј нивo; нeсам веровaла; нeсам ни
видeла; нeсам тaмо бiла; нeсам тeла; ни јa нeсам постiја; а тi ли нeси; заштo га нeси
претeкја; заштo нeси дoшла; на Aнђелу да нeси ги дaла; нeси слeпа слепiца; онyј нoћ нeси
заспaја штo га нeси претeкја; iч нeје спaја; нeје записувaја; нeје застанaја; нeје положiја;
нeје тeја да се iгра; нeшто му нeје бiло дoбро; и мi нeсмо бiли бoљи; нeсмо ни бiли;
нeсмо се познавaли; нeсмо се свађaли; Заштo ме нeсте викaли? кaко нeсте продавaли;
нeсу бiли тuј; нeсу нeшто дoбри; нeсу се јoш вратiли; несу су ни погледaли;
Нисам: нiсам те чuо; нiсам мoго да те пoзнам; нiсам ти дaла; oпште нiсам
прaктиковао; штo ву нiси рeко; али нiје тeо да ми кaже; јoш нiје добiла пiтања; нiје бaш
такoј; нiје долазiо; нiје, нiје; нiје пaла; нiје тoј нiшта; нiје тeшко; ни рeч нiје смeо да
кaже; oво нiје дoбро; пeт eвра, нiје бiтно; јoш нiсу дoшли; нiсу платiли пuт; нiсу у
Холaндију.
9. Глаголи са формантом -на-:
тaте, штo биднa; биднaло; кəд му је викнaла; викнaше ги; врнaја се отuд; сy дигнa
рuке; дигнaја се, ће iде; кǝд се дигнaла; заврнaја му рuку; нeје застанaја; кəд сам га
звекнaја; измрзнaло ми цвeће; легнaло си до шпoрет; Нараснaла за жeну; па га окренaја;
побегнaмо сви; пoвикна ме; почнa држaва; с кoла се превранaли; uдари у њuма и пuкна; па
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га ритнaја; рипнaше свi; кəд је рокнoло; свe ву се скiна; нe ги је дoвољно скинaла;
цимнaла ме је; па кəд га је шутнaја; шутнaло лoпту.
10. Презент 3. л. мн. на -в:
кaко нe ги бoлив пrсти од тoј; свi вечeрав; врaћав ги овiја; вoзив си бицiкле; кəд ће
гaђав јaбуку; да нe не глeдав; лuтке не дaвав; код нaс свi гoсти дoђев; само гoсти кy ти
дoђев; свi донeсев ракiју; за штo се закaчив; запiшев на чaс; згрeјев ракiју; ако знaв да
корiстив; не знaјев да су ву рeкли; нiшта не знaјев; oни не знaјев; знoјив се; iграв у кuћу;
iгрицу iграв; iдев гoсти; накудe ли iдев; крeћев да ги прaтив; лaп-тoп ће му кuпив; мoрав
да га искrшив; лaјкујев га; oни му лuпав шамaри; мyстив се јaјца; мeсив колaч; најuрив овoј
говeдо; ће га најuрив; трeба да ги намaвав; да ти не натuрив љuди; нацрвeнив се обрaзи;
кудe да ги намaвав; више нeмав прaво да га пријaвив; мeне нeћев да ме вiкав; нoсив крвaј;
одвeдев ги у сuд; мa, нiшта не оправдaвав; ће ми пребaцив на дiск; такoј ће те прескoчив;
свe ги тaмо провeрив; пiјев лeкови; мaјку јoш питuјев; пiшев прiјаву; побeгнев од њi;
нeће не познaвав; мaлка посeдив; oни да прaтив кaко се крeће; oни ги привeдев; а твoји
кудe рaдив; мoји рaдив у сuд; да ги рoкнев; кəд не срeтнев на пuт; тeчив сuзе; овiја ми
трeбав; oне ву се трeсев рuке; трeсев се; јa ги показuјем да ћuтив; само ћuтив и јeдев; кəд
се uдав; устaјев рaно; тuм, утeпав га; само га цiмнев на мoбилни.
11. Радни глаголски придев м. р. јд.:
-(ј)а: кад сам бiја да га вiдим; кудe ли је бiја; куде њuма је бijа; пијaн ли је бiја,
лuд ли је бiја; тi бiја ли би тaм; штo је бiја сyс њи; двaпут је бирaја; тoј што си видeја;
викaја сам га; кoлко је викaја; нe ли си га викaја; вратiја се; врнaја се отuд; и с
Алексaндру сам гледaја; и на мeне дeда давaја; дaја сам ги; дaја са[м] му флeшку; кoј ти га
је дaја; тyј штo је дaја гoл; дигнaја се, ће iде; из Врaње кǝд сам долазijа; код мeне је
долазiја; вoду са[м] му донeја сaмо; донejа сам ти бакшiш; дочекaја; да л је дoшја; сiноћ
дoшја; штo си дoшја, штo iма; и oн ни завикaја; кəд сам се запослijа; кəд сам га звекнaја;
кəд је дoшја у држaву заврнaја му рuку; замrзја ми нaпоље; онyј нoћ нeси заспaја; нeје
застанaја; нiкој нeје знaја; с Дuшана сам игрaја; избацijа сам; јeа ли си; тi си му казaја;
наљутiја се човeк; какo си га направijа; oн си је направiја; нарезaја ми је на цe-дe; кудe
378

га је нaшја; дeда му се оженiја; заштo си се оженijа; па га окренaја; oн отiшја сaм; oн
отiшја да рaди; дoбро те ошишaја; пiја ли си лeк; пeсто динaра сам гу платiја; нeје
положiја; понављajа је; ни јa нeсам постiја;потражiја би дoзволу; јa сам га пратiја до
Прeшево; јa нeсам прелазiја тyј нивo; тoј сам га прескочiја; штo га нeси претeкја; јa сам
приметiја; преснимaја сам га; да би га примijа; кумашiн ми је причaја; такoј ни је
причaја; нe гу је пуштaја; јa сам радiја с марифeт; у теретaну радiја; штo си му радiја;
рeкја му је; рeкја сам ти; кaко сам се сетijа; iч нeје спaја; па гу је oн средijа; тепaја га
нeкој; нe ми ги на мeне дирeкно тражiја; нeје требaја; до сaд нiком нiсам узejа; јa би
узeја четерeс дeвет; узeја би му дoзволу; пu, да бeше узejа; узeа; уплашijа ли си се;
уплашijа сам се; уплашijа си се; утепaја би гу; уфатiја ли си га; штo сам читaја;
-о: бацiо се на кокакoлу; бiо сам на рабoту; кəд је бiо лoш; видeо си ме; јa сам ги
гледaо; дaо ги је; довeо га човeк; нaјбољу зaмену је имaо; oдма је имaо; јављaо сам; овaј
купiо локaл; морaо сам да гу трaжим; сaд је напустiо; oн направiо, свe гoтово; кoј га је
носiо; чiм је отворiо; oн је дрuго очекивaо; oн је нaјвише плаћaо; и тyд је побeго; препaо
се; припремiо ми свe; радiо је у Сiмпо; пошто сам јa расипaо; јeсам ти рeко; узeо, спремiо
свe; узeо онiја скејтбoрдеви; oн је јaвно узимaо; нiсам те чuо;
12. Употреба аориста и имперфекта:
видo на фeјсбук; дадo ву; a бе, забравi; и јa киселi кuпу; и јa ги набǝцкa; јa ги
написa пoруку; мeне ми се прiспава; па ги сакупi; уписa га овoј; онoј ги шi; тi се зaбрави;
звa ли гу; iскрши ли га; кувa ли тi онuј трaву; тi ли га пређe; прeснима ли ми; Сyбра ли
вeш? глeдаш ли, uкапа се; uкључи ли блu-тuт; кǝд ме вiде мене; дaде двa пенaла; дaде гoл;
жалi ми се јучe; ономaд идe мeсец дyна; iскочи свe стo динaра; и на цe-дe гу нaреза; носi
ги куде њeга; пoвикна ме; нeшто се пoквари; и нe ву прођe; свe ву се скiна; не тејa да ми
кaже; нeкој уђe; uтепа се од смејaње; uћута се; мeне ме uфати нeка пaника; кəд се
враћaмо из Немачку; докарaсте ли ги кoла; испуштaмо, испуштaмо; само штo опрaмо
кoсу; овiја ги сретнaмо; динaсте ли се; вi закасaсте с њeга; возiше га једнoг стaрца;
вратiше ги на тeрен; откuд дођoше; Игрaше ли oни? овe једoше мaлка; користiше што
користiше; кəд се наљутiше нeшто; одељaше ги дaске; чiче му помрeше свe; љубичiце
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ми се пропастiше; нe га пуштiше; растурiше свe; утепaше ли га, утепaше, нiшта;
цепiше дrва;
јa гу дiраше; тi бeше ли код њi; љuт ли бeше; не знaм какo му iме бeше; па му
дaдеше да iгра; дrжаше се на мoтор; iмаше онoј малeцко; свe здрaви iмаше зuби; јoш
тyд ми се квaреше; oна ли не пeреше кoсу; тaткоˬму у Швaјцарску прaвеше; бeмо и ми
тyда; бeмо на Нoву гoдину; глeдашемо сeрију; iграшемо кошaрку; не ли iдесте код њi;
бeву свратiли код нaс; другaриˬми беву; Шиптaрчики гу вoдешев; iграшеву се у
двoриште; такoј ме и овiја мoји изнервiрашеву.
13. Употреба партикула:
-ј: да кaжеш кoј си; кoј га је носiо; кoј дoђе пrви; кoј знaје да iгра; кoj е имajа
алумiниску ложiцу; кoј на штo се навiкне; кoј од дeца; кoј ти га је дaја; кoј ти гу плeте;
кoј ће ги бuде трeнер; нeкој пoсти; ни да ву нeкој дoђе; нeкој уђe; нeкој га фrљи; нeкој
проoди; тепaја га нeкој; нiкој не чuје; нiкој ти не продaва; овaј вoдитељка; овaј се па сaмо
смeје; вeћа, бe, од овuј; да ви дaдемо овuј аљiну и овeј ципeле; за овuј дрuгу Марiну
прiчамо; у овuј средiну; једiно овoј пiво; овoј дeте нeшто блeдо; овoј овaко; овoј ти је
чiсто његoво; на овoј претiсни; најuрив овoј говeдо; на овoј претiсни; уписa га овoј; за
овeј aкције; кəд ги пuшти овeј пeсме; на овeј одозгoр се спуштiја тeчнос; онaј вaљда; онaј
жена бeше ли; онaј саксiја с пaпрат; онaј цrква; по онeј долiне; шарeне онeј нoгице онaко;
и такoј цeл дyн; такoј ли је; такoј ни је причaја; iде такoј а крiви; нiје бaш такoј; јa
нeсам прелазiја тyј нивo; тaј њeна пријатeљица; а да гу врaтиш тuј флaшу; о[д] тuј
стрaну; aјде, прoшло тoј; дaј гу тuј кeсу; и тoј нaјубав; тoј ме стрa; пoсле, по тoј; и тoј
онeј скuпе; кoд њи тoј јeфтино; нiје тoј нiшта; тoј ги је; тoј и тoј има тuј и тuј; тoј сам
га прескочiја; тoј су онiја дрuги; тoј ти је кoд нас; тoј ти је тaмо; тoј што си видeја; iма
ги тeј фигuрице; Дaдо, дaј ги тeј кeсе; дoста вiше сас тeј снaшке; сас тeј дрангулiје; тeј
метoде да примењuјеш; о[д] тeј двe јaке екiпе; не ли дeца су ву тuј; тuј трeба да рiпнеш;
-ја: куде iдев тaмо овiја; овiја лудaци; овiја се оградiли; овiја трeба да ги
прескoчиш; помeри овiја тањiри; онiја из Врaње; мaже се с онiја пuдери; узeо онiја
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скејтбoрдеви; тoј су онiја дрuги; тiја кoји ги знaш; тiја плeкови ги прa; сас тiја ћeбиња;
онiја uши ушiљи;
-ка: eве га овдeка; и oн је овдeка.
Без партикуле: e, овo iма; тo ти је тaко; кo пiше; тu су бiли; тu су; тu су га
фатiли; тu су имaле; e, тaко; тaко је.
4.3.2.3.

Са вишом школом или факултетом. Ова група обухвата 4 женске и 4

мушке особе: Ј. М., С. С., Л. М., С. К., Д. М., Б. М., П. Т. и П. П.
1. Полугласник / вокал а:
а) бyш да вiдим; бyш је далeко; бyш какo вaља; бyш сам тeо нeшто да кaжем; нeсам
бyш при пaре; и такoј цeл дyн; онyј дyн; данyс нeје бiја; дoшла данyс; данy сам узeо; једyн
сoк; тумбaше се једǝмпuт; какyв је тyј вiндовс; кəд га заклaмо онoј прaсе; кəд ме је
видeја; кǝд сам му лeпо рeко; кəд се дофaти с њeга; кyд су навранaли; кə да отвoрим; кə ће
ги омeсим; овiја овaкви кəд ги вiдим uживо; и овyј будaла; какo се звaше онyј; онyј uшја
сaм; откyд се нeсмо чuли; сy[г] ги чeкам; па кудe је сyд; сyд се обријaја; и oн iде сǝс тeј;
тамyн га завршi; тамyн ја на врaта; тамyн се спрeми да пuши; тамyн ће изaђете; и нiје
тyд имaло; тyд ће дoђе; јoш нeмам тyј рачuн; на тyј нaчин не мoже; онoј тyнко; да ти
шyпнем нeшто;
б) бaш на њeга му се пaо; нiсам бaш сiгуран; свaки дaн је код сeстру; цeо дaн га
чeкам; гoдину дaна ву се нeсам јавiла; данa[с] сам iшо стo пuта; дaо си ми кад си бiо; јa
кад сам iшо; кaд је бiо оволiки; кад нeма контрoлу; овaј и једaн дeо дрuги; онaј дaн сам
слушaо; онaј што је iшо у џuнглу; oнда је бiо онaј што скaче у базeн; гдe ћеш сaд; инaче,
овoј сaд нiшта нiје; јeдино на тaј нaчин; вiдиш, тамaн iма;
2. Куде / где:
а) и кудe ће га стaвив, стaвив га на тoј; каквo је куде мeне; кoја висiна до кудe је;
кудe да iдем; кудe је; кудe је мојe; куде лeжећег полицaјца; кудe си га нaшо овoј; кудe си
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нaшја пaвлаку; кудe ти је снaшка; кудe ће ги товaрив; кудe ћ iде; па кудe је сyд; накуде
њeга; откудe му на њeга; кудe си га набавiла; откудe је тaј; откудe ти;
б) гдe ли је; гдe си; гдe oћеш да сeдиш; гдe ћеш сaд.
3. Употреба заменичких енклитика:
а) ако ву кaжем; гoдину дaна ву се нeсам јавiла; изнeси ву га; јa сам ву љuта; јa сам
ву рeко; мнoго ву помoгла; намaжем ву га; на њuм ву на пuт рeко; нe ву се iде; нe ву се uчи
затoј; однeси ву ти виљuшкицу; нoга ву изрaсне; прeсинг ву дaм; сестраˬву uмре; тaј
сeстраˬву; ће ву вeже oчи; ће ву изeде кuче;
да гу вiдим; да гу довeде; дaј да гу исeчем лубенiцу; да ми гу не дiра тuј пaрку;
зaто гу је и урaдио; знaм да гу остaвља; и oн си гу узeо; јa гу пiтам; јa гу срeтнем на пuт; јa
гу чeкам; јa сам гу турiја на крaј; какo гу вiкав; не гу знaм јa; нека ти гу uзме; не мoж да гу
истeра; не мoж да гу тrља; нiје мoго да гу напuни; њu алeргија гу избiје; oна гу нeма; па гу
је малтретiрао, малтретiрао; прuжи гу; сiгурно су гу позвaли; сuтра да гу замeним;
утепaја би гу;
ма, ти нe ни прети с нoж;
глeдав не кроз прoзор; па не викaше;
јa ћу да ви дaвам; сaмо нека ви бuде;
ће ве кoшта и нaтамо и нaвамо; ће ве пријaвим;
гoре си ги узiмам кuсур; да ги јa врaтим; дaј да ги очiстим; дaј ги тeј кeсе; диктaт
ги дaш на дeца; да ги натeра да обрiшев прoзори; врaћав ги овiја; eне ги дoле; извaди ги
на њi; iма ги oн тiја; и сy[г] ги чeкам; кǝд ги срeтнем; кy ће ги омeсим; кобајaги нeљуте
ги помешa; кoј ће ти ги спрeми такoј; кудe ће ги товaрив; мнoго ги је чувaла; мoже сам да
ги обuва; мoј брaт ги uчи; немoј ги довoдиш; овiја овaкви кyд ги вiдим uживо; oн ги
налaзи; онoј кǝд ги тепaше; прoбај ги; свaка ги чaст; само ги кљuјеш; свe ги дeда пoклони;
ће ги порuчимо; ће ги цeпив; фeјсбу[к] ги нiје дозвoљен.
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б) Нaма да јaви; да вaс не хвaта.
4. Удвајање заменица:
а мeне ме нeма; мeне ме глeда; тeбе нeсам те гурнaја; и њeга га знaм; њu алeргија
гу избiје; на њuм ву на пuт рeко; дaј ми ги њi; на њi ги тoј одговaра; њi ги сретнaмо; њi
кǝд ги вiдим uживо; њi учитeљица му ги обuва.
5. Посесивни датив заменичких енклитика:
с брaтаˬми; на мајкуˬми другaрица; свекrваˬми; тaткоˬми и мaјкаˬми; бaбаˬти
подешaва; плaче бaбаˬти за ћутeк; да нe ги је oткуд тaткаˬму докараја; сeстраˬву uмре;
тaј сeстраˬву отiшла.
6. Аналитичка деклинација:
дoђеш до Бeоград; из нeко сeло; из Нiш отiшла у Пасјaне; тoј су онiја из Пuтеви
Uжице; oн је из Холaндију; вiди iма ли испред пoдрум; код њu је тeшко; код њu oдо; iде
од кuћу на кuћу; мrднев се од кuћу; нe ги померiја од мeсто; од крaј на крaј; скинaо сам од
iнтернет; преко овoј стaкло;
дaј салвeту на бaбу; дaј му на Блeки; диктaт ги дaш на дeца; јa му честитa на
Дрaгана; на дрuги дaвам, на кoга си га дaја; дaј ми га на мeне; на мeне нe ми тражi пaре;
немoј на мeне да ми кaжеш; на нaши дeца пiше прiјаве; откудe му на њeга; на њuма дaва;
на њuма нe; на њuм ву на пuт рeко; пrво на мeне не ми дaва да бuдем; стo педeсет, двeста
ги на овiја узiма; на онoга сiн што рaди; iдеш према Богословiју;
сас нaс; са салвeту се обрiши; и oн iде сyс тебе; с бaбу сам си iшла; с брaтаˬми; с
кoла је iшја; мoш се врaти с мeне; кǝ дoђе с мерцeдес; ма, тi нe ни прeти с нoж; кyд се
дофaти с њeга; с онoга не прiча; не мoже ли с рuку; с трамвaј или кoј iде гoре;
видeо сам на iнтернет; iма на њu тeсто јoш; на почeтак фiлм; свe га дrжиш на
прoзор; јa гу срeтнем на пuт; на њuм ву на пuт рeко; нeсам бyш при пaре;тaмо је нeгде у
Амeрику; купi си кuћу у Врaње; oн славiја у кафaну; у купaтило су; нaјубава си у
Прeшево; у Швaјцарску iма кuћу; тi ли си у шкoлу;
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Без аналитизма: да дoђе до нeког нивoа; прoшле недeље сам поднeо; са iнтернета;
и мeни се чiни; и мeни се учинiло.
7. Аналитичка компарација:
пoбрже да стiгнеш; мa, iма пoвише; пoголеми су мoји; пoдоле од њiну кuћу;
удaри га пoјако; oн је пoстар; oни су пoвише седeли; пoскупо ће се фaти; пo су се вртeли
тuј; нaјстара снaшка; нaјубава си у Прeшево;
Без аналитизма: млaђи је од мeне; али старiји од мeне; старiји од тeбе; лeпше му
је овакo; сигuрније је; тaј oпција ти је нaјбоља.
8. Одрични облик глагола јесам:
Несам: гoдину дaна ву се нeсам јавiла; нeсам бyш при пaре; нeсам ги плeла; нeсам
знaја да плiвам; нeсам знaла; нeсам мoгла да кuпим; нeсам платiла; тeбе нeсам те гурнaја;
да нeси тi викaја; зaшто, бе, нeси рeкја; нeси бiла на фeјсбук; нeси га видeја; нeси овoј
дoбро направiја; нeси тi; тi нeси превoдилац; штo нeси га сакрiја; да гу нeје забравiја;
данyс нeје бiја; да нeје скuпо, нeје; да ти нeје нeшто лoше; ма, нeје затoј; нeје бiло тoлко;
нe, нeје код нaс; нeје тeла да uчи; нeје тeло да се фaти; oна нeје мoгла сaма; тoј вiше нeје
тoј; нeсмо се одaвно чuли; откyд се нeсмо чuли; заштo нeсу наврнaли мaлка; и овiја нeсу
лoши;
Нисам: јa нiсам тeла да му говoрим; нiсам видeо; ни јa нiсам знaо; нiсам бaш
сiгуран; нiсам имaо проблeм; нiсам очекивaо; тi си за свe крiва, нiсам јa; нiси га
пуштiла; нiси знaо; нiси разумeо дoбро; нiси тi имaо; инaче, овoј сaд нiшта нiје; нe,
Мaрко нiје uшја; нiје јoш завршiла; нiје ми јaсно одoкле му; нiје мoго да гу напuни; нiје
тyд имaло нiје тeо да дoђе код мeне; нiкој нiје знaо; нiкој нiје имaо; oна нiје победiла;
тoј нiје нoрмално; фeјсбу[к] ги нiје дозвoљен; какo нiсте видeли; јoш ми нiсу дaли пaре;
тoј нiсу кuчики да квiчив.
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9. Глаголи са формантом -на-:
сiгурно су му викнaли; викнaо са[м] му; гурнaла га на врaта; гурнaмо га; дигнa се; нe
ли се је дигнaја; дигнaо се; нe ли су застанaли; наведнaла се; заштo нeсу наврнaли мaлка;
кyд су навранaли; напнaја се у Врaње; окренaли се; свe отекнaја; паднaја му систeм; да л
се је поврнaја; погинaо је; прeпозна ме; само сам рипнaла; скинaо сам од iнтернет; чучнaла;
чучнa доле.
10. Презент 3. л. мн. на -в:
нека брiшев слiне; а oни ће бuдев тuј; какo гу вiкав; такoј вiкав; ће му вiкав; штo
oни вiкав; и oни ће си се врaтив; врaћав се; нe ли ће се врaћав; глeдав не кроз прoзор; oни
добiјав стaлно; aј, овiја, мoж ће дoђев у субoту; дrжив га пoклон; iграв пoкер на фeјсбук;
iдев ли у лoв; пoсле тaмо дирeкно iдев; не iде, избацuјев га; штo изигрaвав по Прeшево;
iмав информaтику; пoсле се искљuчив; свe и свaшта испробaвав; oне ли кaшљав; тoј нiсу
кuчики да квiчив; oни мoрав да напрaвив за пoла сaт; мrднев се од кuћу; ће се напuнив; oни
га само нарeжев; нeмав oни; нервiрав ме; дrва нoсив; да ги натeра да обрiшев прoзори; ће
га освeжив; и за нaс отвoрив; oни питuјев; црeва пoчнев да ми кrчив; прaвив се будaле; ће
прaвив хотeл; свe слuшав; а oни ги свe снiмав; нe смев да пrднев; не смeв да улeгнев; и кудe
ће га стaвив, стaвив га на тoј; кудe ће ги товaрив; не искaча, ће га убiјев; uђев oни; oни си
сaми узiмав; нeшто не функционiшев; ће ги цeпив; чeкав гoсти; чuвав га.
11. Радни глаголски придев м. р. јд.:
-(ј)а: бiја је на aутопут; данyс нeје бiја; па ти нe ли си бiја; кyд ме је видeја; нeси
га видeја; да нeси тi викaја; и викaја са[м] му да не дiра; у џiп се возiја; не га врзaја; нeси
гледaја; тeбе нeсам те гурнaја; oн ги је давaја; на кoга си га дaја; да нe ги је oткуд тaткаˬму
докараја; донeја ли си цe-дe; дoшја мaјстор; ко да ви је вампiр дoшја овдeна; да гу нeје
забравiја; забравiја нeку дрuгу; нeкој се запослiја; у амболaнту се запослiја; нeсам знaја
да плiвам; имaја сам; и тoј сам инсталирaја; искочiја ли је; с кoла је iшја; па oн купiја;
мoгја си да гу вiдиш; наопaчки ги је написajа; нeси овoј дoбро направiја; кудe си нaшја
пaвлаку; сyд се обријaја; отворiја ли си; отiшја сам да регiструјем aуто; сасвeм се
откачiја; свe отекнaја; паднaја му систeм; Ђoковић победiја; дa л се је поврнaја; мoжда
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сам погрешiја; па штo си погрешiја; oн је положiја; нe ги померiја од мeсто; сyд га
поправiја компјuтер; стoпут га је поправљaја; пребацiја сам га; сaм се распитувaја;
зaшто, бе, нeси рeкја; рестартовaја сам; штo нeси га сакрiја; oн свe скинaја; oн славiја у
кафaну; јa сам гу турiја на крaј; од зoр га турiја; oн узeја пiше; па је узeја кoла; тaта не
узeја; сaм се укачiја; штo си се уплашiја; нe, Мaрко нiје uшја; онyј uшја сaм; ма, јa јeсам
чuја;
-о: oн би гу бацiо; бiо сам, кaко не; бiо сам у онuј на Нoви Бeоград; кад је бiо
оволiки; на факултeт бiо; oнда је бiо онaј што скaче у базeн; видeо сам на iнтернет
нiсам видeо; викнaо са[м] му; дaо сам; дaо си ми кад си бiо; јa сам гледaо; дигнaо се;
добiо је прeмију; ма, јa сам знaо да је лuда; ни јa нiсам знaо; мнoго пaре је имaо; нiкој
нiје имaо; кo је имaо; нiсам имaо проблeм; нiси ти имaо; данaс сам iшо стo пuта; јa кад
сам iшо; и oн је крaо; кo је купiо; па гу је малтретiрао, малтретiрао; онaј што је iшо у
џuнглу; морaо сам да га изгuрам; јa не би мoго тoлко љuте; мoго је да постaви; не би мoго
да пiјем; нiје мoго да гу напuни; кудe си га нaшо овoј; свe сам обiшо пeшки; али
одустaо; Џeки ослабeо мaло; нiсам очекивaо; падaо је мaло данaс; бaш на њeга му се пaо;
погинaо је; прoшле недeље сам поднeо; заштo си га послaо њeга; пристaо је на свe; нiси
разумeо дoбро; знa штo ми је рeко; јa сам ву рeко; кəд сам му лeпо рeко; кo ти је рeко да
узiмаш; онaј дaн сам слушaо; спавaо сам тaмо; дoбро је стiго; бyш сам тeо нeшто да
кaжем; нiје тeо да дoђе код мeне; данy сам узeо; и oн си гу узeо; узeо си је oн његoво; па
сам умрeо од смeшку; зaто гу је и урaдио; урадiо сам свe; хтeо, не хтeо, мoра.
12. Употреба аориста и имперфекта:
видo те јa на Стaницу; јa јoш шeсто динaра не добi; тамyн га завршi; јa сiноћ једo;
купi си кuћу у Врaње; направi, ставi; код њu oдо; скoро ги писa; кобајaги нeљуте ги
помешa; јa му га поправљa; јa га прeпозна; на њuм ву на пuт рeко; јa му честитa на
Дрaгана; заштo не ми купi; четвrтак uјутру бiдна; ће бiдне; викa ме да iдем на кaфу; дaде
ми онyј лeгофер; кy дођe Шиптaр; iзгуби гoдину; па не ли ти казa; oн ме нaгази; нaправи се
пијaна; свe ги дeда пoклони; почe да дuва; прeпозна ме; једнa ми прођe; Дувaнска прoпаде;
oн си сaм рeче; скршi се свe; oн не тејa да iде; тражi му uзорак; сeстраˬву uмре; uпали се
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нeшто; uтепа се; uфати ме нeшто; бeмо тuј; викaмо ги код нaс; гледaсмо ги једнi;
зајебaмо се; кəд га заклaмо онoј прaсе; тeј рабoте исправљaмо; мi си купaсмо; нeшто се
свађaше; ставiсте ли; па не викaше; не ли зборiше; што обећaше, џaбе; писaше нeшто;
тумбaше се једǝмпuт;
нe ли и oн бeше; онaј штo бeше мiнистар; какo се вiкаше; какo се звaше онyј; iмаше
и прекоˬпuта; iмаше ли снeг данaс; iмаше прoшли пuт једнe лaнене панталoне; а нeмаше
пaре; нeмаше цrне; онoј кyд ги тeпаше.
13. Употреба партикула:
-ј: ма, нeје затoј; кoј ће дoђе; кoј ће ти јeде; кoј ће ти ги спрeми такoј; па кoј ти је
крiв; с трамвaј или кoј iде гoре; нeкој се запослiја; нeкој ће доoди; нiкој не мoже; нiкој
нiје знaо; нiкој нiје имaо; овакoј ће напрaвимо; овaј љутiка је љuта мнoго; а за овoј
заштo; глeдај си овoј; бaци и овoј; кудe си га нaшо овoј; овoј да вiдим; овoј дeте нeшто
блeдо; овoј малeчко iгра; овoј нaше каквo ли ће је; овoј сaд нiшта нiје; преко овoј стaкло;
стaви овoј; уписa га овoј; на овeј двe барaке; овuј гoдину трi пuта; онyј uшја сaм; кəд га
заклaмо онoј прaсе; на онoј ги шi; од онoј зелeно; онoј кyд ги тeпаше; код онuј; тaј штo је
умрeла; aј укuцај тoј и тoј; инaче, тoј прiватно; и тoј смо купiли; пuта тoј, тoлко; тoј
вiше нeје тoј; тoј е бiло одaвно; тoј за нeшто дрuго; тoј ли онaј; бiо сам у онuј на Нoви
Бeоград; онoј тyнко; онeј дрuге ћeрке; тaј oпција ти је нaјбоља; такoј вiкав; нiје бaш
такoј; и тoј сам инсталирaја; тoј нiје нoрмално; тoј нiсу кuчики да квiчив; тoј су онiја
из Пuтеви Uжице; тoј су кaубоји; стaвив га на тoј; тoј ће бuде трaжено; тeј рабoте
исправљaмо; а oни ће бuдев тuј; и навигaција тuј; и пoсле о[д] тuј нaтамо;
-ја: aј, овiја, мoж ће дoђев у субoту; врaћав ги овiја; и овiја нeсу лoши; овiја
двојiца; овiја мeки, бeли; овiја нaши на фeјсбук; овiја овaкви; онiја на тaч; тoј су онiја
из Пuтеви Uжице;
-на: ко да ви је вампiр дoшја овдeна; овдeна да ги кuпиш;
-ка: јoгурт овдeка што прaви;
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Без партикуле: кo знa; кo iма; кo је купiо; кo ти је рeко да узiмаш; овo су пeсме; тo
ти iде овaко; лeпше му је овакo; такo прича.
КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА
4.3.3.0. Квантитативна анализа прешевског говора подразумева преглед одабраних
језичких категорија којима је нарочито обележен прешевски говор. То су такозвани
маркери које и сами говорници препознају у приликама специфичних околности и тада их
коригују из посебних разлога (в. т. 4.4.). Ова анализа обухвата следеће кораке:
1. Дате су две импликацијске скале са истим језичким варијаблама и са двема
друштвеним варијаблама (узраст и образовање). Циљ ових скала јесте прегледан увид у
заступљеност или незаступљеност дијалекатских и стандардних форми у појединим
групама.
2. Израчунати су индекси фреквентности дијалекатских форми за сваку
језичку варијаблу у свим групама. Циљ ових индекса јесте јасан увид у заступљеност
дијалекатских ликова код појединих друштвених група.
3. Резултати анализе представљени су кроз два дијаграма (један се односи на
заступљеност дијалекатских црта код узрасних, а други код образовних група).
Дијаграмом су обухваћене оне језичке варијабле код којих се показала напоредна
употреба дијалекатских и стандардних елемената.
Треба напоменути да потпуна или делимична заступљеност дијалекатских облика
не подразумева непознавање стандарда. Наиме, овде се ради о грађи забележеној у
спонтаним околностима, а изузети су примери настали у осталим ситуацијама (в.
т. 4.4.). Дакле, квантитативна анализа показује свакодневну, уобичајену употребу
дијалекта, односно стандарднојезичких црта, код ових друштвених група.
Другачији је однос употребе дијалекта и стандарда у посебним ситуацијама, али то
није предмет овакве анализе.
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Табела 6. Заступљеност појединих језичких категорија код група према узрасту

