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МЈЕСТО ГОВОРА ПОТАРЈА1 НА СРПСКОЈ ДИЈАЛЕКАТСКОЈ МАПИ 
(НА ПРИМЈЕРИМА КОТИНУАНАТА ,,ЈАТА“)

За тему овог скупа узет је наслов студије Т. Пејатовића Средње Поли- 
мље и Потарје (антропогеографска испитивања)2, објављене прије више од 
стотину година у познатој едицији Насеља српских земаља. У њој налазимо 
и једно поглавље под називом Приче и тумачења о именима мјеста, чиме 
се овај научник дотакао и језичке проблематике, па тако, што се тиче пос- 
танка имена, даје могућност овакве подјеле: 1. имена којима нема коријена 
у српском језику, која су настала прије досељавања Срба у ове крајеве: нпр. 
JIum , Tapa, Ћотина, Каштељ, Обарде, МатуруЈе, Устшбар..м 2. имена која 
имају коријена у српском језику, али су биле различите побуде за њихово

1 Драгомир Вујичић, Из ономастике, лексиколошје и дијалектолошје, Подгорица 1996. 
говори о дијалекатском изговору овог хидронима и означавања простора и области уз Тару 
моделом префиксално -  суфиксалне творбе какву су Словени понијели из старе постојбине: 
„Дијалекатски изговор овог хидронима на подручју цијелогтокаје Тара, падежни облици с 
приједлозима или без њих имају изговор: с Таре, на Тару, Таром, тарски, тарске