сǝд
сад
куде
где
ву
јој
на мене ми
дава
мени даје
на мајкуˬми
мојој мајци
с мајку
с мајком
постар
старији
несам
нисам
гурна
гурну
идев
иду
ишја
ишао
идo,
iдеше
идох,
иђаше
туј
ту

Изнад 60.

41‒60.

21‒40.

7‒20.

Предшколско

Језичка
варијабла

Предшколски

Узраст

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

-

-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
-
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4.3.3.1.1. Подаци из табеле 6 дају повода за следеће закључке:
1. Потпуно стабилне категорије у свом дијалекатском лику код свих узрасних група
су:
а) удвајање заменица,
б) посесивни датив,
в) глаголске форме са -на-,
г) презент 3. л. мн. на -в,
д) дијалекатски ликови аориста и имперфекта.
2. Категорије које показују напоредну употребу дијалекатских и стандардних форми
у свим узрасним групама су:
а) употреба полугласника и вокала а на његовом месту,
б) аналитичка и синтетичка компарација,
в) одрични облик глагола јесам у екавском и икавском лику,
г) радни глаголски придев м. р. једнине на -(ј)а и -о,
д) употреба партикула.
3. Постоје категорије које варирају у односу употребе дијалекатске и стандардне
форме према узрасним групама:
а) код најстарије узрасне групе (преко 60 година) у потпуности су заступљене две
категорије: облик куде и партикула код заменица и прилога;
б) заменичке енклитике дијалекатских форми потпуно су стабилне у свим групама
осим у најмлађој групи (предшколци) и код говорника од 21. до 40. године;
в) аналитичка деклинација потпуно је заступљена у једној групи, а то је од 7. до 20.
године.
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Код свих језичких категорија израчунат је индекс фреквенције дијалекатских
облика. На основу тога може се видети у којој мери су дијалекатски ликови део градског
прешевског говора код појединих узрасних група.
4.3.3.1.2. Индекс фреквентности дијалекатских форми код узрасних група:
1. Полугласник:
А) предшколци: 58,06%
Б) 7‒20. године: 84,21%
В) 21‒40. године: 64,10%
Г) 41‒60. године: 63,27%
Д) изнад 60. године: 76,40%
2. Куде:
А) предшколци: 68,75%
Б) 7‒20. године: 82,61%
В) 21‒40. године: 87,50%
Г) 41‒60. године: 83,33%
Д) изнад 60. године: 100%
3. Заменичке енклитике:
А) предшколци: 93,94%
Б) 7‒21. године: 100%
В) 21‒40. године: 100%
Г) 41‒60. године: 98,72%
Д) изнад 60. године: 100%
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4. Удвајање заменица:
А) предшколци: 100%
Б) 7‒20. године: 100%
В) 21‒40. године: 100%
Г) 41‒60. године: 100%
Д) изнад 60. године: 100%
5. Посесивни датив:
А) предшколци: 100%
Б) 7‒20. године: 100%
В) 21‒40. године: 100%
Г) 41‒60. године: 100%
Д) изнад 60. године: 100%
6. Аналитичка деклинација:
А) предшколци: 92,16%
Б) 7‒20. године: 100%
В) 21‒40. године: 95%
Г) 41‒60. године: 98,21%
Д) изнад 60. године: 96,55%
7. Аналитичка компарација:
А) предшколци: 38,46%
Б) 7‒20. године: 63,16%
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В) 21‒40. године: 50%
Г) 41‒60. године: 53,85%
Д) изнад 60. године: 70,59%
8. Одрични облик глагола јесам екавског лика:
А) предшколци: 36,84%
Б) 7‒20. године: 77,78%
В) 21‒40. године: 53,33%
Г) 41‒60. године: 52,38%
Д) изнад 60. године: 76,47%
9. Глаголске форме са -на-:
А) предшколци: 100%
Б) 7‒20. године: 100%
В) 21‒40. године: 100%
Г) 41‒60. године: 100%
Д) изнад 60. године: 100%
10. Презент 3. л. мн. на -в:
А) предшколци: 100%
Б) 7‒20. године: 100%
В) 21‒40. године: 100%
Г) 41‒60. године: 100%
Д) изнад 60. године: 100%

393

11. Радни глаголски придев м. р. једнине:
А) предшколци: 63,33%
Б) 7‒20. године: 79,59%
В) 21‒40. године: 56,41%
Г) 41‒60. године: 52,38%
Д) изнад 60. године: 91.67%
12. Дијалекатске форме аориста и имперфекта:
А) предшколци: 100%
Б) 7‒20. године: 100%
В) 21‒40. године: 100%
Г) 41‒60. године: 100%
Д) изнад 60. године: 100%
13. Употреба партикула:
А) предшколци: 68,42%
Б) 7‒20. године: 88,09%
В) 21‒40. године: 94,12%
Г) 41‒60. године: 95,89%
Д) изнад 60. године: 100%
Индекс фреквенције примера са употребом партикула код заменица и прилога
показује тенденцију раста како се креће према старијој узрасној групи.
У три језичке категорије индекс фреквенције примера са дијалекатским формама
највећи је у другој узрасној групи (од 7. до 20. године). Ради се о примерима са употребом
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полугласника (84,21%), аналитичком деклинацијом (100%) и екавским ликовима одричног
облика глагола јесам (77,78%).
Индекс фреквенције 100% најчешће се јавља код најстарије узрасне групе и то у чак
осам категорија: употреба полугласника, заменичких облика, удвајања заменица,
посесивног датива, гл. форми са -на-, презента 3. л. мн. на -в, аориста и имперфекта,
партикула. За овом групом следи узраст од 7. до 20. године, код које се стопостотни индекс
фреквенције јавља у седам варијабли.

Код предшколског узраста овакав индекс

фреквенције показује се у трима категоријама: удвајање заменица, посесивни датив и
аорист и имперфекат.
Најмањи индекс фреквенције дијалекатског лика износи 36,84% и односи се на
примере са екавизмом у одричном облику глагола јесам, а забележен је код најмлађе групе
информатора. Интересантним се чини податак да је највећи индекс фреквенције исте
језичке варијабле (77,78%) забележен код групе од 7. до 20. године.
На основу овакве анализе употребе дијалекатских форми у градском говору
Прешева, намећу се неки општи закључци. Најмлађа група има најмање индексе
фреквенције дијалекатских ликова (осим код радног глаголског придева). То је нека врста
заштићене групе, која се још увек налази под највећим утицајем одраслих, а они воде
рачуна како да се пред њима изражавају. Родитељи (а некад и баке и деке) труде се да им
приближе стандардни језик као виши облик изражавања, као вид доброг васпитања.
Посебно се издваја статус групе од 7. до 20. године, која знатно одскаче од претходне, јер
се, такорећи, одједном враћа дијалекту. То је узраст интезивног вршњачког дружења,
жељан прихватања и уклапања. Дијалекат је за њих тачка зближавања и поистовећивања.
Након овог животног периода почиње време језичког кориговања и адаптације, које је
условљено начином живота (школовање и посао, што доноси са собом сусрете са
стандардним језиком). Дијалекатске црте најзаступљеније су код најстаријих говорника.
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Дијаграм 1. Заступљеност дијалекатских црта код узрасних категорија
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4.3.3.1.3. Овај дијаграм може се посматрати као слика дешавања у тзв. привидном
времену (apparent time).184 Праћењем језичких појава у привидном времену могло би се
доскочити тешкоћама сагледавања језичких промена у реалном времену, што би могло
трајати деценијама (в. Бугарски 2009: 20). Подаци из дијаграма 1 говоре о тенденцији раста
употребе дијалекта на рачун стандардног језика код генерација од 7. до 20. године.
Поједине дијалекатске форме не делују стабилно и то се најбоље запажа код аналитичке
компарације, одричног облика глагола јесам у екавском лику и радног глаголског придева
м. р. на -(ј)а. Забележени нижи индекс фреквенције ових дијалекатских форми наговештава
да ће њихова употреба временом опадати. Стање код осталих језичких варијабли показује
високу фреквенцију дијалекатских форми, због чега се може претпоставити да ће се оне
дуже одржавати у говору.

184

Појмове apparent time и real time налазимо код Лабова (1976: 372).
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Табела 7. Заступљеност појединих језичких категорија код група према образовању
Образовање
Средња школа

Језичке
варијабле

Основна
школа

сǝд
сад
куде
где
ву
јој
на мене
ми дава
мени даје
на
мајкуˬми
мојој
мајци
с мајку
с мајком
постар
старији
несам
нисам
гурна
гурну
идев
иду
ишја
ишао

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Виша
школа и
факултет
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

+
+

+
+

+
+

идo,
iдеше
идох,
иђах
туј
ту
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4.3.3.2.1. Подаци из табеле 7 намећу следеће закључке:
1. Потпуно стабилне категорије у свом дијалекатском лику код свих група према
образовању су:
а) удвајање заменица,
б) посесивни датив,
в) глаголске форме са -на-,
г) презент 3. л. мн. на -в,
д) аорист и имперфекат.
2. Категорије које показују напоредну употребу дијалекатских и стандардних форми
у свим групама према образовању су:
а) употреба полугласника и вокала а на његовом месту,
б) куде и где,
в) аналитичка и синтетичка компарација,
г) одрични облик глагола јесам у екавском и икавском лику,
д) радни глаголски придев м. р. једнине на -(ј)а и -о,
ђ) употреба партикула.
3. Категорије у којима долази до варирања у напоредној употреби дијалекатске и
стандардне форме према групама по образовању јесу заменички облици и деклинација. До
употребе и стандардних заменичких облика, поред дијалекатских, долази једино у
последњој, најобразованијој групи. Поред аналитичке, синтетичка деклинација може се
чути код говорника са средњом школом и са вишом школом или факултетом.
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4.3.3.2.2. Индекс фреквенције дијалекатских форми код група према образовању:
1. Употреба полугласника:
А) основна школа: 84,48%
Б) средња школа: 69,47%
В) виша школа и факултет: 63,49%
2. Куде:
А) основна школа: 90,90%
Б) средња школа: 89,29%
В) виша школа и факултет: 81,81%
3. Употреба заменичких енклитика:
А) основна школа: 100%
Б) средња школа: 100%
В) виша школа и факултет: 97,50%
4. Удвајање заменица:
А) основна школа: 100%
Б) средња школа: 100%
В) виша школа и факултет: 100%
5. Посесивни датив:
А) основна школа: 100%
Б) средња школа: 100%
В) виша школа и факултет: 100%
6. Аналитичка деклинација:
А) основна школа: 100%
Б) средња школа: 97,26%
В) виша школа и факултет: 92,19%
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7. Аналитичка компарација:
А) основна школа: 75%
Б) средња школа: 53,33%
В) виша школа и факултет: 64,71%
8. Одрични облик глагола јесам екавског лика:
А) основна школа: 91,30%
Б) средња школа: 61,54%
В) виша школа и факултет: 56,14%
9. Глаголске форме са -на-:
А) основна школа: 100%
Б) средња школа: 100%
В) виша школа и факултет: 100%
10. Презент 3. л. мн. на -в:
А) основна школа: 100%
Б) средња школа: 100%
В) виша школа и факултет: 100%
11. Радни глаголски придев м. р. једнине:
А) основна школа: 81,08%
Б) средња школа: 75,61%
В) виша школа и факултет: 49,60%
12. Дијалекатске форме аориста и имперфекта:
А) основна школа: 100%
Б) средња школа: 100%
В) виша школа и факултет: 100%
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13. Употреба партикула:
А) основна школа: 94,23%
Б) средња школа: 90,10%
В) виша школа и факултет: 90,36%
Индекс фреквенције дијалекатских ликова код група према образовању показује да
долази до његовог опадања од мање образоване ка образованијој групи. Једино одступање
у том смислу налазимо у варијабли компарација, где се најмањи индекс бележи код
средњошколске скупине. Код шест варијабли запажа се стопостотни индекс фреквенције у
првој групи, а ради се о: заменичким облицима, удвајању личних заменица, посесивном
дативу, аналитичкој деклинацији, -на- глаголским формама, презенту на -в и аористу и
имперфекту.

Тај број варијабли опада за један како се иде ка образованијој групи.

Средњошколска група нема 100% фреквенције примера са аналитичком деклинацијом.
Високообразовни говорници не показују потпуну употребу аналитичке деклинације и
дијалекатских заменичких форми.
Дијаграм 2. Заступљеност дијалекатских црта код група према образовању
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4.3.3.2.3. Из дијаграма 2 може се закључити да су све дијалекатске црте заступљене
у великом проценту на свим образовним нивоима. Ако се погледа фреквентност употребе
дијалекатских обележја код факултетски образовних говорника, запажа се да она готово
редовно премашује 50%, а некада је изнад употребе код друге групе (случај употребе
аналитичке компарације). Овакво стање и однос говорника, чак и оних високо образованих,
према дијалекту, може се објаснити тзв. прикривеним престижем (covert presige), 185 који
означава лојалност према локалној заједници (в. Рајић 2009: 37). Употребом заједничких
говорних средстава говорник се у заједници осећа као свој на своме.
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Термине covert prestige и overt prestige увео је Трудгил (1972).
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ДИГЛОСИЈА У ПРЕШЕВСКОМ ГОВОРУ
4.4. У рализацији говора постоји социјална условљеност одабира кода која се
намеће питањима: коме се нешто говори и када се нешто говори, односно, „на један начин
се говори са једним саговорником и у једној ситуацији, а на други с неким другим и
другом приликом“ (Бугарски 2009: 16). Дакле, употребу језика могу условљавати фактори
као што су: саговорник, говорна ситуација, друштвени контекст. У вези са кориговањем
говора Вера Васић (1992) користи термин ауторегулација, чији степен зависи од
адаптивних способности, навика, намера и жеља, ставова и навика говорне заједнице у
јавној, односно формалној, и приватној, односно неформалној, употреби језика (Васић
1992: 57). У овом случају мотивација за промену кода је спољна (друштвена) и она отвара
врата диглосивном понашању говорника. Носиоци дијалекта ће у оваквим случајевима
користити стандардни језик или неке његове елементе, али се неће одрицати дијалекта
који се употребљава у неформалној и интерној комуникацији. Као што је Лабов (1976:
139, 146) утврдио, постоје разлике између контролисаног и фамилијарног говора.
У случају говора прешевског краја, диглосијом се одликују не само говорници из
града већ и они из сеоских средина. На основу вишесатних разговора са својим
информаторима дошла сам до закључка да се диглосија испољава у следећим ситуацијама:
‒ присуство саговорника за кога се претпоставља да је носилац стандарда,
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‒

присуство

непознатог

саговорника,

за

кога

се

претпоставља

да

је

високообразован,
‒ службена комуникација,
‒ преношење туђих речи, обично насталих у службеној комуникацији,
‒ истицање значаја теме о којој се говори.
Ове и сличне околности у којима се одвија разговор биле су предмет разматрања
многих лингвиста. Трудгил (1986: 161) говори о тежњи прилагођавања сабеседнику,
Милрој (1987: 179) говори о значају публике, а Пол Луј Тома (1998: 434) о односу
информатора према саговорнику. Милрој (1987: 182) истиче значај теме и емоционалног
стања информатора, док се код

Лабова (1976: 153) налази појам контекста смртне

опасности.
О овој теми већ сам говорила у Трајковић 2013б, те ћу се на овом месту осврнути
на закључке до којих сам дошла. У поменутом раду анализирани су примери из говора
двеју група информатора: мушких и женских говорника. Оваква подела осмишљена је
због сазнања, до којег се дошло у току разговора са информаторима, да постоје извесне
разлике у говорној реализацији мушких и женских носилаца дијалекта под одређеним
околностима. У литератури, нарочито страној (нпр. Трудгил 1983), обично се истиче како
жене чешће бирају стандард као неку врсту престижа. Материјал из прешевског говора
показао је да су мушкарци склонији адаптацији стандардном језику. Код женских
говорника запажено је да оне прибегавају језичкој корекцији најчешће у случајевима
истицања значаја теме о којој се говори, затим, у службеној комуникацији и преношењу
туђих речи. Веома су ретки примери промене језичког кода условљених присуством
непознатог саговорника или сл. На основу тога може се закључити да је женском роду
битан стил изношења неких информација, дочаравање догађаја, дакле, суштина разговора,
не и форма говора проузрокована нечијим присуством.
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Језичке варијабле које су најчешће подвргнуте ауторегулацији у одговарајућим
околностима у говору Прешевљана јесу:
1. место акцента,
2. употреба полугласника,
3. одрични облик глагола јесам,
4. финално л код именица и придева,
5. употреба гласа х,
6. употреба партикула,
7. деклинација и компарација,
8. радни глаголски придев м. р. једнине,
9. презент 3. л. множине,
10. лексика.
До промена у процесу ауторегулације долази у следећим правцима:
1. повлачење акцента ка почетку речи (нпр. дaнас уместо данaс или данyс,
прожiвео уместо проживeо, oвде уместо овдe и сл.);
2. вокализовање полугласника (данас уместо данǝс, један уместо једǝн и сл.);
3. употреба икавских ликова одричног облика глагола јесам (нисам, ниси, није
итд.);
4. финално л прелази у о код именица и придева (део умето дел, цео уместо цел,
бео уместо бел и сл.);
5. увођење гласа х (хтела уместо тела, хладно уместо ладно и сл.);
6. отклањање партикула из заменичких и прилошких облика (то уместо тој, ту
уместо туј, ови уместо овија и сл.);
7. избегавање аналитизма у деклинацији и компарацији (у свету (је тако) уместо
у свет, свакоме уместо на свакога, старији уместо постар итд.);
8. употреба радног глаголског придева м. р. јд. на -o (био уместо бија, отишо
уместо отишја и сл.);
9. употреба стандардног облика презента 3. л. мн. без -в (узимају уместо узимав,
знају уместо знајев и сл.);
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10. употребљава се лексика блиска стандарду, док се избегавају дијалектизми (кући
уместо дома, каже уместо вика, посо уместо работа, отац уместо татко и
сл.).
Наведене измене у народном говору у великој мери се поклапају са стањем у
градском идиому. Разлика је видна у једној варијабли, а то је 3. л. мн. презента. Док се у
свакодневној комуникацији представника градског прешевског говора облик презента на
-в углавном не мења, у специјалним околностима он се адаптира стандардном језику.

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
5.1.

Говор

Прешева

припада

јужноморавском

типу

призренско-тимочке

дијалекатске области. Kарактеристичне одлике прешевског говора су:
1. Акцентуација је обележена парадигматским уопштавањем (мaјстор, мaјстора,
мaјстори; голeм, голeма, голeмо, голeми; iдем, iдеш, iде, iдемо, iдете, iдев) и тзв.
врањским преношењем које подразумева прелаз акцента са отворене ултиме за један слог
према почетку речи (жeна, жeну, жeне, сeло, сeла, дeте). Старо место акцента на
отвореној ултими одржава се у неким категоријама:
‒ аорист 1. л. јд. (код неких глагола постоје дублетне форме: видo и вiдо, а код
неких сложених глагола акценат је на слогу испред наставка: понeсо, продaдо, затeко), 2.
и 3. л. јд. (код неких глагола постоје дублетне форме: дaде и дадe; сложени глаголи
обично имају акценат на префиксу: iзвади, нaправи, oстави);
‒ прилози и речце (кудe, овдe, заштo, јучe, једвa, евe).
2. Прешевски говор чува полугласник: дyн, зyлва, онyј, једyн, лyже, дəнyс, полyк,
бyш, али честе су и супституције: Видовдан, Ђурђевдан, данǝс, песак, кад, сад, сас, јастук,
сандук, Велигден, ложица, собор.
3. У прешевском говору забележена је не тако изражена појава факултативне
дифтоншке природе вокала средњег реда: глиeда, вриeме, диeца, куолeно, уoна, такуoј.
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4. Назал задњег реда код глагола III Белићеве врсте има рефлекс а: биднaли,
обрнaја, паднaја; гuрна, почнa, uкрадна.
5. Прешевски говор се одликује екавском заменом јата и то се најбоље огледа у
одричном облику глагола јесам: нeсам, нeси, нeје, нeсмо, нeсте, нeсу. Екавизам је
забележен и у неким случајевима императива 2. л. мн.: дoђете, сeднете, uзнете. Примера
екавизма у деклинацији је веома мало јер је деклинација прешевског говора изразито
аналитичка.
6. Рефлекс лу за вокално л којим се одликује јужноморавски говор постепено се
губи из прешевског говора, али се добро одржава у неким лексемама: слубе, клуче,
клуцане. Поред лу јављају се супституенти: у (жут, јабука), љу (жљуна, жључка), лǝ (длǝг,
лǝцка) и ли (глита, длибок).
7. Вокало р најчешће се јавља у између сугласника (врже, грцман, дрчла, скржав,
стршљени), али га има и поред вокала (вровинке, уркаја се) и на крају речи (вр, затр).
Забележени су и примери девокализације

(умреја) као и сендуарног

(крвај, сатр,

стрна).
8. Од вокалских група најфреквентније су аа (наалаш, намаам, маала, кабаат,
раат), ае (даваећи, знае, петнаес) и оо (дооди, пообаља, поодамна).
9. Контракције вокала нису тако честе али су забележене у примерима: Аравица (<
Ораовица), мала (< махала), ко, навам, нанам, ишо, реко итд.
10. Редукције вокала су одлика и прешевског говора: Ранђел, толко, истин, д иду
и сл.
11. Покретни вокали јављају се код заменица (њум / њума, њим / њима, овог /
овога), прилога (дом / дома, откǝд / откǝда, тǝд / тǝда, там /тамо, кам / камо), предлога
(откуд /откуде).
12. Супституције вокала су честе и могу бити фонетске (кладанац, вагета, Марава,
навадаџија, елергичан, ћелим, њигово, копус итд.) или морфолошке природе (мељам, коља,
расипе, избројев, исцепи, лошо итд.).
13. Сонант ј углавном је стабилан глас и може се наћи у иницијалном (ја, још,
једва, једну, јучер итд.), медијалном (ајде, сајгија, ујко, божја, снопје, твоји, ткајено,
Стојан, Бујановац итд.) и финалном положају (ај, бегај, мој, кој, овǝј, овај, овој, никој,
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тој, теј, туј, такој, одвај итд.). Секундарни глас ј забележен је у: јевра, јекономска, јела,
јуже, радија, узеја, викаја, дошја и сл.
14. Сонант в често се јавља као секундарни глас: бегав, гњетев, носив; беву,
идешеву, викашев; автобус, ву, чиви. Може се губити у појединим позицијама: праиш,
напраено, забраљаш, распраљам, црљив и сл.
15. Сугласник ф чест је у говору Прешева (фајда, филија, фута, Фиданка,
јефтино, кафа, нафрља, лаф, ћеф) и ретко долази до супституције са в: вамилија, асвалт,
лав.
16. Глас х се најчешће губи у свим позицијама у речи (аџија, аљина, ектар, раст,
ркам, греота, дооди, раат, вр, гра, гре, стра, одма итд.), али се уместо х може јавити к
(краст, зактева, сакранише, врк, плек).
17. Сугласничка група хв замењена је сугласником ф: фала, зафалим, пофалим,
фатим, фаћав се, дофати и сл.
18. Африката ѕ присутна је у прешевском говору (ѕид, пенѕија, ѕвоно), а примери
показују да тај глас може имати сатус засебне фонеме: ѕинѕа, ѕикне, ѕенѕа).
19. Сугласници ч и џ нормалне су артикулације (чарапе, гочеви, ич, џабе, коџа).
20. Код једне групе говорника из прешевског краја забележено је тзв. лесковачко ч,
које се одликује појачаном фрикативношћу (част, чим, човек, дечију, малечак, очи, тач).
21. Сугласници ћ и ђ имају стандардну артикулацију (ћерка, маћија, неће, госпође,
цеђ, туђо).
22. Сонанти н и л у неким случајевима могу бити замењени сонантима њ и љ:
Ашање, грањка, жњеје, јагањци, кућњи, ташња; Босиљиград, жљеби, кљеште,
жељудица.
23. Финално л се чува у неким именицама, придевима и прилозима: вoл, дeл, зaбел,
бeл, врeл, дебeл, одоздoл.
24. Финално л је у радном гл. придеву м. р. јд. прешло у -а (давaја, видejа, добiја),
али није непознато ни -л > -о (завршио, причао, спровео, умрео, отишо).
25. Одсуство старог јотовања забележено је у облицима трпног гл. придева:
огрaдено, врaтена, накiтени, омeсено, зарaзени, досeлени, кuпене, грaбена, спрeмено,
прaвен, али је увек: жењет.
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26. Постоје колебања код новог јотовања лабијала: гробје и гробље, здравље и
здравје.
27. Специјално јотовање је извршено: дође, нађе, пође.
28. Резултати палатализације јављају се аналошки: не можу да идем, обучи, исечи;
али су очекивани у 3. л. мн. презента које се забршава на -ев и -ив: печев, течив и сл.
29. Консонантске групе у иницијалној, медијалној или финалној позицији могу се
чувати (сливе, цврсто, пчеле, пшеница, шкембе, гнездо, псује, земља, плевња, памтим,
узмете, гумно, петља се итд.) или мењати (пченица, пцује, пчешки, чкембе, гњездо,
жљеби, млого, глетаво, гмечи, земњано, племња, племја, панти, узнем, лешњаци, пекља
се, бука, болес, болесан, посан итд.).
30. Сугласници у сандхију најчешће се губе (неће[в] ве снашке, ка[д] ће дођеш,
сǝ[д] ће ги кажем, бе[з] зуби, да[ј] једно, жа[л] ли ти је, даде[м] му, сǝ[с] свекрву, ви[ш]
што се гали) или се једначе по звучности (Бок си знаје, испот село, не мош се оделимо, ис
Прешево, з дебели).
31. Десоноризација није карактеристична за прешевски говор, али се срећу
примери: леп, зит, никат, ономат, рит, порес, грос.
32. У прешевском говору су забележени примери са метатезом: гројзе, Којзак,
лојзе, Карљевац, пладне, пладниште, трушија.
33. Народна етимологија није тако честа у прешевском говору (дрвиши, хоронарно,
осећања (ʼосећајʼ), оштећење (ʼобештећењеʼ)).
31. Деклинација у прешевском говору изразито је аналитичка, чак су ретки
примери са трагом екавизма у дативу јд. именица ж. р. и личних заменица 1. и 2. лица
(мајке му га, куку мене).
32. Код именица средњег рода у прешевском говору нема облика са проширењима
на -н-, -т- или -с- (нeколко дrвца, двe унuчики вoди).
33. Множина именица средњег рода, поред -а, гради се уз помоћ наставак, -ики, -ци
и -иња (говeда, кuтрики, прaсци, имiња).
34. Именице треће врсте уз бројеве имају множинску форму (двe прaсики, пeт
унuчики, двe дeца, oсам дeца).
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35. Облици збирних именица на -је показују тенденцију семантичке конгруенције у
језичком систему (оној гробље : онија гробља).
36. Именице браћа и деца у поступку конгруирања показују изједначавање са
именицама м. р. множине (овiја брaћа, тuђи дeца, дoшли ми дeца).
37. Неке именице плуралиа тантум развиле су једнинско-множинску парадигму:
тeзгера : тeзгере, чeзе : чезiња.
38. Прешевски говор одликује се удвајањем личних заменица (мeне ме пуштiше,
тeбе ли ти се жалi, нeсу га њeга казaле, довeди гу и њu, а нaс не је пуштaја, вaс ве нeма,
какo су ги викaле њi). Ова појава је забележена и у случају употребе предлога (и на тeбе
ти казa, рeко му и на њeга, испрiчај ву тi на њu, на нaс ни је дoбро, давaше ли ви на вaс,
какo су ги викaле њi).
39. Облик датива личне заменице 3. л. јд. м. р. њему и упитне заменице кому⁄коме
није забележен у прешевском говору. Значење датива исказује се аналитички (на њега, на
кога).
40. Датив личне заменице 3. л. јд. ж. р. исказује се аналитизмом типа на њу, на
њума или енклитиком ву и нема форме њојзи, њози, њозе.
41. Множина личних заменица 1. и 2. лица у прешевском говору има облике ми и
ви.
42. У прешевском говору се употребљава речца си за појачавање значења (бoље да
си ћuтимо, кoј штo си iма, корiстив си).
43. У прешевском говору честа је појава придева неодређеног вида, што се
препознаје и код редних бројева (глaван, домaћ, мaл, бoљ, гoрањ, срeђан ⁄ срeђањ, прв,
друг, трећ).
44. Исказивање присвојности може бити аналитичко (на брaта сiн, на Мiле мaјка
се јавi сiноћ, на Вeлку ћeрка, на Лiлу сiн).
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45. Компарирање придева је углавном аналитичко (пoголем, пo блiзак, пoмала,
пoскупо, пoголемшки, пoстаре, нaјмал, нaјбогaти)
46. Могу се компарирати именице, глаголи, прилози (нaј гaзде, пo рабoти, пoтам).
47. Множински облик придева уз именице с. р. као и уз именице браћа и деца и уз
неке именице плуралиа тантум има наставак -и чиме се изједначава са м. родом (фaрбани
јaја, вeлики брaћа, тuђи дeца, плaви oчи, голeми uши, вoјни кoла, цiгански грoбја).
48. Презент 1. л. јд. у говору Прешева може имати наставак -м и -у. Наставак -у је
више обележје говора села, док је у граду забележен код старијих и мање образованих
говорника, али са истовременом и чешћом употребом наставка -м (дадем, даду, сечем,
сечу, идем, иду, турим, туру, стојим, стоју).
49. Презент 3. л. мн. у прешевском говору је на -в: дадев, викав, болив.
49. Аорист и имперфекат су у живој употреби, с тим што се чешће чује аорист
(дођo, дођe, дођe, дођoсмо, дођoсте, дођoше; iдеше, iдеше, iдеше, iдешемо, iдесте,
iдешев(у)).
50. Радни глаголски придев м. р. јд. има наставак -(ј)а: радија, видеја, излǝжаја,
ишја.
51. Постоје потврде генерализовања наставка -ли у м. и с. р. мн. радног глаголског
придева (сви села су се изгубили, овија децу несу смели).
52. Постоје потврде уопштавања -ле у радном гл. придеву за сва три рода множине
(наши су га дигнале, много смо пропатиле ми деца).
53. Облик плусквамперфекта постоји у прешевском говору: ја бе ишја, беше дала,
да бемо могли, бесте купували, беву купували).
54. Футур I у прешевском говору исказује се конструкцијом ће + презент за сва три
лица и оба броја (ће донесем, ће дођеш, ће нађе, ће пијемо, ће кажете, ће станев).
55. Императив 2. л. мн. има и наставак -ете: биднете живи и здрави, дођете овам,
да ми извинете на реч.
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56. Потенцијал у прешевском говору исказује се конструкцијом би + радни гл.
придев за сва три лица и оба броја: не би му ја узеја, она би ву помагала, ми би дошли, ви не
не би пуштили.
54. Глаголски прилог садашњи у прешевском говору гради се уз помоћ
наставака -ећи и -е(ј)ећи (давaећи, износеeћи).
53. Поједини глаголи изменом основе придружују се неким другим глаголским
врстама (даде, рекне, спије, коља, течи итд.).
54. Код итеративних глагола облици се граде формантом -ува- (дарували, купувa,
замотување и сл.).
55. У прешевском говору употребљавају се бројне партикуле, које се додају
упитним и показним заменицама и прилозима, а најфреквентније су -ј и -ја (кој, овǝј, тај,
оној, туј, такој, одвај, затој) .
56. Множински облици именица средњег рода са наставцима -а и -иња
конгруирају са атрибутском речи и предикатом као именице мушког рода: некакви брда
отуда, сви села су се изгубили, сас тија ћебиња, тǝд су били чезиња.
57. Именица деца конгруира као именица мушког рода у множини: велики деца,
дошли ми деца.
58. Именице очи и уши конгруирају као именице мушког рода множине: плави очи
на деду, онија уши ушиљи.
59. Код збирних именица забележена је плурализација облика и образовање
једнинско-множинске парадигме: српско гробље, долеко су наши гробја, од оној камење,
до онија камења.
60. Неке именице плуралија тантум развиле су једнинско-множинску парадигму:
дај ми машу, те ги там маше, стави се сено у тој јасле, имали су тија јасла.
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61. У прешевском говору су забележени примери удвајања личних заменица и онда
када се уз пуни облик користи предлог: вика ми на мене, и на тебе ти кака, ако не му годи
на њега.
62. Постоје примери плеонастичке употребе заменица: она га узеде држава, оно не
ми је било овој.
63. У прешевском говору забележени су примери у којима се заменичка енклитика
налази испред глагола: ми се чини, и ву викам.
64. У говору Прешева често се среће употреба одричних облика глагола у
конструкцији: не + заменичка енклитика (укључујући и повратну заменицу се) + глагол,
при чему речца не постаје носилац акцента: ма нe ме знaје, нe ти казuју, да нe не глeдав.
56. Социолингвистичка анализа градског говора Прешева показала је какве су
тенденције кретања прешевског говора у ширем смислу. Анализа у оквиру узрасних група
показала је да најниже индексе фреквенције имају примери са употребом екавског лика
одричног облика глагола јесам, са аналитичком компарацијом, полугласником, радним гл.
придевом м. р. јд. на -(ј)а и партикулама, што би, можда, значило да ће они постепено и
најпре нестајати под притиском стандардног језика. Остале језичке категорије (облик
куде, дијалекатски заменички облици, удвајање заменица, посесивни датив, аналитичка
деклинација, глаголске форме са -на-, презент 3. л. мн. на -в, дијалекатски облици аориста
и имперфекта) имају висок индекс фреквенције, који је некад и 100%. У групама према
образовању најнижи индекс фреквенције примера са дијалекатским облицима видан је код
језичке категорије радног гл. придева м. р. јд. на -(ј)а, што би, вероватно, значило да ће
ово дијалекатско обележје полако губити битку са стандардним формама или се задржати
управо због своје маркантности. За овим, редом, следе: екавски ликови одричног облика
глагола јесам, употреба полугласника, аналитичка компарација. Остале језичке варијабле
(облик куде дијалекатски заменички облици, удвајање заменица, посесиви датив,
аналитичка деклинација, глаголски облици са -на-, презент 3. л. мн. на -в, дијалекатски
облици аориста и имперфеката, употреба партикула) имају висок индекс фреквенције,
који неретко износи 100%.
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На основу социолингвистичког испитивања намеће се закључак да у прешевском
говору постоје осетљиве дијалекатске категорије. То су оне које су, на неки начин,
угрожене од стране стандардног језика: употреба полугласника, екавски ликови одричног
облика глагола јесам, аналитичка компарација, радни гл. придев м. р. јд. на -(ј)а и
употреба партикула. Вероватно је то и пут којим ће се кретати цео прешевски говор,
једино што јесте неизвесно је колико ће времена бити потребно да би дошло до потпуне
измене у дијалекатском систему.
57. Говор Прешевљана (у ширем смислу) обележен је диглосијом. У условима
диглосивног понашања израженија су језичка обележја која се јављају у градском
прешевском говору.
5.2. С обзиром на географски положај прешевског краја, испитивање прешевског
говора на неким местима у раду било је праћено поређењима са стањем у народним
говорима њему територијално најближим о којима постоје дијалектолошке монографије.
То су кумановски (Божо Видоески, Кумановскиот говор) и пчињски говор (Марина
Јуришић, Говор Горње Пчиње). У вези са таквим компаративним погледом издвојене су
језичке одлике у којима су видне сличности или разлике у односу на ова два суседна
говора, те се показало да се ради о изоглосама које се пружају правцем: Источна
Пчиња ‡ Западна Пчиња ‡ Прешево ‡ Куманово. Већина ових изоглоса налази се управо
на подручју прешевског говора. У наставку је дат опис простирања језичких црта које по
истоветности или разлици повезују ова три говора (пчињски, прешевски и кумановски).
1. У прешевском говору нису забележене форме радног. гл. придева м. р. јд. типа
ишyја, дошyја, пошyја, каквих има у пчињском и кумановском.
2. У прешевском говору се јављају дублетне форме облика са новим јотовањем
(гробље и гробје) и без њега, док у кумановском и пчињском има само оних без јотовања.
3. У прешевском говору примери потврђују да је специјално јотовање у потпуности
извршено, а такво је стање и у западном делу говора Пчиње, док у источном делу
егзистирају форме са групом јд. У кумановском говору су чешћи облици дојде, мада се
јавља и тип доѓе.
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4. Африкате ч и џ нормалне су артикулације за разлику од пчињског говора, у којем
је примећен палатализованији изговор.
5. Африкате ћ и ђ имају стандардну артикулацију, нема забележених примера са
евентуалном слабијом фрикацијом, каквих има у пчињском говору, а који су некад слични
македонском гласовима ќ и ѓ.
6. У говору Прешева и западног дела Горње Пчиње значење датива личне заменице
3. л. јд. м. р. и упитне заменице исказује се путем аналитизма и овде нема форми њему,
кому. На истоку Пчиње и у кумановском говору, поред аналитичких конструкција, има и
ових ликова.
7. Облик датива личне заменице 3. л. јд. ж. р. у прешевском говору и у западној
Пчињи (Шапранце и Шаинце) исказује се аналитизмом на њу, на њума и енклитиком ву,
док се на истоку Пчиње и у кумановском говору јављају и форме њојзи, њози, њозе.
8. Множински облици личних заменица 1. и 2. лица у прешевском говору и
западном делу пчињског говора јесу ми и ви, док су у најисточнијем делу пчињског
обичнији: ние⁄мие, вие, а у кумановском се јављају: ми, мија, мије⁄нија, ви, вија.
9. Облик датива личне заменице 1. л. мн. нам забележен је у кумановском, али га
нема у прешевском и пчињском.
10. Једина енклитика 3. л. мн. у прешевском говору, западном делу пчињског и у
кумановском је ги. У источном делу Пчиње може се чути им и ни.

5.3. Прешевски говор један је од најјужнијих српских говора. У лингвогеографском
смислу недостају подаци из неких ближих подручја, као што је то Бујановац који се
налази између Прешева и Трговишта. Евентуална испитивања бујановачког говора
употпунила би дијалекатску слику југоисточне Србије и прецизирала простирање
фонетских и морфолошких обележја овог типа призренско-тимочких говора.
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ТЕКСТОВИ

‡ По нaдимак нeсмо се нiкој викaли скoро. Само Ордaн, дoле, Вuк, и Стојaн
Лисiца. Тoј се је знaло. Дрuг нiкој.
‡ Такoј ги вiкав. Oн дəк жuт у лiце, жuти бrкови, Лисiца.
‡ Инaче, овдe је бiло нaрод, али тoј кoј би мoгја да знaје нeшто, пре трiста гoдине
ли, нeје за тuрско.
‡ Тuј гoре је бiла нeка цrква, а кaква цrква. Грoбја бiли онaм, католiци. Тoј
одaвана.
‡ Темeљи. Сас волoви рeтко, рeтко. Направiја сам за плeмњу отуд темuљ. Кrстови,
кrрстови од зeмљу. Нe, нe, што нaђем сiтни. Oдма овдe нaдоле.
‡ Искaчашев цiгле, цiгле пeчене, нiки црeпови, нiки каквoˬти не.
‡ Куде је овaј чeшма сeлска, тuj е бiла црквeна згрaда.
‡ Католiци ли су бiли или којi?
‡ Трeба да су ели католiци ели правослaвни.
‡ Човeк да дiри тoј да знaје. Нiшто нeсмо питувaли. Сyг нeма кoга да пiташ.
‡ Кəд су се доселiли пред овiја нaши отuд, да ли су из Сефeр, да ли из Дунaв. И
потерaли свiње, знaш, и овiја ги сретнaле на бrдо гoре. „Пођoсте ли, бе?“ „Пођoмо.“ „Eј,
стaни!“ „Сас овuј стoку у сeло не мoж да улaзите! Ели стoку остaвете, ели се врaтете“. И
oни оставiли, знaш, свiње у шuму. И сyд га зoвев Кoдра свiњска, свiњско бrдо. А Нoрча
добiла iме за врeме тuрско. Дoста сам радiја с њiм, знaш, али нe ме толiчко интересuје
да питuјем. Пuно сам имaја стaри љuди. Дoђе и сeди, глeда, јa зiдам с кaмен, и прiча,
прiча. Кəд су дoшли, знaш, Тuрци, oни су дoшли од Гњiлане, низ Марaву. Пrви пuт кəд
су дoшли, у Бујaновце, па у Прeшево. Прeшево су затeкли Тuрци не сyг кудe је, куде
Џагадuри, iспод, Каљaја куде је. Тuј су затeкли. Тuрци су станaли да вrшив пoпис.
Сiгурно по наређeње: „Iди тaмо, iди тaмо.“ Онeј кoј е бiја прeводник, дoшја овдe,
гледaја. „Кoга си нaшја? - да се врaти, знaш. „Нeма нiкој“ „Какo ћемо?“ „Нoрча.“ Из
Нoрчу су отiшли у Стaмбол, у Тuрску. У Алиђeрце отiшли из Нoрчу, у Чукaрку и у
Рељaн iма што су отiшли из Нoрчу. И сyк iма зeмља онaмо. Овoј нeсу га радiли нaдоле.
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Нeје рaђено. Овдeка нaшо свe је бузелyк бiло. Бошњaчке њiве су куд шкoлу, на мeђу, iма
и у Нoрчу, и у Прeшево штo су. Знaчи от шкoлу навaмо, сiгурно фaћа и поред рeку
надoле, па до Трнaвску Рeку. Тoј Тuрци кад су потурчувaли у Бoсну и кoји су примaли
вeру муслимaнску, oни су ги водiли тuј и давaли су ги зeмљу кoлко oће.
(Станоја Јанковић (1929), два резреда основне школе; Љубица Јанковић (1934), два
разреда основне школе, Норча)

*
‡ Ће ти кaжем и тoј. Да сeднемо гoре, бoље да пiшеш. Да iдемо тaмо, да се чuјемо
бoље. Нe ли ће ти слuнце смeта?
‡ Ће пiјете ли кaфу?
‡ Напрaви по једнu кaфу. Ће пiјемо свi тројiца. Јa кaфу слaбо пiјем, али кад iма
нeкој, тyд ми се пiје.
‡ Кад дoђе нiки слaђе му је.
‡ Нe ми је слaтко. Пре дeсет-петнaес, а мoже ли пoвише. E, ће ти кaжем јa. Кəд сам
јa бiја у шкoлу. После ослобођeње. У овyј плaц нe, дoле, у Рaјинце сам рoђен. Кoје си тi
гoдиште? Пoвише си обелejа. Пoвише слaна куде вaс пaда. Јa сам овдe рoђен, тuј, у овoј
сeло. E, тyд смо бiли од трiес пeт до четрдeсет ђaка сrпски. Од пrви рaзред до четвrти. У
четвrти рaзред смо имaли само да ли двојiца или тројiца бeву. У Бuгарску којi су бiли,
брaтˬми је бijа и још двојiца или тројiца iмаше у четвrти рaзред кəд сам јa пoшја у
шкoлу. И смо имaли мнoго учiтељи. Седамдeсет и пeт кuће тyд су бiли Сrби. Oни су
бiли око двeста, стo педeсет, а мi осамдeсет пeт смо бiли. Вiше oни су бiли. Нaша
фамiлија је Лесничaни, од Тргoвиште гoре. Овдe су насeлени. Двaес девeте су нaши
насeлени овдe. Нaши су бiли Лесничaни. Oнда овдe је имaла фамiлија, у овuј мaлу овдeка
што је, бuгарска фамiлија. Такoј смо ги викaли, Бuгарчики, из Босiљиград, из Босiљиград
Бuгарчики. Овaј маaла већiном су тoј бiли. E, iмаше једнi овдe, брaћа су бiли. Тaј кuћа
и овaмо једнa испод пuт. Тiја су из от Кленiке навaм. Какo бeву тiја сeла? Кршевiца,
Клiновац. E, тiја су ис Клiновац, Клiновчани. Имaла је нeка фамiлија. И тuј дoста су
бiли и oни бoгаˬми. Ис Цrновце су дoшли oни, Цrновчани, бiла вeлика фамiлија. Iма,
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iма јoште. Iма и[з] Сuрдулицу што су дoшли, Сурдулaни. И бiло је једнo Мaло Рajинце
онaмо, Маџiри смо ги звaли. Бiле су око дeвет кuће, дванaес, петнaес. Тoј нeје бiло
мeшано. Тoј Маџирчaни су. Одoкле су насeлени не знaм, не знaм одoкле су насeљени. Ис
Цrни Вr, Црновrшки тoј су фамiлија. Кудe је тyј Цrни Вr не знaм. Тaмо, на овuј стрaну,
према Бuгарску. E, e, e, о[д] Тргoвиште према Бuгарску. Тuј е Цrни Вr. Јa сам чujа, нeсам
бijа тaм. Знaм да је тuј отпрiлике. И мoји су отuд нeгде. Нeсам iшја куде су живeли мoји
стaри. Нeсам iшја уoпште. Сeнта, Сeнту знaјеш. Сeнта ми је брaт рођeн. Бuце му је сiн,
мoј братaнац. Онyј Ћaра што га вiкав, Ћoра Дрaган, зeт, бe, на брaтаˬми ћeрка, братанiца
мoја.
*
У Прeшево си рoђен да не знaш шиптaрски. Тi си тврдоглaв, као мoју бaбу iсто.
Тaтко тaмо кудe ти је утeпан. Нeси имaја, мoжда, вoљу да uчиш. E, да га јeбу. Зајeби! Мoја
бaба такoј. И[з] Самoљицу, у Самoљицу рoђена, не знaје да бeкне шиптaрски. Трeба, кaко
нe. Какo не знaм цiгански, нaну му јeбу. Имaло је Цiгани овдe. Дeвет кuће Цiгани су
бiли. Мeшани су бiли oни по овeј маaле. Нeје пoсебно. Дeвет кuће. С Цiгани сам iшја у
шкoлу.
*
‡ Длyги кaмења гoре, знajеш кудe игрaли кoло. Тuј свaдба је бiла.
‡ E, нeкад свaдба бiла. Некоˬврeме, такoј прiчав љuди. Кoла кудe бiли, гoч кудe
бijа, свe кудe бiло, свe у кaмен, скаменiло се. И онoј што бiло на кoла. Знaш, онyј барјaк.
Барјактaр, онoј дrво и тoј ‒ подникнaја дuб и дuпче га iма сyд. Тuј гoре у бrдо.
‡ Више бoр гoре. Какo гу вiкашеву? А вi, тuј ли сте си? Гoре ли?
‡ А мi сaми сас бaбу. Правiмо кuћу, правiмо. Да iдемо у Вeлику Плaну бaр. Не
мoж да прoдамо овдe. Iмамо дoбро имaње. Нe се дaва џaбе. Мa, јeбу ги мaјку да дaвам, ће
uзме, нaне му га набiјем. Нe се остaвља.
(Благоја Михајловић, четири разреда основне школе (1937); Стана Михајловић, без
школе (1939), Рајинце)
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Изгубi пuт. Нeсте ме измучuли, него нeсам те разумeја по глaс. Јa ву рекнa на
жeнуˬми. Сeди си једyн човeк тuј. Чекa, ће отвoрив тyј рaзговор. Чeкеј, чeкеј, кəд пoсле,
звoни телефoн. И онyј се јавi на Чaслава: „Евe га тuј, сeди си.“ Рекнa, леле, ама саму гу
направiја рабoту! [...] Ће кaжете. Једyн Сrбин је бiја на крaј. Iсто су га звaли. Мi смо
имaли међу Шиптaри њiве. Iма нeка код грoбја. Пoље, такoј смо га викaли. И тaмо смо
имaли зeмљу. Имaли су у Пeсак дoле вiногради, лојзiња. Ууу, голeм орa имaја према
Лoјане. Бyш тuј куде тyј орa ја сам имаја лојзе, сyд већ шљивaк. Изнад грoбја, накуде
Бaњску, грoбја куде су. Нeје цаканoвски aтар, мирaтовачки је. И јa iмам зaбел тuј. Такoј
га вiкамо. Знaш кудe је? Код Ивaново пoље, кəд га прeђеш, преко прuгу. Јa не знaм дəк
нaтамо нeсам имaја зeмљу.
*
После су тuј кuћу дaли на жандормeрију, па становaја је жандормeр. Жанaр је
становaја. Е, пoсле мoј тaтко и чiча фатiше продадoше тuј кuћу. И такoј. Мiслим да су се
отселiли у Врaњску Бaњу, али нeсам сiгуран. У Требешiње отидoше. У срет сeло, на
крaј, на uлаз. Свi пoсебно су бiли. Душaн пoнапред је отiшја. Онyј једyн сiнˬму доoдеше.
Јoш не бeше продaја свe. Знaм, доoдеше oн, сəс брaтаˬми у шкoлу су iшли зaједно, и oн је
долазiја. Пoсле њiву да oре, па идo јa једнu гoдину с трaктор, и Благoја. Узедoше нeшто
тyг. Iма плeмја, и бунaр iма. Темeљ iма на плeмју. Дuвар стoји, ћерпiч јoш нeје свe.
*
Бiја сам у дрuги рaзред и сас тoј сам остaја. Једнu гoдину у Мирaтовце, једнu у
Бaњску овдe. Шкoла у Цаканoвце, куде њiну кuћу. У дрuги рaзред сам бiја и прoпаде
Крaљевина... Једнa голeма сoба, тuј е бiла шкoла. Мi смо iшли у Мирaтовце у шкoлу.
Јоште пред мeне, пrви рaзред у Мирaтовце. Пoсле, дрuги рaзред, одвојiше гу шкoлу. И у
њiну кuћу. Ослободiше гу и aјде тuј. Прoпаде бiвша Југослaвија, aјде по oвце, aјде по
овoј.
(Стојан Славковић (1928), два разреда основне школе, Цакановац)
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Кoји обичaји да ти кaжу? У субoту свекrва заiгра. Тoј е дрвaрско вeче. Сuтра
сабaјле што су покaњени љuди дoђев и пoђев за снaшку. Ал тyг не заигрuје свекrва, него у
субoту. Дoђе старeјко, старeјковица и пoђев за снaшку. У кoје врeме, договoрив се, у кoлко
сaат и отiдев. Тaм па oни њiни обичaји си прaвив. Али цeл ноћ, према понедeљак.
Сабaље старeјка ће испрaћав, грeјев ракiју. Пeтла преко нoћ кoљав. Старeјко трaжи
кокoшку. Па iдев, па фaтив старeјкови мoмци кокoшку или пeтла, па донoсив. Па гњeтев
пaре у uста на кокoшку ели на пeтла, штo фaтив. Тuрав пaре, мuчив онuј животiњку.
Сабaјле закoљав и спрeмав се за старeјка. Нeки старeјко па oће да се качuје на кuћу, да
раскрiва кuћу. Oни не дaвав, вiкав да грeјев коџa ракiју, само да се скiне старeјко. И
после нeко врeме, кǝд се свe тoј завrши, грејaле ракiју, изнапiле се и испрaтив га. Куде
старeјка си отiдев и настaвив си oни тaмо.
Кǝд се рoди дeте два-трi дyна прoђе па после ву донoсив крвaј. Тyг сeдеше двa
дyна, трi, на слaму. Жeне дoђев донeсев ву кравaј. Штo ће ву донeсев? Кравaјче нeко,
једнu филiју сiренце. А до четерeс дyна не искaча нaдвар. Заoди слuнце, oна улaзи
унuтра. Или па ствaри детiњи, тoј нaдвар не смe да остaне. Унeсев тoј пред слuнце. Таквi
обичeји су си бiле. Кокошiњо нiкако. Тoј нe. Тoј мнoго је лoшо, на лoшо iде затoј што
бaца нaзад. Тoј нe се је носiло. Пoготово на крвaј. Кромiтка обавeзно, због млeко да iма
дeте. Мoја мaјка па јемпuт, нeма што да однeсе. Сварiла двe јaјца и ву ги однeсе. Пoсле
дeте се кrсти. Мi кuћу освићaмо и дeте крстiмо. Пoп је долазiја у кuћу. Oно гуолoмо.
Крстiле су си у кuћу. Дoђе пoп и кrсти. Немaње је бiло, eј. Мoја тeтка кǝд имa тoј сeдмо,
сeдам дeца је имaла. Тoј нaјмалечко ‒ Мiле, мoја мaјка га носi да га кrсти. уOднесе га.
Oна га носi та га крстi. Вiка: „Заинaт са му турiла iме Мiле затoј што га нeћев. Мoра да
га вiкав: „Мiле“. Јaдно, iч нeје чuвано. Нeке пrтене тетка му позамoта, тuри га у љuљку,
oне му вiсив нoге. Однeсе га тaмо у њiву, разyпне катарaге, тuри дeте, oно си вyздǝн у
љuљку. Подoји га мaлко. Па си га Гoспод крaсеше, бiдна крuпно.
(Станика Златковић (1937), један разред основне школе, Цакановац)
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Причaла нaша бaба што је бiла, од мoјега тaтка стрiна. Јa од мoјега тaтка мајку не
знaм, пошто мoј тaтко је сирoче. Без мaјку остaја осамнaјес мeсеца, бес тaтка oса[м]
мeсеца и нeје имaја ни брaта ни сeстру, нiкога. Па га је стрiна очувaла и мi рачuнамо ко
oна ни бaба. Нeсмо имaле нaшу бaбу. E, oна ни је причaла у сeло Букoвац бiле девoјка и
мoмак. И дoшле тuја. И застанaле зaједно. И једyн имaја стaпче от крuшку, а једyн имaја
от крaст, дек ми га вiкамо дубiцу. И побiле стaпчики. Oни се oбе стaпчики прифатiле и
саставiле се зaједно. Тo јa знaм кyд су бiле дrва. Али сyг исушiле се и распаднaле се.
Бyш сy кyд бeше, за СветиˬИлiју сам бiла, дрuги aвгуст тaм се iде, па забравi да вiдим да
ли ги iма тuј или ги нeма. Имaле су ги, а сy ги нeма. Да ли ги iма или ги нeма, не знaм. Па
iдев, Прешевљaни стaлно доoдив за дрuги aвгуст, обавeзно доoдив, пuно доoдив. Сaмо
ако сам дoбра, нe ми бyш нeшто здрaвље, прiтисак ми нeшто.

*
Само ако сам мaлка бoље. Јa прoшле гoдине нe ли бeше. Овiја Рaткови идoше
прoшле гoдине, oни бeву кuмови. Нe се бaња кrс сyг, кoј oће домаћiн uзне рuчак спрeма.
Сaмо рuчак спрeмаш тi да нoсиш. Oни сyд изметaше, свaшта нoсив. Прe нeје бiло такoј.
Кoј штo си iма, тoј си нoси. Али збeрев се прoшле гoдине, пuно је бiло. Пuна цrква је
бiла. Па, што вiка Звoнко, кəд идoше на ..., носiше да ... На кoји дyн бeше, заштo идe
Звoнко? Да ли кrс кəд се бањa? Не знaм на кoји дyн бeше. Идoше и да uзнев прiчес. Пoп
питувaја кoј oће да uзне прiчес, кoј е постijа. И кoј ће се јaви, сaмо двa Ђoрговца ис
Прeшево. Ама, знaш ли, као да не зaмаза с нeшта преко oчи. Мi свi кобајaги Сrби се
прaвимо, а Ђoрговци постiле, а мi нiкој. Нiкој, вiка, сaмо глeдамо се такoј и ућутaмо.
Нeје тoј да не мoже, Гoцо. Нaвика нeма. Eте вiдиш, у пeтак што ће га спрeмаш блaжно, тi
га спрeми у четвrтак блaжно, а у пeтак стaви пасuљ. А тi ће га у четвrтак стaвиш пасuљ, а
у пeтак блaжно ће прaвиш. А на нeкога му се дaва, а на нeкога нe му се дaва.
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Имaла гу је једнa Прешевљaнка, на нeкога пoпа ћeрка бiла. Умрejа тaтко, а
мaјкаˬву се куде нeкога, тoј тuрско врeме бiло, куде нeкога богaташа примiла, пошто пoп
нeма нiшта. Нejе имaја пeнзију или нeшта. Кəд умрeја пoп, попадiја останaла с тoј
девoјче. И oна се запoсли куде нeкога тuрскога aгу. И oн фaти пoсле, и мaјка uмре, девoјче
остaне. И oн гу одaде у Орaовицу. Тuј гу одaја у нaш комшилyк, oдма код нaс, само преко
рeку. И јa iдеше с мaјкуˬми тaмо, ће iдемо. Јенпuт ме пратi мaјкаˬми да трaжим решeто.
Тi не знaјеш што је тoј решeто, пченiца што се спрeма. И јa отидo. И oна вiка: „Да iдеш
на мaјкуˬти да кaжеш да дoђе куде нaс“. А oна си iмаше ћeрку, сiна. И јa дођo, вiкам:
„Мaјке, бaба вiка да iдеш куде њuма.“ „Заштo?“ „Па, не знaм. Рeче ми да iдеш куде
њuм.“ И oна вiка: „Ће ми донeсеш о[д] твoје сiренце, сaмо толiчко. Iма“, кaже, „мoја
снaшка сiри, али нeје“, кaже, „као сrпско сiрење.“ Знaчи, iма јoш онoј сrпско. „Oни су
ме“, кaже, „сiлом дaле овдeка. Одaле су ме сiлом за овoга стaрца.“ Па вiка: „Кoлко ме је
тепaја.“ Oна лeга у крeвет, не мoж да се дiне от кiчму. Тепaја гу. Мнoго гу тепaја и
псувaја ву мaјку сrпску. „Нaјтешко ми је бiло кəд ми псuје мaјку сrпску.“ А не смeје од
онuј снaшку. Вiка: „Слaди ми се от сrпско да тuру у uста.“ Па нeмаш кудe, сiнко, нeмаш
кудe.“
(Стана Јовановић 1938, два разреда основне школе, Ораовица (родила се и
одрастала у Ораовици; удала се и са породицом живела у Ораовици; касније се преселила
у Прешево))

*
Јa вiкам, чeкеј да вiдим кoј е. Донeла стaп. Куде iдев тaмо овiја, као Брaнко што
је бiја, какo се вiка тoј тaм, у аџилyк. Бiја и донeја отuда. По пeсто динaра да ги прoда.
„Штo кaжеш, за пeсто динaра? Јa стo трiес динaра сам дaла за стaпче и мнoго ми је фiно.
А тi да му кaжеш на тoга што је бiја у аџилyк, јa комшiје iмам што су бiли у аџилyк,
кoлко су ми донeли, штo ти нe су ми донeли, ни су ми наплатiли, ни нiшта. А oн кǝд је
бiја у аџилyк да му се фaти трeба на нeкога да дaде двa такoј, а не да продaва.“ А oна
ћuти. Oна oће да uзне пaре, брь, тaј ти је oпасна. „Мeне нe ми трeба, али жiв ти кoј ти је
нaјмило да му кaжеш ‒ тaј мoја комшiка тaко и тaко ми кaже. Да му кaже дек што је бiја
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у аџилyк не врeди тoј да продaва. Шиптaр је бiја. И oн је аџiја. А овyј што је бiја, дoле
радi у Прoгрес, комшiја ми је дoле у бaшчу, свако јuтро: „Дoбро јuтро, Дeсо, што
рaдиш?“ Бiја је у аџилyк, и пaдне, iсече нoгу. И морaја је у Прiштину да iде да му
исeчев нoгу свe, и iшја, па су му турiли дрuгу дoле. И пoсле једнu гoдину је живeја.
Е такoј га окрeни мaлка. Па тaм га пoтпри на тuј саксiју! Е тaко, вiдиш. И такoј ми
ти је, Зoре.
Јa у овuј uлицу мoју дoњу и гoрњу, овдeна ми је, да uмрем. Потсeћа те на тiја
дyнови, потсeћа ме какo смо трпeли за лeб, какo смо, свe, свe, свe ме потсeћа. Знaш ли
кoлко гу вoлим овuј uлицу. Ми се чiни свaки дyн да мoгу да доoдим. Aко сам само педeсет
и кuсур гoдине у дрuгу. Зuпче? Куде Артoна? За пaре јeс, али oн је дoбар. Мeне ми ги
нaправи преко Сoцијално пре шездeсет и кoлко гoдине iмаше, eве, да јeдем не мoгу, само
за uкрас. Фiни бeву и Авнiја овдeка извадi трi зuба. И oдем јa, и пoсле ме жuља, жuља. И
oн, сeди овaм, oн стрuже, стрuже. И сyг тoј тaм до крaј свe га истругaја. Сyга вoду да
пiјеш, вoда, ма што uђе, uђе, него искoчив зuби, не мoжем да јeдем, па Вeра ми дaде нeки
лeпак, а и oн ми прeпоручи тyј лeпак да залeпиш. А, нeје скuп. Ама дuго трaји, eне ти онaј,
какo ву бeше iме, певaчица онaј стaра, е, oна рекламiра. Јaбуку јeде и рекламiра. Мeне
ми се uпропасти. А дoле на Рaде што је направiа овyј овдeна комшiја. Бiла сам јa тамyн
да iдемо Лoза, јa, Крuна у Ћустендiл у бaњу, а јa останa у пeнзију. Лeле, прођe мeсец
дyна, на oдмор сам бiла, још двa мeсеца oдмор iмам па пoсле да iдем, пoсле остaјеш. Да
полuдим, да нe ми је бiла тaј бaња, јa не би бiла здрaва. Да полuдим. Радiла си тoлко
врeме. Вiкаше овyј Мiтре, iмаше тyг преко Сoцијално, добiла сам злaтно, нaвлаку и зuб.
Али сyд да ми струже здрав зуб за навлаку, ма да му се серем на зуб. „Добро, тетка-Десо.“
После сам рeкла да ће iдем у бaњу. Живoта ми... А Мiтре ми је рeкја цeлу протeзу да
напрaвим. Вiка мнoго ти је фiно, iзвади зuб, нaстави. У тoј врeме. Али oни свe сарaђујев
с Авнiју. Отiдем куде њeга дoм, нiкад нe ми е наплатiја, штo је прaво, прaво. На Рaде
што је направiја, дoле на Сaвку. И Сaвка свe iде код њeга, oна iма мoст, па је ставiја као
злaтно нeшто iма одоздoл. Мерaк, мерaк, вика, тi нe знаш, не мoгу да ти кaжем. Мнoго је
дoбар мaјстор, само га прe отпуштiше, и он нe теја вiше. Нeсам видeла тoј. Oн је мнoго
дoбар мaјстор. Забравi. Па и зuби, лeле. Скiнем ги, не мoгу да јeдем, желuдац ме бoли а
не мoжеш да грiзеш, па и папрiку, знaш ли какo ти је, и да сажвaкаш. Трeба да си ги
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напрaвиш, Зoре. Мoре, докле iмаше Брaнка, нaправи. На њuма ву дoбри, њoњ iма, па
жiчку си iма. Док наuчиш. Ће наuчиш, бе зuби нeма нiшта. Јa ти кaжем, зuб, ако нe га
опрaвиш на врeме, џeбе. Тi си млaда, сiнко, тi трeба, а iмаш. Само тoј да очiсти. Овyј
мнoго фiно рaди. Е, па такoј, у труднoћу јeс. Прaви на врeме. Слuшеj, млaда си. Нiшко
правi и oн куде Артoна. Oн нiкако нeће, ни вiлице, усадijа је, трi турijа. Ама, чeкеj да ти
кaжем. Знaш ли Дрaкча овyј, нaш брaт, ис Кумaново дођe једyн, ћ iдев, oн оргирaја тaмо,
доoдеше oн тuј, да напрaви зuби, да усaди. Лeле, Дрaкча је бiја oдма да извaди после
мeсец дyна. Бoлан, бoлан, бoлан, и iшја да ги извaди свe. Нiје мoго. Са шрaфови. Дрaкча
што се поправiја сyг, двaпут бeше куде мeне. Бoлесан је бiја. Сyд је дoбар, попрaвен, свe
фiно. Само пyшка. И oн је бiја куде Фидaнка што је бiла. Бiја куде Фидaнку и куде мeне.
Цaла маaла брe. Мнoго је волejа Фидaнку. И дођe и куде мeне гoре, двa пuта. И мiслеше
се, кǝд да тuра пoла гoдину на брaтаˬву, а гoдину на тaткаˬву, uједно су турiли. Свe што је
спремaла, дoшла је код мeне да ми донeсе. А јa, само што бeше изaшла, чeтри дyна сам
бiла у хoронарно. И искочi, дођe Дeско куде мeне тaмо, ал нe га пуштiше, и Сuне. И Сuне
вiка на сeстру: „Сeстро, само да

гу ѕiкнем, нiшта, од врaта само.“ А јa свe iмам

кисеоoник. И такoј, а нiсу тeли да ми кaжев. Е пoсле, кǝд искочi, после ми казuјев. Сǝс
њuма мнoго смо живeли. Сuне ми казuје, нiсу тeли да ми кaжев, дoшли смо кобајaги за
стaн, по овoј, по онoј. И јa сeстру, oдма, чiм чu, сас њuма мнoго смо живeли. И фaти ме
сeстра под рuку: „Чим је тaква ствaр, aј да те вoдим.“ И водi ме. „Фидaнке, Фидaнке!“
Јoк, зинaла. Јuтреˬдyн отiдем сaма с стaпче дoле, и вiкам: „Фидaнке!“ Отвoрим ву oко.
„Фiтке!“ Oна чuје, и само тiј uчина, разумeла ме је. Е трeћи дyн кǝд отидo, Лeпа бeше и
овaј жeна на Ђoре, и oна бeше. Тyд плaчешеву, знaш. И мeне кǝд ме видoше мeне, њi нe
ги пуштi, мeне ме пуштiше. И сyд свaки пeт дyна питuјем: „Да ли ће iма бoље ил нe?“
Онeј сeстре ги пiтам. Онaј сeстра кaже: „Нe.“ И отiдем пa куде њuма и овaкој ву
напрaвим, да л iма осећaња на нoге. Нe, нeма нiшта, више је бiла готoва и тo је свe.
Кuлтуран човeк. Јa сам пушiла југослaвију, од југослaвију ‒ партнeр, од партнeр ‒
зeту, од зeту на овoј сам прeшла и вiше нe. Штo знaм. Јa свe мiслим да не пuшим, пa
пuшим. Јaој, штo бeрете вi, штo радите? Млoго рaдите, брe. Па бiли су нeкако и слoжни
брe. Нiје бiло како сyг оговaрање, те овoј, те онoј, брaт сас брaта да не збoри. Свi се
чuдив и дyн-дǝнyске вi двe што не збoрите, бiли сте како сeстре. Нe знам, јa жiвим с
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њuма. И oна је бiла uпорна да гу врaти. Бiла је да гу врaти. Знaш ли, жaо ву је, тaчно гу
вiдим да гу је жaл. Бурaзере, трeба пrслуче да ти напрaвимо! Мoже да му кaжеш, да му
грaдиш у тyј кaл да не iде, да не пiје. Јa, и Пeра је пijа, збoрим, збoрим, на кoга да
збoриш. Oн си тoј тeра. Oн ћuти. Тi џaбе што се нервiраш, али aјде. Oн, Пeра, пiла му се
вoда, кaко сyк се сeћам, гoре смо бiли. У Прeшево ни је бiја фрiжидер, пошто дoле смо
мазaли сас кaл онuј сoбу, докле се исuши. Пoла кiло ракiја је бiла, oна студeна, мiсли
вoда. Гrке, гrке, до дoле. Мoжеш да помiслиш. И штa да рaдим? Пoсле је као у шлoг бiја.
Место вoду. И једанпuт, бeше јa куде мoји, и Дiлча, какo му iме, што дrжеше кафaну,
Мiцко овyј на Мiру, вoдеше га, и нoсеше у рuке нeшто. И oн га вoди, прaво у кафaну га
вoди. И јa му вiкам одовuда у трaву, пошто кафaна oдма тuј е: „Пeро, кудe си пoшја? Што
си пoшја у кафaну?“ И готoво, јa прiђем тuј да се распрaљам. Кад је дoшја Мiцко, довeја
га је и однeја џигeрице госпoдин дoма. Oн ги купiја и сyг oће да га вoди. Онoј сoбиче бeше
нe ли онaмо, мнoго ми је фiно бiло. И овyј, да га вoди, да га њeга тaм тuри да спiје.
„Слuшај, Мiцко, јa сам му жeна. Штo знaш јa штo iмам под јaстук. Мoж iмам гaће, мoж
iмам свe, штo знaш. Тi да ми довoдиш човeка.“ „Па да га одвeдем тaм.“ „Не.“ Јa га
одвyдем, лeгнем си. И oн пoсле, џигeрице донoси: „Eве ви џигeрице, батаˬПeра ги купiја.“
Бiла сам тuј, лeле кад се помiслим, Целолeб кǝд се је обесiја. Кaко не. Целолeб
такoј се је обесiја на грeду, такiј глeдам. Е oн вiкаше бijа је у Крaгујевац куде Мiцу, бijа
је у Бeоград куде онuј, и куде њuма је бijа, и врaћа се отuда, и довejа га Вoја овдeка до
Стaницу и нe га довejа до дoма, и oн сaм до дoма је дoшја и тoј му вркнaло. Тражiли пaре,
тражiли овoј, тражiли онoј. И Вoја до Стaницу довeја и вратiја се за Крaгујевац. Овyј
бiја врeдан. Мi докле спiјемо, oн ће дoђе тuј у бaшчу, ће дoђе, шuшјак iма да је исeчен,
вrже и однeсе, поштом ми нeсмо имaли волoви, стoку. И одвeде, и довeде и такoј.
Нiшта, кoлко гoдине овoј стoји, заштo га правi? И oна прoтече плoча, тeчи на дrва
и свe. Да нeје тoј па нeма дrва кудe да ги тuри. Oно нeће само да га напрaвиш и такoј.
Направiла си га, трeба да га одржaваш. А eве, на прiмер, направiла си тaмо за дrва, за
свe, шuпа ти трeба само за тoј. Трeба ти за дrва, свe нeшто да склoнеш тuј. А не овoј,
нaправи, јa сам мислiла, рaстури што рaстури. Тoј сам мислiла ће напрaви једнu кuјну
лeтњу и ће напрaви вецe и гарaжу. Знaш, нe му трeба нагoре, штa ће му. И овoј прoдаде,
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тaмо што купiше од бaшчу у Врaње, прoдаде. „Чuла сам продaвате плaц.“ „Нe знам, нe
знам.“ „Дoбро, нe знаш, за тeбе ти трeба, за мeне нe.“ Мeне нe ми трeба, јa ће uмрем. Само
овyј кредiт да одuжим па и aко ће uмрем. Па будaла, ако знaм зaшто. Јa сам бiла нoгу
искршiла. Дадoше ми двaјес једyн дaн у бaњу. И oни дођoше. И овyј комшiја што рaди у
бaнку. А јa се пребацi тyд у Бeоград и нeмаше пaре. И јa се задuжим, а бiла сам дuжна
једнr пешкiри бeву дoшли у омболaнту. И сyга uзеде овaј Рuжица дoле на Стaницу.
Филiповићка iма кредiт, не мoже преко њuма. Пешкiри ми се свiђав за онoга свeта
пешкiри, лeпи пешкiри. А iмам, донeла сам из Пaнчево кад сам бiла код Рaдмилу. Oни
ги свe потикaше. „Овoј нe смете да дiрате, тoј кyд uмрем.“ „Овaкви пешкiри јa да ги
дaвам!“ „Aко, јa сам заслuжила и тaј е заслuжио што ће ги дaдеш.“ И јa, нeма. Oна рeче:
„ТеткаˬДeсо ће је преко мeне, тi ће ми дaваш пaре.“ Фaла ву, знaш какo. Мiка гу бeше
частiла, не мoгу да iдем нагoре, али једyн чaс, једнu кaфу да ву бeше однeла, тoј ми је. И
нiшта, узeдо и тiја пешкiри. И овaмо сам бiла дuжна осамдeсет iљаде, и oсам. Какo сyд?
Па фaтим, пiтам. Јa сам преко пoшту бiла. Да не мoже овaј бaнка тuј. Јa га познaвам
човeка. „ТеткаˬДeсо мi не дaјемо од седамдeсет гoдине.“ У прaву су. Дiп овyј комшiја тuј
и довeде га њeга у бaњу. А јa сам одужiла тiја стo. И oни га доведoше. И дyн-дǝнyске не
знaм. Eве пeта сyг. И пiтам јa Цaцу заштo. „Трeба ми.“ Рeко: „Слушај, не збoри сǝс мeне.
Ако oн дозвoли, јi ће се потпiшем, ако не дозвољaва, јa нeћу.“ После јa куде њeга сeдим,
не ли? На њeга му је требaло. Фaла, млoго лeпа кaфа, жiва бiла. Божем да га пiтам, да
пiтам комшiју још кoлко сам дuжна. Ни дондeна да мrднем. Свe на столiцу, овaко. Ни
ми казaше, ни дǝнyске нe знам. И јa да пiтам комшiју, oна кaже: „Јa сам забелeжила.“ Да
нeшто остaне за трoшкови. А дрuгу рaту сyг дaвам. На мeне ми дaде двe iљаде и пeсто –
трi, а онoј рeсто за њuма. Дaј ву отвoрену, да не вiка. Aјде, aјде да рaдимо, остaви дeца.
Aко, нека су жiви и здрaви. Такoј мoја стрiнка је бiла пoстара од чiчу oсам
гoдине. На стрiнкуˬми из Билaчу тaтко што је, oн вiка овaкој: „У нaше гoдине прe, двeста
гoдине живeли љuди. Кaже, дoшја да трaжи девoјку. Нe гу дaвав јoш, нeма још деведeсет
гoдине. Деведешлaја још нeје ћeркаˬми.“ А и сyга, овoј врeме ће прoђе, ће дoђе тoј врeме,
ће настaне какo је писaја тyј календaр, ће дoђе врeме ће се срuши свe, каже, и oпет ће се
напрaви. Мi смо на зeмљу, под нaс је вoда дoле. Iма једyн бiк који се затрeсе, која стрaна
се затрeсе тoј свe пaдне. А кад рiка, oно гrми. У онyј календaр је писaло. Кǝд је бiја
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зeмљотрес у Скoпље, јa се сeтим на њeга, дек oн је причaја. Ће дoђе врeме ће глeдате свe
љuди испред вaс, за телевiзор, рaдијо iсто такoј ни је причaја. Рaдијо је имaла само Стaна
на Јoрде, нaш комшiја што је.
(Десанка Маринковић (1932), два разреда основне школе, Прешево)
*
А сyд да ви прiчам прiчу какo је оћaја Стојaн да се жeни. Отiшја у сeло кудe су
бiле трi uбаве сeстре. Свe којa от којu. Узeја нaјубаву и нaјстару. Ожeни се, довeде кот
кuћу. Али му се свiђа и онaј пoмала. Какo да гу uзме, какo да кaже? И једyн дyн сeдне сǝс
жeну. Вiка ву на жeну: „Eј, жeно, да ти кaжу. Млoго сам лoш сyн сањaја. Дoшја ми једyн
човeк и вiка: „Eј, Стојaне, aјде да uзнеш онuј дрuгу сeстру. Нараснaла за жeну. Инaче, ће
ти uмре онaј пrва.“ А јa му вiкам: „Какo, море, да uзнем сeстру? Јa iмам сeструˬву за
жeну.“ „Нe, нe, да гу uзнеш за жeну.“ Жeна му вiка: „Ма, нeје тaчно тoј.“ „Дoбро, нeје
тaчно. Ће вiдиш сaма.“ И једyн дyн се укачiја Стојaн на тaван. А дoшла сeстра куде
сeстру на гoсти. И oн се кaчи на тaван и чeка да oне сeднев да прiчав. И oн пoчне да вiка
од тaван: „Eј, Стојaне! Стојaне, брe!“ А овaј жeна му вiка: „Нeма га Стојaн. Отiшја у
пoље.“ „Да му кaжеш ʸoдма да ожeни овuј сeструˬти. Инaче, тi ће uмреш.“ O, лeле, Бoже.
Насекiра се његoва жeна. И дoђе Стојaн нaвечер у кuћу. И oна му вiка: „Стојaне, онyј
твoј, што ти доодiја на сyн, сyг вiка о[д] тавaн: „Стојaне, aјде да ожeниш овuј дрuгу
сeстру. Инaче, ће ти uмре жeна.“ „Па, јa ти казuју, а тi нe ми верuјеш!“ „Aјде, ожeни гу да
жiвим и јa.“ Ожeни гу Стојaн и овuј дрuгу сeстру. И чuва двe жeне у кuћу. Прoђе једнa
гoдина, прoђев двe гoдине. Порaсне и онaј трeћа. Uбава девoјка, па Бoже! На Стојaна му
се свiђа. И Стојaн решiја и тuј да гу жeни, тuј трeћу. И вiка на жeну: „Мори, жeно, па ми
онyј доoди на сyн. Вiка ми и трeћу да ожeним.“ „Мa, нe ти верuјем. Какo и трeћу да
жeниш?“ „Дoбро, не ми верuјеш па ће вiдиш. Али ми је рекнaја oбе жeне ће ти uмрев.“ И
дiгне се Стојaн, отiдне кобајaги у пoље. Пa се кaчи на тaван и вiка: „Стојaне! Узiмај гу
овuј трeћу, инaче, овeј двe ће ти uмрев!“ И ћuти пoсле. И oна жeна се уплaши. И онaј дрuга
ву вiка: „Море, нeка гу довeде и њu.“ И кǝд дoђе Стојaн, oне му вiкав на њeга: „E,
Стојaне, довeди гу и њu па ће жiвимо свe трi тuј. Кудe iшло, нека iде!“ И такoј.
(Зорица Трајковић (1947), средња школа, Прешево)
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*
За једноˬсaт врeме бiдне лeба. Не врuћо, млaко. И тuрим га тuј, oно си стaше за чyс.
Али мeне ми се па отвrдне, Зoре, једyн дyн, дрuг дyн, кəд га искrшиш. Сyк сас студeну
вoду. Oна ми рeче, на Вoју му рeкли, овyј што продaва брaшно: „Сaмо сас студeну вoду,
мaјке“. И ствaрно. А толiчко лeпче, вrтиш се по кuћу за толiчко лeпче. Па ли кuпи си.
Oни га надuвав сас квaсац. Нeма срeдину нiшта, Зoре. Oн два-триˬпuт отиде, iдеше тaмо
на Стaницу, и нaђе из Врaњску Бaњу што донoсив лeб. Oн сабaјле бeше врuћ. Кəд га
донесoше, бyш врuћо.
(Верка Милошевић (1934), један разред основне школе, Трнава)

*
Кромiтку uзмеш, мaјкаˬми ме тeпа, нe ми дaва: „Нeма кромiд, немoј да узiмаш“. И
сuв лeб па шићeр на кrпче и цeл дyн, од сабaље до трi, до пeт, тyд смо доодiле. Сaл лeб
пониeсеш. Пиeшки у Aшање iдеш, тyд смо се са Шиптaри дружiле, брaтсто је бiло. И дyндəнyс кəд се срeтнемо. Као дeте сам се мучiла, брaла сам дувaн, од сeдам гуoдине копaње
у њiве. Цeл дyн жњeјемо, жњeјемо, врзuјемо, врзuјемо, а њiва долeко, чyк у Сoпот. Кə ће
пoђемо отuд, Тaњче, нoге отказaле. Бoље у њiву да спiјемо него да дoђемо. Лeб остaвимо
у крuшку какo дoђемо, iсти лeб си јeдемо. Мaјка вiка бoље овдe да спiјемо него да iдемо,
кy да се вrнемо, кy ће отiдемо. Трi саaта пuт, oди, oди, oди. Па јuтре ти сабaље, пa се
вrнемо, пa ће жњeјемо, што ће прaвимо. Тамyн завrшимо жиeтву, aјде вршiдба. Тринaес,
четрнaес дyна вrшимо. И тoј с бiволи. Бiвол од врућiну па не мoже. Лeгне, утeпај га нeће
да се дiгне. Па, aјде дувaн стасaја. У трi сaт се дiгнемо, чeтри преко нoћ, да га набeремо.
Ако нeје набeрено, слuнце га фaти, нe се бeре. Донeсемо дoм па нiжемо, нiжемо. Да
завrшимо да не пuшти нeгде да iдемо, да iдемо на собуoр. Тoј на собoр ако отiдеш, нeку
свaдбу. СветиˬТрoјице слaвимо, нaрод доoди тuј, бећaри, кoј се вiди тyг. Данyс ако обeру
дувaн, ће дoђе рeд да се чuвав бiволи. Ћ iду бiволи да чuвам. По три-чeтри дyна рeд ми је
бiволи да чuвам, после дрuг чuва, на рeд. По трiјес глaве збeрем у рiд ће тeрам. Вrне,
дuва, тi мoра да си у рiд тaмо. И нaвече ће тeрамо стoку. Свaк у сeло ће си uзме свoје, тuј
у цeнтар сeло, свaкој си iде у свoју кuћу. Одвoјимо ги, отiде. Па завrшиш бiволи, aјде
дрuго iма рабoта, дувaн до јeсен, свe брaње, нeма седeње. Тaтко вiка да не iду у шкoлу,
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дувaн да бeру. „Нeма да iдеш у шкoлу, пoтврду сам извадiја. Да ми бeреш дувaн, да iмам
аiр.“ Опyнци кəд ми је купiја тaтко, јa се радuју, радuју, опyнчики ми купiја лaковани. На
опyнци, па сам се радувaла.
Мi смо бiле трi дeца, али и на чiчуˬми четiри, мi смо двaес и четiри гуoдине с
чiчуˬми зaједно живeле. Тoј што кaже једyн, тo је. Нaвечер ће вечeрамо, рaспоред ће ни
дaде. Ће не пострoји: тi у дувaн, тi у њiву, вi двe домаћiце ће сeдите дoм. Мaјкаˬми iма
пoстару јетrву, ће ву напuни мaз, сiр, јaја, за данyс тoј ти је, нeма вiше, с тoј мoра да чiни
чaре да ги напрaви, да iмав да јeдев. Нaјстара одређuје штo iма да се спрeми. Ако је
пасuљ, ако је вaриво. Трпeза толiка, кə ће сeднемо око њuм. Снaшка нaјмала нoси, слuжи,
oна нaјпосле iма да јeде, нeма да јeде тy кəд јeдемо мi. Свi зaједно јeдемо. Пред вечeру
посiпе свi, чiчаˬми, тaткоˬми, стрiнаˬми рuке да опeрев, да обрiшев, свe. Дeца, мi
пoсебно јeдемо. Стaри јeдев такoј на трпeзу, дeца на једyн крај. Дeца нeма до стaри, тaм на
крaј. Трпeза гуолeма, окрuгла. Пoсле кəд се оделiмо, aј почнaмо да стiчамо. Oни се
оделiше, пoсле сiнˬму нaјстар, голeм, и oн се уoдели, трi кuће биднaше од једнu. И сeло
биднuје од брaћа. Па мукuјемо заштo се оделiмо, тoлко љuди, навiкле смо зaједно. Нeје
имaло свaђа тyк, бiло је ко једнa дuша, живeле смо си. Живoт је бiја тeшак. Кəд се
оделiмо, тyг нeма шпoрет, мaјкаˬми зaпали огњiште. Мi, радuјемо се дeца, радuјемо.
Огњiште, oгањ гoри, нeма шпoрет. Пoсле шпoрет смо купiле, цrн шпoрет. У Прeшево
куде Цiгани погодiла да га прaвив, и ће га плaћа на рaте. А пrви пuт кəд улeгнемо у кuћу,
обичaј oгањ да се запaли, и нeма кудe мaјка, на огњiште. Мi се радuјемо, у нoву кuћу, oна
штo нoва, на једнu сoбу прoзор тuрен, на једyн ћилiм, у дрuгу сoбу па слaма. А сy какo
убавiња, кuће. Спaли смо на рагoже, пoсле кревeти смо имaле, али нeма душeк, са шuмке,
једнo врeме слaму, па шuмке. Па се радuјемо нeма вiше слaма, него шuма од клaсја што се
љuпив. Па мi, рaди, рaди. Знaш, oно oдма пoчисто, не ко слaма. Али кə ће лeгнеш, па
спaње, па здрaво, нiшто те не бoли, такoј е бiло, сламњaче толiке, по пoла мeтар висoке.
Deца, не мoж се кaчимо на крeвет, живoтаˬми. Uјутро, кəд се дiне мaјка, uзне стрuку, iма
једнa дuпка, мuне, и свe гу растрeсе слaму, и такoј покрiје крeвет, да је намeстен крeвет.
Пoсле, кəд шuшке пoче да тuра, па милiна. Нeје вiше слaма, шuма, млoго uбаво,
модиeрно. Е, такoј е бiло, дeте, живoт. А сyд свe пeрја, модиeрно. Тyд нeје бiло да се дiне
нeкој код лекaра да вiка не мoжу. Тyд стo двaес oвце смо имaле. Свaка кuћа чувaла си је
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oвце и крaве. И дyн-дəнyс свaка кuћа iма крaве, oвце, стoку чuва. Тoј сeло нaјубаво, љuди

нaј рабoтив. Отiдеш у пoље, свe лeгав њiве, свe изoрано, свe посeјано. Љuди о тoј жiвив,
од пољопрiвреду, од стoку, свaка кuћа си iма стoку.
(Гордана Станојевић (1945), осам разреда основне школе, Стрезовце)

*
‒ Мi гу нeсмо видeле. Јa ће кuпу, вiка. Па кудe ће купuју.
‒ Јa па лeкови понeсо. Идoмо гoре у апотeку. Вoду си понeсо. Лeкови попi сабaјле.
Чeкамо га од oсам, oн на уoдмор.
‒ Да провeрев. Двaпут сам бiла и више нe, eве шeс мeсеца. Нe се знaје.
‒ Кокoшке само. Крaве да гладuјев нeма, свiње да ми гладuјев, нeма. Кoј да ги
чuва? Овoј дeте не мoже. Јa фатi продадo. Aјде рaни га, са штo. Не мoжеш. Имaње да
кoпаш, да сeјеш жiто не мoжеш.
‒ Чuвам крaву, једнu кoзу. Iдем тaм, дангuбим. Снaшка дoм. Oна нe ли рaдеше у
Пaмучни. Бiла је на пазaр, сас дeте. Једнo дeте, једнo тoј дванaес гoдине, сeдми рaзред.
Uдари се пре мeсец дyна. Водi га на превiвање на Стaницу, овдe. Сyд му протeкло на
дрuгу стрaну. Сyд рaна заздравeла, а на дрuгу стрaну. Али свe да чuје, да вiди, тrчи. Вrти
нaтам-нaвам, вrти. Али сyга не смeје. Кǝд рaно, oн поoди у шкoлу. Кaква шкoла, вrћај се.
Одведoше га куд лекaра. Oн га погледaја, чiм га погледaја, iч нe га примiја, oдма, кiтно.
Вратiја се: „Е, јa дeте ће вoзу на аперaцију.“ „Какo бе ће вoзиш?“ Бrже, дoшја дoм, па се
зaтвори у сoбу. А јa кудe бeше отiшла?
‒ Да нeси у бaшчу бiла?
‒ Мoжда, не знaм. Па пeт дyна тaмо је седeла. И тoј су платiле, кoлко су платiле.
Да ли, мoри, ма двe iљаде ако нe ги узeле. Јa му давa. Дадo му пeдесет eвра. „Некa ги,
iмам.“ Прођoше двa дyна: „Мaјке, дaј ми ги“. Мoрам, дeте ми је.
‒ Па нiгде не рaди. Тoј нeгде прiватно.
‒ Овyј мuжˬву, Станiмир oтиде тaмо. Сyд па дeца oдведе. И овyј се уoжени, и сyд
тaмо. Направiше кuћу у Бaваниште. Станiмир направiја кuћу. Свe iмав, и имaње, па на
пијац кoзе узeја, oвце узeја. Па га викaле. Сyд пa је отiшја тaмо. Не знaм да л је тoј
продaла или неeје.
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‒ Oна, и oна не знaје да рабoти. Јaгода је у Батaјницу.
‒ Да iдем. У кoлко iма автoбус? Вiш каквo је врeме. Дiп ладовiна и код
аутoбуску. Дoле ће oдемо дек oн рaди попoдне.
‒ Стaна какo је? Да ги вiдимо, нeће мoж да ги пoзнамо. Одадe ли се онoј девoјче?
Љиљaна кoлко дeца iма? Eј, не принoси.
‒ Знaјемо те ми. Мнoго ли си долeко па нe те знaјемо. Јa трeба да доoду. Бoље да си
оставiла, да сам се удавiла, а не... Мi дeца да се iграмо. Oни гурнaше ли ме, штo ми
направiше, па у онyј вiр куде јa iмам кuћу, знiјеш кǝд iдемо нaгоре. „Помeрајте ме, eј
љiди!“ Oни почнeше да бeгав. А oна дођe, iзвади ме, жeно. А јa, мoкра. Кǝд ме видoше
мoји. Сретнoше не куде Гaнини. Гiнина кuћа куде је, тu гу знoјеш.
‒ Какo нe гу знuјем. Тuј сам бoла.
‒ E, тuј не сретнaше.
‒ Ама тaј е бiла једнa стaра кuћа. Станoја и Гiна су живeли тuј, па пoсле правiше
на дрuго мeсто.
‒ Iма испод автoбуску, тuј нaдле, да се кaпи лeб. Лeб си продaвав тuј. Oни сyд су
почнaли, а мi идoмо пoдоле. Eј, јa нeћу. А љuто да јeду, нe. Једнoг лекaра што iмамо нe
ни дaва нiшта. Ни лeб не треба да јeду. Oни вiкав бoље с мaз да јeдеш. Киселiну нe ми
дaвав. Јa зељaник, пропeћ слaбо вoлу. Јeдев си, дeца, Нoвица, и oн.
‒ Јa на кoга да мeсу, сaма.
‒ Зељaник правi. Погaчу ми тражi, тyг месi.
‒ Јемпuт, одaвно бeше. Iдеше по пaт, кǝд oн: „Здрaво“. Кyд ме је oн видeја. Не се
познaвамо. Једампuт су дoшли и вiше нe.
‒ Немoј да бeреш. Горушiца ће не дeре. Немoј, не млaти. Престасaле су, а једнe
зеалeне.
‒ Нeсам бiла кoј знaје откyд. Бiла сам у кuћу, нaвам нeсам. Сyг препрaвено нeкако,
не знaм. Овдa каквo бeше тoј, такoј ли бeше? Јa сам забравiла, мори, одaвно нeсам бiла.
Знaм јa, прoзорче га iма једнo откуде пuт. Кǝд глeдам, oно покрiјено, нeма га. Мoре,
рекна, овдек трeба да је. Мори и кǝд сам доодoла, стaрка кǝд бeше, јa знaм тoј.
‒ Јетrваˬву бeше. Зaједно? Нe, нeсу бiле зaједно. Бiла је oна на комшилyк. Кyд гу
видoмо у амболaнту? Не знaм кoји гу питувaле: „Нeсам јoш искочiла“. Знaчи искочiла.
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‒ Имaла рaк на дoјку, сeдам гoдине iма. Скoро ми рекнaше умрeла. Девoјче једнo
одaла, у Скoпље ли рекнaше.
‒ Тaј ли четерeс гoдине што умрeла? Тyј па нaј нeма лeк, рaк.
‒ Њoјан тaтко, на овuј дeда ву се пaда, и мoја мaјка од uјку сeстре и о тeтку. Тaј
фамiлија. Oна девoјче iма голeмо, мори. Проoди си врeме. Овyј двaјес гoдине iма.
Нaпредан, крuпан. Рaди тuја, блiзо, у пекaру. Сyд га пребацiле у млiн. Нeма стo мeтра до
кuћу. Јa скoро бeше. Вiка: „А мори, бaбо, трi мeсеца“, да ли двa рeче, „плaту јoш нe ми је
дaја“. Рекна, oни свi такoј рaдив. Зeт не рaди. Рaдеше у Жiтомел, искарaше ги, нeма
рабoта. Зiмус радiја двa мeсеца и сyд је дoм. Штo да прaви? Стaрци тaмо гoре у сeло.
Сaди бaшчу, трi eктера бaшчу. Вoда што је тuј, лeле. Свe компiри тuј, копuс, крaставице,
штo ти нe турiла у бaшчу.
(Милка Митић (1938), два разреда основне школе; Драгица Станојковић (1940), два
разреда основне школе, Големи Дол)
*
Имaло га, Марјaне, у пoла oсам тoј мaло автобuшче што iде за Врaње. Давaло и
пoвратну кaрту. Пoвратну ти дaва, ако oће, с пoпуст. У пoла oсам га iма от Прeшево, а у
јeдан од Врaње поoди. Али па трeба нeкој до Чукaрку да не одвeзе. Па јa кoла сам купiја,
eј. Али тiја кoла мeне нe ме вoзив, Марјaне.Тiја Љубiша што ги iма. Oн кǝд је купiја тiја
кoла и рeче двeста eвра. Јa му дaдем. Платiја ги. Пoсле регистрaција, тaбле, прeнос, свe
тoј јa плaтим на пeнзиjски чeк. Мoре, мнoго ми се одбiја. Па отiдем у Врaње. Показa му и
погледa. Па, рeче, свe плaћаш, и тaблице, и прeнос, свe. И тuј, трiста eвра ли, пeсто eвра
биднaше кoла. Само нe ме вoзив мeне. Слaвиша ме вoзеше па нeма тuј, возaчку му
искључiле. Трeба пaре да продuжи. Да гу продuжи ли, да гу прaви ли нoву, не знaм. Кǝд
iде до Прeшево, Iвана ги вoзи. Дрaган си iма његoви кoла. Једǝмпuт, да ви прiчам, јa
iдем за Врaње. А једyн от Пасјaне ли га вiкашев тoј, iде. И накуд Чукaрку зaстана, на
мeне и на бaбу, бoг да гу прoсти. Мi се качiмо. А овyј од Цrновце на Душaна, Мiрко ли.
И прiчамо тuј, разговaрамо. Кǝд у Врaње да му плaтим: „Какo бе ће плaтиш? Јa сам
глaвни бијa у Гiлане, глaвни сам у Врaње сyд“. Такoј ми рeче.
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Кyд купi Петрuш? Тyг је кuпено. Милиoн и трiста iљаде трeжеше за овoј њiву и
на овoј овuм што је цeло. И Љuба, Бoг да га прoсти, ћ iдемо са Стојaна, и Добрoсав, куде
Ваjiта нaвечер. Милиoн и трiста, Стoле“. „Хa, хa“, смeје се Стојaн, „Да ти дaм јa oсамсто
iљаде? Мiсли, па ће ми јaвиш.“ Дођoмо до дoговор. Пратi ме да вiдим кoлко ће дaде. „А
бe Ваjiт, дoшја сам да ми кaжеш, пошто зaједно смо oвце чувaли, послeдњу цeну, да дoђе
кaпару да ти дaде.“ „Милиoн и стo. Нека дoђе, aјде“ Јa ги стiгнем. Чeкав ме Љuба и
Стојaн. Стојaн се само нaсмеја: „Ће остaви јoш.“ Сабaље, осомдeс пeт гу купiја Душaн. А
Стојaн гу oстави. Вiш каквo мeсто, бре. Па пeсле овoј овдeка сǝс Љuбу. А тi нeмаш плoц,
а? Штo ће тi да мiслиш на њeга. Јa дек iмам та штo, да га јeбу. На сiнови нe ги се угaђа.
Нa се угaђа да ги подeлимо. Онyј вiли онoј да uзме, онyј вoли овoј. Такoј стoји. Нека
бiдне штo oће. Јa ги мoлим, oни нeћев. Корiју у трњaк, знaјеш ли гу у Трепетлiке? Нeси
бiја мoжда. Петнaес мeтре је дубiца дугaчка. Овaкве дебeле. И Витoмир, да гу нaђемо тuј
корiју кудe је, да гу сeчемо. Па iдемо куде Дuшка. Двa дyна сам iшја, сипuјем гoриво,
Славiша ме вoзи. Нађoмо гу, иљaдо и пeсто мeтре. Тaмо га iма овyј Гoран Вeркин, Сrба
га нeма, Стојaн iма, Станiмир iма, какo су ми међнiци. Ће сeчемо тuј. Дoбро, сeчите.
Белеџiше по дeсет дубiце, нaјдебеле. Јa тyг рекнa: „Вi тoј дoњо пaрче.“ Кǝд Витoмир:
„Нe, oћу га јa тoј гoрњо“. Епа, сeкја си бе дубiце. И штo ће му прaвиш. Онyј па од
Нерaдовац: „Нe, нeћемо да дeлимо. Нека uмре Јaнча па тyк ће дeлимо“. Будaла. Овдe овoј,
одовуд јaбуке, тoј га планiрам на двојiца. А на једнoга да дaм онeј дубiце. Проoдиш уз
тyј пuт нaтамо. На Нeбојшу свe је тoј пaрче, а Слaвко нeма тамо. Oсом дубiце ли iма, тричeтри шљiве, крuшка једнa. Али бoље куде њeга. Пeдебели дrва iма тaм. Онaј вrба, да га
јeбу, aма као ћuмку дебeли. Дoђи мuлка на муабeт, немoј да бeгаш од љuди. Ће uзмеш
колiце. Да ги тeра слiве, ће заврiјев у џaкови. Јa ракiју шeс гoдине нe гу тuрам у uста.
Спремiја ми кoња јa да јaшу, да не iду пeшки. Отидoмо. Тuј тyј Бoшко. Погађaмо
се. Кuлко: педесoт и сeдам iљаде бaнке. Јa му дадo педесe. Oн нeће. Милoја му зaпсува и
мaјку и шaјку на тoга шурaка. Дођoмо. Па да бeше отiшја на Стaницу, а јa после петнaјес
дyна, двaјес. А јa нe, узeли гу комшiје на педe сeдам. А једнa голeма корiја, око двeста
комiда, као ћuмку дебeли, дугaчки, како мoтке свe дугoчке. Двe парцeле како мu што
сoдимо бeграм. Четaри парцaле, пaта парцaла рeче: „Eне гу онaм у пoлошо мeсто али
пoвише дrва iма.“ Тaј џaбе за педuсет iљаде бaнке. Ал кад нe ти дaва ђaвол да га кuпиш.
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Iшла овaј и куде uјкаˬву. Вiка нoге га бoлив. Oн трiјес гoдине и кoлко, свe је путовaја од
Рељaн до Кречaну, пeшки, и нoћ и дyн. Изедoше на Радiска пaре. Двe iљаде и шeсто eвра.
Сyд јeфтине корiје гoре. На Вoју му давaли за пoла eктер двe iљаде eвра. Саз Димiтрију
би имaли зaједно. Двe iљаде eвра му давaја једaн, па пoсле одустанaја. Тyг такoј бiло, а
сyк нeће. Дрaгољуб ги дaја за трi iљеде eвре. Јa Мaрка га викa, Бoг да га прoсти, отидoмо
нoће. Исeкомо, напунiмо кoла, дођoмо. Кǝ дођoмо ондeка више Стојмeну кuћу: „Јaнчо,
iди си дoм, нe ми трeбаш сyда“. Дaде ми са свe дrва. Мoжда си бiја натaмо, у тeј корiје.
Дрiгољуб и Мaрко су имaли Топoлче, ако знaјеш. А паднaло у Македoнију, да ги сeчев не
мoжев. Вoја ми казувa скoро што га зaкачи такoј. Oн жалостiван. И кад се рoди, и кад
uмре, и кад прaви свaдбу. Свe такoј. Да га пiтам Сrбу кy ће да обезбeди прeвоз. Ако нe, јa
ће си iду сǝз Дeјана. Нe ми стiзав рaта за рaту. У дрuгу узiмам oсом iљаде и чeтрсто, ако
ми верuјеш. Јa iдем куде дoктори. Плaћам прeвоз, плaћам дoктора. Таквo врeме, нeће
нaкој ако нe му дaдеш. Јa сам iшја сас Љубiска нaшег. Па му вiкам: „Застaни овдe
нeшто.“ „Не мoже, не мoже.“ Нeће да стaне на свaко мeсто. Ће не одвeде чyк тaм дoле па
да се врaћам пeшки гoре. Мiцко купiја дрљaчу. Купiја рeче. Докарaја гу овyј Трaјче.
Овiја iмашев зaједничку тuј дрљaчу. Самi гу правiли. Дoбра је, да дrља. Купiли, нe ти
казuјев кoлко. Делiли пролeтоске плuгови. Iма пaре, нe ги је трошiја тeј што му дадoше.
Мeне нe ми казuје да ли ги iма, да ли ги нeма. На oба сiна дaја, кoла купiле, и за њeга
купiја. Штo oће нека прaви. Мa, ће се снaђе. Какo се овiја снађoше. Uтепа се работeеће. У
Aшање рaдеше. Казuјеше Кадрiја: „Пeт сiна iма, o Јaнчо“. Свi пeт су у Нeмачку, у
Нeмачку ли, у Швaјцарску. Ама тoј бeше одaвна, iма петнaес гoдине какo ми је кадрiја
казувaја. Тuј једyн, у вoјску бeмо зaједно. И, кǝ дођoмо, трeба ми крaва. Једнu црвeну
гледa у Бујaновце. И ценi ми гу пeсто педесe... какo бeву. И oн: „Да га uзмемо, Јaнчо“. Aј,
да iду јa да га вiкам Сrбу. Овoј лознiца ли је? Лознiца.
(Јанча Стојковић (1928), два разреда основне школе, Славујевац)
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*
‒ Јa нeсам тeла код тeбе, брaте.
‒ Кoј е с тeбе?
‒ Кудe си оставiја флeшку?
‒ Нeсам јa.
‒ Eве гу, нaшла сам гу.
‒ Црвeн си, ко рaк.
‒ Aјде бе, немoј тuј да ми мeшаш. Тi тoј нeси урадiја, кaмоли па овoј.
‒ Сyд кoје да урaдим?
‒ Урaди на кoпи, урaди на кoпи.
‒ Тoј су твoји игрaчи. А недeљу дaна нeје имaло нiкакви игрaчи.
‒ Поглeдај што си урадiја, мајмuне. Овyј је јучe имaја деведeсет двa.
‒ Дaј да намeстим.
‒ Гuра шiпку и клiпицу, нeће мoж да гу дiгне нaгоре.
‒ Скiни му гу тi.
‒ Iспод, iспод. Такoј ли је? Такoј ли је бiла?
‒ Тiја ги uвек iграм.
‒ Aј, дoдај ми телефoн. Вaљда дoле, не знaм. Заштo?
‒ Нeсам јa ко тi. Одједампuт двaјес игрaча iмам дoбри.
‒ Јa сам мислiла да су мoје.

435

‒ Па кǝд сам у пaтике од uјутру у једaнаес.
‒ Iмам двeста седамдeсет динaра.
‒ Тoј да врaтиш на taту.
‒ Кoје? Дaја сам ги тeј.
‒ Гледaја ли си овyј најновiји? Сeдамсто кoњске снaге, за двe зaрез двe секuнде до
стoтку дoђе.
‒ Кoлко?
‒ За двe зaрез двe.
‒ Што тoј?
‒ Најновiји ламборџiни.
‒ Oни мiслив да је ванземaљац, онaј мaска, знaш.
‒ Aј iди по вoду, мoлим те. Iди напuни гу зелeну флaшу.
‒ Па iма тuј вoда.
‒ Iди по вoду, ће лiпчем.
‒ Имaла ли си психолoгију?
‒ Имaла сам.
‒ Uчите ли из онuј рoзе књiгу?
‒ Пе-шeс слiке ми је лајковaла.
‒ Штo рaдив дoма?
‒ Ужiвав. Iди на јu тuб.
‒ Уз овuј оваквu мuзику iграш. Знaш онoј, кад iде uназад.
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‒ Знaш онuј iгрицу, мислiла сам да се такмiчимо, ал нeма вeзе. Заштo нeћеш? Само
да прoбамо. Aј смaњи га мaлка.
‒ Ствaрно ли с отвoрени oчи спaваш?
‒ С пoлуотвoрени.
‒ И посмaтра те куде пролaзиш. Јa јемпuт пролaзим, oн ме глeда. Јa мiслим зајебaва
се, а oн rка у нaјвеће.
‒ Овакoј oчи ће избuљи. E, ако сuтра бuде лeпо врeме, или прeкосутра, да iдемо у
цrкву, али скроз гoре, куде смо бiли па јoш гoре. Нe се зајебaвам.
‒ Oн скапuје на компјuтер.
‒ E, овoј е нaјјаче. Кад сам видeо...
‒ А штo се искидaло, заштo?
‒ Човeк позaди. Вiдиш ли га?
‒ Чiја је онaј дeле машiница за шишaње?
‒ Кoја, кудe?
‒ Па дoле, на вeш-машiну? Дoбро ли шiша.
‒ Не поденuј га, iде у oсновну шкoлу.
‒ Нeма вeзе, тoј е фризuра.
‒ Кoја фризuра, тoј глeдај за тeбе, тi си стaрији.
‒ Јa iдем ис крaјност у крaјност. Слaно, слaтко, вoду не пiјем тoлко. Дoбро, кад је
такoј нeгде, кад се замлaтим и кǝд је флaша поред мeне и мoгу да попiјем. Али кад ме
мrзи, пiјем по чaшу, двe на дaн.
‒ Сaд почiњи да размiшљаш , а не пoсле.
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‒ Oн полaже јuна, не јuла. Прiјемни, бe.
‒ Какo ће те остaвив на пoправни кад је сyд трoмесечје бiло? Нe ми намигнuј, чuјеш
ли. Нe ме нервiрај.
‒ Мoжемо ли да iграмо мaло онeј бuбе на твoј профiл? Aјде.
‒ Кoј ће вoзи?
‒ Ће вiдимо, ће се договoримо, с нeшто. Ћ iдемо с мoји кoла. Не мoжемо с једнi кoла.
Позaди тројiца, возaч и код возaча, овyј сuвозач.
‒ Кљuчеви нe ги дaва.
‒ Јa не мoгу с њeга. Ако му се тoлко рaди, нек рaди у кладиoницу.

(Д. М. 23, А. С. 20, Д. С. 16, Прешево)
*
‒ Трeба да опeреш рuке па да iдеш код бaбу.
‒ Јa iмам и од мoје пiре. И од мoје, uкупно дeсет.
‒ А не мoгу да дeлим.
‒ Рeкла си да мoжемо да позaјмљујемо.
‒ Нe, пaре нe. Само игрaчке.
‒ Јa стaвљам у тoрбицу.
‒ Јa ћу овдe.
‒ Aј, кaжи жбuн.
‒ Нeће да кaже затoј што ће ву се смeјете.
‒ Нeћемо да ти се смeјемо, кaжи.
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‒ А кудe да чuвам тoрбицу? У штo си ти ставiла пaре?
‒ Јa ћу овдe да чuвам пaре. Поглeдајте.
‒ Iмаш ли нeки лaк?
‒ А кo ми је узeо кармiн, а?
‒ Oна ву је дaла.
‒ Iма ли нeкој дрuги дeо од лептiра?
‒ Јa iмам. Јa iмам дрuги дeо од лептiра.
‒ Eво овaко. Немoј, мoлим те. Нeмој! Тo је мoј лaк! Заштo си га узeла? Дaј ми га!
‒ А мoгу само да налакiрам нoкти?
‒ Тi ли вoлиш тeј бuбе? Дeда ги зoве зелeне бuбе. Знaш кудe iма мнoго да ги
нaђеш? У нaну. Тaмо ги iма пuно тeј бuбе. Oбично ги iма пuно. Овaј дaн ги нeма. Нaшла
сам!
‒ Гдe?
‒ Eво га!
‒ Oћеш да ти налакiрам нoкти? Aјде кобајaги.
‒ Сa[д] ћу да вам донeсем, сa[д] ћу. Iдем да uзмем још нeколко ствaрчице и да се
сuнчам.
‒ Eј, iдем и јa.
‒ Јa сам пrва изабрaла овuј рoзе. Јa сам пrва рeкла.
‒ Јa ћу бeлу. Ће нaђем.
‒ На мeне дeјте у вiлику. Кoј oће у вeлику? На кoга сiпа, тaј ће uзме.
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‒ А мoгу јa? Па тi ће пiјеш свaки дaн.
‒ Љuди, глeјте овoј!
‒ Јa ће ти напрaвим да iмаш eкстра нoкти, као да iмаш овoлки нoкти. Oћеш ли да
ти покaжем? Дaј. Чeк, чeк, овакoј. Рашiри лeпо. E, такoј. Сyд састaви. Рaди само
прoвидан.
‒ Јa сам бушiла uши.
‒ И јa ће ги избuшим.
‒ Е, узeла си гу. Рeкла си рoзе.
‒ Рeкла сам овuј да oћу.
‒ Тi си га расипaла свe.
‒ Мa нiје га расипaла, него нeма гу цeвчица.
‒ Да вас пiтам нeшто, гдe је мoј сoк? А, тaмо.
‒ Јa сам спрeмна.
‒ На мaне ми је стaлно прaзна тoрбица. Мoжеш да iдеш тaмо код њu?
‒ Кoј ће да ми позaјми лaк?
‒ Eво, јa ћу. А штa тo тi рaдиш? А oна ли је учитeљица?
‒ Овoј ли је за пuдер?
‒ Јa ће ти донeсем.
‒ Донeси за свi.
‒ Једaн ћу да донeсем. Нeмам за свi. Мнoго је дoбар, црвeн.
‒ Кoлко гoдине iма oна? Кoј си рaзред?
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‒ Нe, нe, нeје нoва. Iмам у купaтило шмiнку.
‒ Да му дaдемо једнo колaче. Знaш да јoш нiје слaдак.
‒ Oво су колiца. Eво овaко, овaко ги стaви.
‒ Дaј ми огледaло. Oћу и дрuгу стрaну.
‒ Умазaла сам се. Мoраш да вiдиш.
‒ Извaдите свi лaкови што iмамо.
‒ Зaтвори ли га? Стaвите тuј и свi, кад трeба, шмiнкате се. Јa знaм мнoго лeпо да
шмiнкам. Свi oћев јa да ги шмiнкам.
‒ Oћу на мeне да ми намaжеш. Aј на мeне ми намaжи по двe. Гoре ми дoдај плaву,
вaжи.
‒ Е сaд јoш мaло.
‒ Нервiраш ме. Дa[ј] јa ћу.
‒ Јa ће се распрaвљам с тeбе. Дoбро ли је?
‒ Пrво ми обрiши кармiн.
(А. С. 9, Ј. Ф. 9, Н. П. 6, Прешево)
*
‒ Нe бе, компјuтер ти је такaв.
‒ Свaшта ми избацuје.
‒ Кoлка ти је кaртица.
‒ Не знaм, у пiчку мaтерину. На цe нeма нiшта. Свe ми је, слiке, свe ми је у дe.
Знaчи, чuва oн кǝд се избрiше. Нiшта тuј нeма. Само што је инсталiрана онaј iгрица.
Пребaци ги тuј мoбилни телефoни.
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‒ Овoј овдe овoлко комaда што iмаш, тoј ти је вiрус.
‒ Кoлко ги iма, у пiчку мaтерину.
‒ Овoј сaд што вiдиш, ће ти бuде смeшно. Бrзо iде. Oдлично рaди. Овaј ти је
седaмнаест гiгабајта, овaј ти је трiнаес гiгабајта, осамдeсет гiгабајта. Ће кuпиш једaн
хaрдиск.
‒ Тoј за вiндовс сeдам?
‒ Ал не мoраш са да купuјеш.
‒ Нe бе, ће нaђем.
‒ Хaрдиск ти је сyд пeтсто гiгабaјта трi и пo хiљаде динaра.
‒ Па штo је тој, трiес пeт eвра. Јa овoј узедo тaмо куде је oбично скuпо, да се
чuдиш. Али oни свe на Пaком uђев. Кoлко је на Пaком, тoлко га продaвав. Али, кǝд јa
отiдем, пiтам: “Кoлко је пaре?“ Кoлко рeче, iљаду и чeтрсто, такoј нeшто. Кǝд отiдем, oн
написaја двe iљаде и oсамсто. „Чeкај, бe, вiкам, на Пaком пiше тoлко“. Тu, што је врuћо,
нe се пiје. Ће га олaдимо. Милиoн шрaфа сам узeја. Какo, откудe oн знaје штo му је? Али
имaја сам срeћу, oн имaја iсти такyв тaм у ћoшку. Отiшли му нeки кaблови. Вiкам:
„Вuфер дoбар ли је?“ „E“, вiка, „тoј му нeје дoбро“. Дeсет eвра. Дoбар је. Кудe да га
нaђем? Овoј ће га мeњаш ли? Или ће га надограђuјеш?
‒ Нe, бe. Надогрaдња нiкад нiје дoбра. Oћеш да вiдиш какo рaди?
‒ Овoј нeке iгрице па нeће. Трaжи си свoје. Да нeма да гу кoчи. Мoжда нeгде око
дeвет гiга iма. Шiба гу, у пiчку мaтерину.
‒ Бeше да се шiшам и iсече ми млaдеж. А пoсле iзвини. Трeба да глeда.
‒ Нe бе. Само те мaло сецнaја.
‒ Iмам пeт динaра унuтра онiја, немoј да ми ги изгuбиш. Пaдне се пaрче код мeне
и oна ми uзме новчaник и у продaвницу. И с њi си плaти.
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‒ Јa пrви пuт када сам добiја пaрку, тyд сам се запослiја. Iма тuј нeшто. Тi нeкако
да гу смoташ, да знaјеш. Кудe узимa пaтике?
‒ Испод Чiк. Ал сам ги узeо iма трi мeсеца. Препешачiо сам с њi мoжда стo
кiлометра. Нiсу оригинaл.
‒ И онeј кoје ги као знaјеш да су оригинaл, онeј по Врaње, нeсу оригинaл.
‒ Бeше у Бeоград, гледa пaтике. Цeла мoја плaта за пaтике, бeгај бе.
‒ Јa у Ђaк, тaмо ми се свiђа. Uзнем јa пaтике. И платi ги скuпо, нaну му јeбем,
дванaес iљаде. Сuтрадан обuчем ги јa, oне се одлепiле. Отiдем у Ђaк да ги промeним.
„Iмаш ли рачuн?“ Јa тaп, рачuн. Нeсу ни погледaли, oдма ми заменiше.
‒ Вiкам ти, стo кiлометра сам прeшја с њi.
‒ Кoлко си тi висoк? Кoлко кiла iмаш? Овiја нoн-стoп трбушњaци рaдив, iдев у
теретaну. Глeдам ги нeки, бyш ги брiга. Ал, дoбро, здрaвље.
‒ Пiтам га једнoг: „Кoлко ће га прoдаш?“ Oн вiка двeста педeсет. Двaес чeтри
хiљаде нoв с гарaнцију кoшта. А тi, овoј пoловно двeста педeсет, модeл из двe iљаде
девeту гoдину. Какaв лaптоп сам видeја. Свe нoрмално, а екрaн тaч-скрiн.
‒ А iма ли ги рaзличити овiја вiндовс сeдам?
‒ Дa, iма ги. Iма стaри, профeшǝнал, а uлти мeјд, свe што iмав онiја, oн сaм iма.
‒ Ће мoрам нeки екрaн да uзмем.
(З. Ц. 37, П. Т. 41, Прешево)
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I. Kovrucraja 3a oueHy u oslpaHy AoKropcKe Ar{ceprauuje |OBOP IIPEIIIEBA up
TarjaHe Tpajxonuh, Kojy qI{He: ap Jopaaua Mapxonr.rh, pe4onnu npotpecop 3a Hayr{Hy o6lacr
Cpncxu je:ux, ca (Drroso$crcor Qaxy,nrer y Huruy, ,qp Haaexla JonNh, BaHpeAHH npo$ecop :a
Hayr{Hy o6racr Cpncr<u jesux, ca @uro:o$cxor Qaxynreta y Humy u 4p Xapxo Eou*raxonuh,
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CaAy,IIocJIe yBuila y pyKoilr4c AoKropcKe gracepraquje, 4oue:ra je 3aKJbfrKe xoju cle4e.
II. Ouronna crpyKTypa

paAa. Pyxonuc AoKropcKe 4ncepraqzje noA Ha3r.rBoM foeop
Ilperueoa uv^a 456 crpaHa rounjyrepcKor reKcra @opuara A4. Pal, aMa cne.4ehy crpyxrypy:
YsoAHe HarroMene (1-8), @ouerura (8-144), Mop$onoruja(145*319),VIz cr{HraKce (320-335),
Coquo:ruurBr4crr4qa KperarLa

(336406),3axryuue

HarroMeHe

(406415), Tercrosu (416443)

u Jlnreparypa (44445 6).

IIL fleramHa crpyKTypa paAa
flor:ras,tse @ou e murca caApxr4 AenoBe:
Arc4euam (Arqenar KoA lrMeHr{ua, Axqeriar KoA 3aMeHr{ua, Axuesar KoA [pr4AeBa,
Axqeuar xo4 6pojena, Axqenar KoA rJrarora, Arqeuar KoA HelpoMeHJbrrBr{x perra, Ilpeuoruerre
aKrIeHTa

Ha

rrpoKJrrrrr.rKy,

Axqeuar Ha Herarluju KoA rJraroJra, Pequ ca EBa

aKueHra,

AesaxqeHrya\uja);
lnacoeruu cucmeM: Borcanu (IlonyrlacHlax, BoKa,ru cpeArber pe.ua, Cy.u6usa sazma
3aArber pe4a, Jar, Pe$rercc BoKaJrHor r, Boxa,-Iuo p, Boxa,rcKe rpyne, Kourpaxquja BoKzLla,
Pe4yxquja BoKaJra: AQepe:a, Cr.trxoua, Auoxona, Emasuja, IloxpetHu BoK€r,TI4, Yuerarre
BoK€l,rra, Cyncrnryuuja noxara: Boxa-n a, Boxar e, Borar rz, Boxar o, Bora,t y, Xanrororuja u
cpoAHe nojane); Koucouaumz (Conaur j: Couaur j ua uouerxy peqr4, Couaur j y ueaujannoj
uosuqujlr, Couaur j ria rcpajy peqr4, Couanr n, Cyr:raurtrK S, Cyr.nacHran x, Cyrnacuur{Ka rpyla
xr, Cyr:racHlrK s, Cyrracnuqu q h g, Cyr:racnuqu h u t1, CouaHTIr H, rb rt I\ m, Cyg6wna
Snua-nuor .r, Joroname, fla,raraluzaryuja, KoucouaHrcKe rpyle: VluwlujatHe cyrnacHl4qKe
rpyne, CyrracuuuKe rpyne y uegujannoj uosuqlrju, Cyylwua $uuarurirx KoHcoHaHTcKI4x rpyra,

CanAxu, Acuuu.raquja v 4rzcur,nuraquja cyrJracHprKa, AQpuxarn:aquja, .{econopz:aquja,
Meraresa u Hapo4na erurr,ro;roruj a).
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Поглавље Морфологија има следеће делове:
Именице: Први деклинациони тип (Номинатив једнине, Општи падеж једнине,
Вокатив једнине, Номинатив множине, Општи падеж множине), Други деклинациони тип
(Номинатив једнине, Општи падеж једнине, Вокатив једнине, Номинатив множине,
Општи падеж множине), Трећи деклинациони тип (Номинатив једнине, Општи падеж
једнине, Вокатив једнине, Номинатив множине, Општи падеж множине), Хипокористичка
и слична имена на -е и -и, Посебне напомене о именицама, Именице уз бројеве, Збирне
именице, Именице плуралија тантум, Трагови синтетичке деклинације;
Заменице: Личне заменице, Именичке заменице ко и шта, Заменице сложене од
кој и што, Показне заменице, Присвојне заменице, Односно-упитне заменице, Неодређене
заменице, Одричне заменице, Опште заменице;
Придеви: Присвојни придеви, Компарација придева, Деклинација придева,
Множина придева;
Бројеви: Основни бројеви, Редни бројеви, Бројне именице, Збирни бројеви,
Дистрибутивни и мултипликативни бројеви;
Глаголи: Презент, Аорист, Имперфекат, Перфекат, Плусквампрефекат, Футур I,
Футур II, Императив, Потенцијал, Глаголски придев трпни, Глаголски придев радни,
Глаголски прилог садашњи, Глаголски прилог прошли, Глаголи јесам, бити, хтети,
Посебне напомене о глаголима;
Непроменљиве речи: Прилози (Прилози за место, Прилози за време, Прилози за
начин, Прилози за количину), Предлози, Везници Речце, Партикуле, Узвици.
Поглавље Из синтаксе садржи следеће делове:
Неке напомене о конгруенцији: Множина именица средњег рода, Збирне именице,
Именице плуралија тантум; Удвајање објекта (Посебне напомене о удвајању личних
заменица), Плеонастичка употреба заменица, Место заменичке енклитике уз глаголе,
Употреба речце не уз глаголе.
Поглавље Социолингвистичка кретања садржи делове:
Обрада грађе (Групе говорника према узрасту, Групе говорника према
образовању), Квантитативна анализа, Диглосија у прешевском говору.
После Закључних напомена налазе се Текстови и Литература.

IV. Aнализа и преглед делова докторске дисертације. У докторској дисертацији
Говор Прешева дат је опис говора овог најјужнијег дела Србије, чиме је дат допринос
отклањању белине на дијалектолошкој карти Србије. Посебно је значајно што је тај посао,
имајући у виду друштвене прилике у овом тренутку, урађен пет минута пре дванаест. Овај
крај Србије представља гранични део према Македонији, тј. налази се на тромеђи између
Македоније, уже Србије и покрајине Косово и Метохија. Општину Прешево чине насеље
Прешево и 34 села. Састав становништва овога краја био је различит и мењао се у
различитим временским периодима. Повећан број Словена везује се за време владавине
Немањића, Цигани у овај крај долазе са турским освајањем и надирањем, а почетак
досељавања муслимана из Албаније везује се за другу половину 18. века. Исељавање
православног живља појачава се, а узроци су економске и социјалне природе. Део
муслиманског становништва, око 200 кућа, отишао је 1912. године у Турску.
Седамдесетих година 20. века велики број Срба напушта овај крај, селећи се у северније
српске крајеве. Те миграције се настављају, што доприноси непрекидном смањењу броја
Срба, чиме овај крај постаје крај са већинским албанским становништвом, о чему сведоче
подаци из пописа. На тај начин се поједина села претварају у насеља са чисто албанским
становништвом. Током прикупљања грађе за овај рад, аутор је био сведок како се из
појединих села селе последњи житељи Срби. Све то чини да овај рад добије значај који
лежи у чињеници да је ово, нажалост, говор ухваћен у последњем тренутку – у тренутку
пре него што ће га његови носиоци развејати по разним крајевима Србије, сачувати га
дотле док они трају (ако су старији) или учинити да нестане утапајући га у говор већине,
тј. краја у којем ће наставити свој живот.
Фонетика
Акценат. Говори призренско-тимочке области, којој припада и говор Прешева,
припадају говорима са једноакценатским системом, насталим губљењем опозиције по
квантитету и квалитету. Место акцента у говорима призренско-тимочке области, према
досадашњој литератури, по правилу је старо, мада би се с обзиром на место акцента ови
говори могли поделити на говоре са задржавањем старог акценатског места, говоре са
пренесеним акцентом и говоре са везаним акцентом. У говору Прешева позната је и честа
појава преношења акцента на претходни слог, али и појава везивања акцента за одређени
слог у речи. Такав везани акценат доводи у везу говор овога краја са северним
македонским говорима (кумановским) и он се не везује за одређени слог у речи – нпр.
трећи као у Сретечкој жупи или други као у Призрену, већ је то тзв. „морфолошки
фиксиран“, по Видоеском, тј. „парадигматски акценат“, по Младеновићу. Специфичност
овог акценатског типа је да се акценат фиксира на једном месту, на оном на коме се налази
у основном облику (код именица у номинативу) и на том месту остаје и у осталим
облицима. Акценат говора Прешева заправо ће одликовати и преношење на претходни
слог, али и везивање за један исти слог у парадигми: плáц-плáца-плáцеви, зáбел-зáбела-

зáбели, вúноград-вúнограда-вúногради; бробúњак-бробúњка-бробúњци итд. Преглед грађе
у овом одељку дат је према врстама речи.
Код именица он је посматран у оквиру именичке врсте, а систематизација је
извршена према томе да ли је акценат на иницијалном или којем другом слогу: крáљкрáља-крáљеви, пáшњак-пáшњака-пáшњаци, прúјетељ-прúјетеља-прúјетељи, побрáтимпобрáтима-побрáтими; вóда-вóду-вóде, óвца-óвцу-óвце, кајсúја-кајсúју-кајсúје, џамúјаџамúју-џамúје; сéло-сéла, гýмно-гýмна, сéлиште-сéлишта, девóјче-девóјчики, игрáлиштеигрáлишта итд. Некада се акценат задржао и на последњем слогу: астáл-астáла-астáли,
партизáн-партизáна-партизáни,
заробљенúк-заробљенúка-заробљенúци
итд.
Као
сведочанство о процесу који се још увек одвија, јављају се дублети типа: вóл-вóлавóлови/волóви, пóп, пóпа, пóпови/попóви; ћéбе-ћéбиња/ћебúња, лóјзиња/лојзúња и сл.
Заменице чешће од осталих врста речи чувају старо акценатско место тако да се он
задржава и на отвореној ултими: мојá, мојé, мојó; оваквá, оваквó, али јављају се и дублети
типа: онá/óна, онú/óни и сл.
Код придева се акценат парадигматски уједначава тако да акценат у м. р. јд. утиче
на све остале облике: голéм-голéма-голéмо-голéми, малéчак-малéчка-малéчко-малéчки итд.
И овде се јављају дублети типа: гóтов-гóтова-гóтово-гóтови; готóв-готóва-готóвоготóви и сл. Будући да је компарација аналитичка, речца по у компаративу је увек
носилац акцента, с тим што је акценат само на њој ако је срасла са основним обликом:
пóголем, пóубав, пóслаб и сл., или је акценат на овоме по али и на основном облику ако је
од основног облика одвојена: пó врéдна, пó ýкусна и сл. У суперлативу је обично акценат
на префиксу нај-: нáјстара, нáјубав, али има и примера са два акцента типа нáјголéм.
Акценат броја један у женском и средњем роду: једнá, једнó представља
недоследност у преношењу акцента, што је одлика коју познају и македонски дијалекти.
И глаголски систем карактерише парадигматско уопштавање акцента и то је
посебно видно у презенту, имперфекту, императиву, трпном придеву, радном глаголском
придеву и глаголском прилогу садашњем, док се аорист још увек опире и показује стање у
превирању.
Старо место акцента задржали су стари прилози: кудé, овдé, такóј, овакóј, заштó,
одовýд, што је идентично суседном кумановском. У ограниченом броју примера
забележен је и акценат на енклитици: што тú је, што ћé ми, што é било народ, којим се
потврђује распрострањеност ове нешто раније регистроване појаве.
Преношење акцента на проклитику није честа појава, али има таквих примера: нé
беше такав, ý јесен, ý пролет итд.

Као и у другим говорима призренско-тимочке области, и овде су регистроване речи
са два акцента, а честа је и појава дезакцентуације појединих речи: баба Кáто, чика Пéро,
чича Тúма итд.
Може се закључити да акценатски систем прешевског говора има обележја тзв.
врањског преношења акцента, са тежњом да се акценат задржи на истоме месту у читавој
парадигми. Овакав акценатски систем је нетипичан за друге српске говоре, одликује само
најјужније српске говоре, повезујући их са северним македонским, а представља доказ о
језичком преплитању двају суседних генетски сродних језика.
Гласовни систем. Вокалски систем прешевског говора подударан је са вокалским
системом осталих призренско-тимочких говора: зна за пет стандардних вокала, вокално р
и полугласник реда вокала а. У неким примерима забележена је дифтонгизација вокала е и
о. Стари полугласник, настао једначењем полугласника предњег и задњег реда, као и нови
полугласник релативно различитог постања, опстаје у говору Прешева и под акцентом и
ван акцентованог слога, мада је у овом другом случају његова напрегнутост слабија. То
потврђују релативно бројни примери: в\зд\ н по овце, с\ н сањаја, руч\ к, јед\ н; Дл \га
њива, дл\ге аљине, да л\цка, аџил\к итд. Полугласник се могао јавити и од других вокала
за ч\с, з\ што, н\ћ\ с, сал гу б\цнем итд. Бројне су потврде са вокалом а на месту
некадашњег полугласника: овас, жут песак, сад ћемо, за Петровдан, седам, осам итд. Као
и у другим призренско-тимочким говорима, и овде је са вокалом е Велигден, Велигденски
пости, али са а: Ђурђевдан, Петровдан итд. Са вокалом о јавиће се: алуминиску ложицу,
ложичка, имали собори, собори у село и сл. Грађа је показала да се полугласник доста
добро очувао у основи речи, нешто мање у суфиксу. Занимљива је појава полугласника у
процесу девокализације вокалног л. Доста је примера са полугласником у турцизмима.
Вокали е и о у дијалектолошким студијама привлачили су пажњу истраживача
својом нестандардном артикулацијом. Грађа из испитиваног краја показује да ови гласови
некада бивају дифтонгизовани, но појава је факултативна, те је њен значај у чињеници да
је забележена и на овом српском језичком простору.
Назал задњег реда уклапа се у слику познату и осталим призренско-јужноморавским говорима – обично је са рефлексом у: мука, пут, руку и сл., али у глаголима III
Белићеве врсте јавиће се формант -на-: биднали, легнала, паднаја и сл.
Доследни екавски рефлекс јата потврђују одрични облици глагола јесам (несу
имале, несу оћали), ретки очувани дативни облици типа мајке му га, нешто бројније
дативне форме личних заменица (колко тебе, толко на овог), облици императива типа
померете се људи, али и примери типа; обедве, сасвем и сл. Бројни су икавизми у свим
позицијама и категоријама.
Вокално л у прешевском говору није очувано, а његови супституенти су различити:
слуза, слунце; жљуна, жључка; дл\ г, л\цка; глита, длибок; вуци, жут, јабука.

Чести су примери са слоготворним р: вровинке, зарђало, уркаја се итд.
У грађи је било доста примера за бројне вокалске појаве.
Консонантски систем овога говора богатији је од стандардног српског језика са
африкату s. Својом нестабилном артикулацијом пажњу привлачи сонант ј. Сонант в је
стандардне артикулације, мада се у одређеним позицијама губи, а његова фреквентност је
увећана тиме што се јавља као део наставка у 3. лицу множине презента и имперфекта:
бегав, викав; збиражеву, којо викашев итд.
Судбина сугласника ф није идентична стању у околним српским говорима будући
да се он у овом говору доста добро чува и његове супституције гласом в су ретке: федер,
фереџе, флаше, кофер, кафану, треф, ћеф; вајда, асвалт, да чинимо лав и сл.
Глас х је нестао из консонантског система народног говора прешевског краја,
остављајући празнину или уз развој заменика, али у новије време он се враћа у систем под
утицајем школе. Грађа показује да се у том погледу говор овога краја не разликује од
осталих српских говора: има храстово, Охрид; аџија, иљадо, греота, стра; гревота,
стреја, китно, плек и сл.
Сугласничка група хв супституисана је са ф: фалим, пофалим, фати га за гркљан,
фати скраму и сл.
Африката s нема статус фонеме у овом говору: sвоно, sидар, наsрне, оsебне итд.
Нестандардну артикулацију африкате ч, забележену већ раније у литератури,
потврђује и грађа из прешевског краја, чиме се доприноси оцртавању ареала који овакав
изговор заузима. У другим крајевима нестандардан изговор регистрован је и за африкату
џ, што није случај у овоме крају. Појава је нова и природу ових гласова тешко је описати –
то су гласови код којих се стиче утисак да „цврче“. Мр Татјана Трајковић истиче да
„овакав изговор није доследан“, јавља се „најчешће код мушких говорника“ (рођених
између шездесетих и седамдесетих година 20. века) и вероватно је „производ неког
жаргонског изражавања“.
Сонанти љ и њ показују већу стабилност од суседних говора, те је у њиховом
изговору мало осцилација.
Финално -л има тројаку реализацију: некада се чува (Анђел, бивол, ђавол; дебел,
кисел, цел; оздол; жалка, селски пут), као и у свим јужноморавским говорима прелази у -ја
у радном гл. придеву м. рода једнине (седнаја, узеја, забунија, чуја, отишја), или има
стандардни супституент -о (део, препознао).
Слично осталим призренско-тимочким говорима, потрвени су резултати старог
јотовања у облицима трпног глаголског придева: оградено, замлатен, месено итд., али:

жењет. Група јд има јотовани лик, по чему се разликује од суседног кумановског, а
уклапа у јужноморавски ареал: дођем, нађу, прођеш и сл.
Бројне су потврде за друге појаве у вези са консонантима: уопштавање резулата
палатализације (не можу да идем, исечи), асимилација и дисимилација (зберем, тешак,
нисак; липцало, липче), десоноризација (ономат), метатеза (лојзе, гројзе) итд.
Консонантски систем говора Прешева показао је извесне специфичности: добро се
држи сугласник ф, африката s нема статус фонеме, овде је изоглоса специфичног изговора
африкате ч. Неке особине карактеришу све призренско-јужноморавске (или и неке друге
српске) говоре: губљење гласа х из система и његово поновно враћање под утицајем
школе и медија, одсуство јотовања у трпном глаголском придеву, супституент -ја за
финално -л у радном глаголском придеву м. рода, специјално јотовање у композитима од
глагола ити.
Морфологија. Деклинациони систем прешевског говора карактерише аналитизам
као балканистичка појава. То је видно у деклинацији свих врста речи.
Именице. Будући да је деклинација упрошћена, преглед грађе о именицама дат је у
три деклинациона типа. Први деклинациони тип обухвата именице мушког рода и
именице женског рода некадашње и-промене које су се придружиле именицама м. рода,
што се види на основу конгруенције. У једнини ове именице могу имати исте облике за
номинатив и општи падеж (от грат, береш дуван; боље с маз), ако означавају нешто
неживо, или се општи падеж завршава на -а, ако означавају нешто живо (брата има,
преко девера ми). Вокатив је на -е или -у: пријетеље, мужу и сл. У множини су са
наставком -и, са прош ирењем или без њега: мрави, бробињци; кумови, петлови и сл. По
другом деклинационом типу мењају се именице женског рода на -а, именице мушког рода
са овим завршетком и именице женског рода старе и-промене, које су морфолошким
преобликовањем пришле овом деклинационом типу. Код ових именица се у једнини
разликују облици за номинатив и акузатив (моја баба, парадеда му умре, кокошка; тражи
белу аљину, на овог комшију, баци му коску), као и облик за вокатив (Милице, мајке, бабо,
побро), док је у множини само облик на -е: биволице млого, качи се на слубе, с навадаџије,
чуваше и кокошке и сл. Трећем деклинационом типу припадају именице средњег рода. Те
именице се у н. јд. завршавају на -е или -о (бебе, време; блато, чудо) и то је једини облик у
једнини; нису забележени облици именица средњег рода са проширењем. У множини се
од ових именица јављају облици са -а: јаја, села; са -иња: буриња, имиња; са -ики:
прасики, марамчики или са -ци: јагањци, телци и сл.
Заменице. Личне заменице у прешевском говору јављају се у пуном или
енклитичком облику и могу бити у номинативу, дативу или општем падежу. Занимљива је
појава посесива типа брат ми ме вика, на мајку и на татка ми. Удвајање личних
заменица карактерише и говор овога краја. Оно што се посебно издваја јесте удвајање

облика личних заменица и уз пуни облик употребљен уз предлог (на њега му не треба),
што је језичка одлика која није регистрована у српским народним говорима. Упркос
чињеници да је ово рубно говорно подручје, нису регистровани облици личних заменица
типа мије, вије. Бројним примерима документована је и употреба осталих заменица на
овом простору. То богатство потврђује и лик чив, чива, чиво (поред чији, чиј).
Придеви. Придевски систем овога говора идентичан је стању у осталим
призренско-тимочким говорима, а то значи да су познати ликови типа главан, горањ,
долањ. У називима празника и у топонимима, али и у неким другим случајевима очувани
су ликови одређеног придевског вида: Свети Јован, Б˘дњи вечер; Бели камен, Криви пут;
покојни брат, стари сват итд. У облицима придева у средњем роду често је уопштавање
облика са наставком тврде промене: неје врућо, крављо, туђо и сл. Компарација је
аналитичка (поголем, помлад, по вредна, по лековит; најглаван, најубав) и овакав вид
омогућује компарирање и осталих врста речи (по је човек, нај газде у село; овај по
работи). Деклинација придева је аналитичка, а то подразумева постојање општег падежа
(једнога старога татка имамо, по једну чашу винску). У множини овај говор показује
извесну оригиналност у односу на већину српских народних говора, а она се односи на
чињеницу да су облици средњег рода идентични облицима мушког, тј. имају наставак -и:
црвени јајца и лук, тој су прешевски лојзиња, а са наставком -и су и: плави очи; дрвени кола
и сл. Ову појаву мр Т. Трајковић посматра као уједначавање „форми м. и с. р. и то у
корист мушког рода“.
Бројеви. Број један и у овоме крају може имати множинске облике типа: једни там,
једни там, сал једни јајца, једне ципеле. Број два има један облик за м. род (два метра) и
један за с. и ж. род (две јајца, две деца; две сестре). Облик два у средњем роду редак је:
тија два места. Остале основне бројеве карактеришу бројне фонетске варијанте: триес,
деведес, иљадо. Редни бројеви имају облике за сва три рода и оба броја, а деклинирају се
као и придеви. У значењу збирног броја често су у употреби бројне именице: петина су у
кућу, седморица у кућу. Збирни бројеви се употребљавају уз именице плуралија тантум:
двоји кола, троји.
Глаголи. Из глаголског система прешевског говора изгубио се инфинитив, футур II
и глаголски прилог прошли. Аорист и имперфекат су често у употреби. Неке одлике
глаголског система представљају особине карактеристичне за призренско-јужноморавске
говоре – наставак -(ј)а у радном гл. придеву м. рода (ишја, чуја, копаја), наставак 3. л. мн.
презента на -в (викав, мислив, седев), али има и оних које су ретке у српским народним
говорима, какве су: наставак -у у 1. л. јд. презента (ја не раду нигде, ја да направу кафу),
уопштавање наставка -ле за сва три рода у множини у р. гл. придеву (у школу су сви ишле,
тој су наши правиле, много смо пропатиле ми деца), али и уопштавање -ли у м. и с. роду р.
придева у множини (деца се беву навикли, тија брда су се видели). Аорист је у живој
употреби и може се градити и од несвршених глагола, што доприноси губљењу разлике
између аориста и имперфекта. У имперфекту су чести ликови са формантом -ше-: ја

имаше(м), они имашев(у). Футур се гради уз помоћ енклитике ће и облика презента
глагола који се мења: ће донесем још, сал ће рекнемо, ће обрнете, ће ни отворив. У
императиву се јављају облици типа: чекеј да се умијем, бегеј; чеке ме, беге одовде. Неки
од ових ликова већ су регистровани у српској дијалектолошкој литератури, те је ово
потврда о простирању појаве. Богата грађа пружа потврде за бројне нестандардне ликове,
већ забележене у другим српским народним говорима, али има и оригиналних решења.
Непроменљиве речи. У овом одељку обрађене су све непроменљиве речи, уз
потврду у виду богате грађе из говора овога краја, о чему сведочи податак да су примери
са прилозима наведени на 19 страна.
Из синтаксе. У поглављу о синтакси истакнуто је да је та област у овоме раду
обрађена селективно, будући да би комплексна анализа синтаксичког система једног
народног говора захтевала и више времена и више простора, тј. могла би представљати
засебан рад, како су то показали поједини аутори. У овоме раду су обрађени „најбитнији
синтаксички моменти“. Један од таквих односи се на конгруенцију атрибутских речи и
предиката уз именице средњег рода са наставцима -а и -иња. Ове именице конгруирају као
именице м. рода: имамо си наши дрва, тија дугмиња, све неки имиња; сви села су се
изгубили, т˘д су били чезиња и сл. Такву конгруенцију налазимо и уз именицу деца: велики
деца, дечица златни, дошли ми деца, распуштили се деца.
Посебну пажњу завређују и збирне именице на -је. Код њих је дошло до
„интегрисања збирних именица у множину“ или до „плурализације конгруенције“.
Примери из грађе потврђују ову појаву ретку у српским народним говорима, али дају
потврде и за „осмишљавање једнинско-множинске парадигме“: српско гробље; наши
гробја, цигански гробја; на куд оној дрвје, стојив дрвја, од оној камење, падав дрвља и
камења. Именице плуралија тантум опстају у систему, али често је и нарушавање тог
система стварањем облика за једнину и множину: бисази су били за жито, неки војни кола,
онеј вале на главу, једне питије; у тој јасле, имали су тија јасла, тој конпље, белу блузу
од тија конопља, иде Задушница, у суботу су Задушнице.
Удвајање објекта, као и удвајање облика личних заменица представља балканизам
често спомињан у дијалектолошки студијама и доста широко распрострањен. Оно што је
новина коју доноси грађа из овога рада везано је за досадашње тврдње да се удвајање
облика личних заменица не јавља у случају када се пуни облик употреби са предлогом.
Грађа из прешевског говора демантује ову тврдњу која стоји у уџбеницима српске
дијалектологије и показује да је удвајање личних заменица, тј. употреба пуног и скраћеног
облика, могуће и у случају употребе предлога: вика ми на мене, на мене ми је далеко,
испричај ву и ти на њу, на њума ву добри, извади ги на њи. Оваква употреба карактерише и
суседни кумановски говор и последица је ширења аналитизма.

У овоме делу обрађени су још неки елементи конгруенције: плеонастичка употреба
заменица, место заменичке енклитике уз глаголе и употреба речце не уз глаголе: она га
узеде држава; и ми дава на мене, ми се чини; не ти казују, никој не се је отруја.
Социолингвистичка кретања. Оригиналност овоме раду даје део у којем се
анализирају социолингвистичка кретања. У српској дијалектолошкој литератури таквих је
радова мало, док се у свету са оваквим истраживањима, тј. са истраживањима говора
урбаних средина кренуло још почетком 20. века. Упркос чињеници да се таква
истраживања врше већ стотинак година, још увек нису искристалисане методе које би
требало применити. За овај део рада употребљена је само грађа из насеља Прешева.
Ауторка указује на два основна метода – квалитативни и квантитативни, истичући
да се првим региструје нека појава, а другим утврђује њен опсег. У овом делу рада су
дефинисани циљеви: представити градски прешевски говор кроз узрасне групе,
представити градски прешевски говор кроз образовне нивое говорника, представити
заступљеност дијалекатских црта кроз 13 језичких варијабли одабраних као
јужноморавска обележја, тј. као маркери. Анализа је представљена путем импликацијске
скале и индекса фреквентности, а резултати анализе су дати у виду два дијаграма. Овим
путем анализирана је свакодневна употреба дијалекта, односно стандарднојезичких црта.
У посебним ситуацијама однос не би био истоветан овде показаном, но то није био
предмет ове анализе.
Анализом дијаграма заступљености дијалекатских црта код узрасних категорија
дошло се до закључка да постоји тенденција раста употребе дијалекта на рачун стандарда
код генерација од 7. до 20. године. Неке дијалекатске форме које су посматране на овај
начин наговештавају да ће њихова употреба временом опадати (аналитичка компарација,
екавски лик одричног облика глагола јесам, р. гл. придев м. рода у јд. на -(ј)а), док друге
показују високу фреквенцију и то упућује на претпоставку да би се могле „дуже
одржавати у говору“.
Дијаграм заступљености дијалекатских црта код група према образовању показује
да су посматране дијалекатске црте заступљене у великом проценту на свим образовним
нивоима. Посебно се истиче да су у великом постотку забележене и код факултетски
образованих. То се тумачи односом говорника према дијалекту, тј. као лојалност према
локалној заједници.
У одељку Диглосија у прешевском говору аутор указује на податак да „у
реализацији говора постоји социјална условљеност одабира кода која се намеће питањима:
коме се нешто говори и када се нешто говори“. На употребу језика утичу: саговорник,
говорна ситуација, друштвени контекст. Диглосија настала у оваквим околностима
одликује и говорнике из градске и говорнике из сеоске средине. За носиоце прешевског
идиома елементи који утичу на прибегавање диглосији су следећи: присуство саговорника

за којег се претпоставља да је носилац стандарда, присуство непознатог саговорника за
кога се претпоставља да је високообразован, службена комуникација, преношење туђих
речи, обично насталих у службеној комуникацији, истицање значаја теме о којој се говори.
Супротно тврдњи неких истраживача, Т. Трајковић долази до закључка да су мушкарци
склонији адаптацији стандардном језику, односно „да је женском роду битан стил
изношења неких информација, дочаравање догађаја“, а не и „форма говора проузрокована
нечијим присуством“. Побројане су и језичке црте које су најчешће подвргнуте
ауторегулацији.
Закључне напомене. У овом делу рада сумирани су резултати истраживања тако
што су побројане најкарактеристичније одлике испитиваног говора.
Неке представљају одлике карактеристичне за читаву призренско-тимочку област и
то су: чување полугласника, релативно доследна екавска замена јата, постојање африкате
s, чување финалног -л, одсуство старог јотовања у трпном глаголском придеву,
аналитизам у деклинацији, аналитизам у компарацији, удвајање облика личних заменица,
губљење инфинитива, чување аориста и имперфекта, грађење футура уз помоћ уопштене
енклитике ће и презента глагола, грађење глаголског прилога садашњег помоћу наставка
-(ј)ећи и др.
Известан број особина типичан је за јужноморавске говоре: рефлекс а за назал
задњег реда у глаголима III Белићеве врсте, рефлекс лу за вокално л, супституција -л>-а у
облицима м. р. јд. радног гл. придева, извршено специјално јотовање у композитима од
ити, наставак -ки у множини именица средњег рода, 3. л. мн. презента са завршетком -в,
радни гл. придев м. р. јд. са настваком -(ј)а.
Бројне су особине које нису широко распрострањене у осталим српским народним
говорима: парадигматско уопштавање акцента, факултативна појава дифтонгизације
вокала е и о, сугласничка група хв супституисана једино са ф, изговор африкате ч са
појачаном фрикативношћу, наставак -иња у множини именица средњег рода, именице
браћа и деца конгруирају у м. роду, неке именице плуралија тантум развиле су једнинскомножинску парадигму, уз именице средњег рода, као и уз неке именице плуралија тантум,
придеви имају облике на -и, у 1. л. јд. презента јавља се и наставак -у, у м. и с. роду
множине радног гл. придева наставак је -ли, мада постоје и потврде уопштавања наставка
-ле у множини за сва три рода, удвајање личне заменице и онда када се она налази уз
предлог, заменичка енклитика може се наћи и испред глагола у примерима типа ми се
чини, конструкције негираних глагола са заменичком енклитиком уметнутом између
негације и глагола (не ме знаје).
Социолингвистичка анализа показала је тенденције у кретању прешевског говора.
Ова анализа указала је на чињеницу да постоје осетљиве дијалекатске каатегорије

угрожене од стране стандардног језика. Њихово губљење изгледа очекивано, али је тешко
предвидети временски период када ће се то десити.
Анализа прикупљене грађе показала је да се на овом простору налазе бројне
изоглосе. То је очекивано с обзиром на географски положај овога краја. Списак тих
изоглоса упућује на могућност да су неке новијег датума и да је на појаву истих утицала
стандардизација македонског језика, којом су неке одлике дефинисане као македонске.
Текстови. Посебну вредност овога рада чини богата, аутентична и валидна грађа,
сакупљена на терену. Она се налази свуда у раду као потврда изнесеним тврдњама и
закључцима, али је у виду текстуалних целина дата и на крају рада на 27 страна.
Литература. Богат списак литературе, заправо, представља само списак
коришћене литературе и говори о озбиљности којом се пришло овом послу. Појаве
регистроване у грађи тумачене су на основу тумачења тих појава у досадашњој
дијалектолошкој литератури. За поједине делове рада морала је бити консултована и
страна литература, о чему сведочи овај списак.
Рад је осавремењен и обогаћен и картама, табелама и дијаграмима.
V. Закључак. Служећи се сложеном методолошко-теоријском апаратуром, мр
Татјана Трајковић је на основу релевантне и богате грађе са терена указала на
специфичности говора Прешева. Описом говора руралне средине показано је да овај
најјужнији део српске језичке територије припада призренско-јужноморавском дијалекту
призренско-тимочке области, што је било и очекивано. То документују типичне
јужноморавске језичке одлике, попут -л>-а, вокално л>лу, заменички лик њума,
множински наставак -ки код именица с. рода, 3. л. мн. презента са завршетком -в итд.
Оно што оправдава избор теме и представља значајан допринос српској
дијалектологији јесу бројни подаци везани за простирање одређених језичких појава. Из
овога рада дознајемо да се све до границе са Македонијом јавља и рефлекс л˘ од старијег
вокалног л, да се и овде спорадично јавља акценат на енклитици, да се тзв. „лесковачко ч“
јавља и овде, наставак -ли уопштава се у множини р. придева у м. и с. роду, а јавља се и
тежња ка уопштавању наставка -ле у множини за сва три рода итд. Ови подаци указују на
чињеницу да су на овоме простору бројне изоглосе, а будући да се за неке до сада није
знало, сигурно је да ће допринети померању појединих изоглоса.
У овом раду налазимо податке о тзв. парадигматском акценту, о којем до сада није
било речи или се пак такав податак само спорадично помињао, податке о факултативној
дифтонгизацији вокала о и е, множински лик именица с. рода може се градити и помоћу
наставка -иња, збирне именице развијају једнинско-множинску парадигму (гробје –
гробја), као и поједине именице плуралија тантум (чезе – чезиња), овај говор не зна за
дативске ликове њему, коме/кому (увек је у употреби аналитизам на њега, на кога), у

множини се јављају придеви са наставком -и уз именице с. рода, у 1. л. презента јавља се и
наставак -у, заменичка енклитика може се наћи у иницијалној позицији (ву викам) итд.
Неке од ових особина до сада су везиване само за говоре у дијаспори, тј. говоре на које је
извршен утицај страног језика, попут позиције заменичке енклитике.
Податак о томе да је деклинација изразито аналитичка, одступа од стања у
призренско-јужноморавским говорима. Раритетне су форме датива и обично су код
именица окамењене у псовкама, а одсуство (тј. ретка употреба) датива личних заменица
чини да се удвајање личних заменица јавља и онда када је пуни облик употребљен уз
предлог, што дотле није забележено у српским народним говорима, те се мора посматрати
као одлика унесена из суседних македонских говора, будући да је тамо забележена.
Опис говора овог најјужнијег дела Србије представља драгоцен и вредан прилог
српској дијалектологији. У њему су бројни подаци, очекивани или непознати. Имајући у
виду друштвену ситуацију у овом делу Србије у овом тренутку и чињеницу да српски
живаљ напушта ове крајеве, тек ће време показати значај и вредност овог подухвата.
Део ове дисертације који се бави социолингвистичким кретањима релативно је нов
и представља један вид пионирског посла. Тај део може бити путоказ и подстрек за нова
истраживања такве врсте. Тиме би било омогућено и поређење, а то би дало потпунији
увид у савремена кретања у српском језику.
VI. Оцена резултата истраживања. Докторска дисертација насловљена као
ГОВОР ПРЕШЕВА има две целине – ону у којој је обрађен говор руралне средине и ону у
којој је обрађен говор урбане средине.
Служећи се традиционалним и опробаним методама у српској дијалектологији за
истраживања руралних говора, кандидаткиња је обавила истраживања и анализирала
грађу у првом делу рада и то је грађа која потиче од говорника са села или најстаријег
слоја становништва урбане средине. У том делу рада анализирана грађа је упоређена и са
стањем у околним, а некада и удаљенијим српским народним говорима, уз адекватна
тумачења појаве и указивање на ареал.
У делу рада у којем је обрађен урбани говор најпре су утврђене методе
истраживања које би биле адекватне социјалним и друштвеним условима и биле
меродавне за те услове. Имајући у виду да је ова област у српској дијалектологији
недовољно заступљена, морао се потражити оригиналин начин који би био веродостојан
за посматрану средину. У овом делу рада, уз помоћ одабраних метода, настојало се
указати на савремено стање говора ове урбане средине, на интерференцију дијалекта и
стандарда, као и на могуће правце у којима би се кретао овај говор. Упркос чињеници да
дијалекат узмиче пред стандардом, показало се да се развија и свест о значају очувања
дијалекта као знаку припадности одређеној локалној заједници.
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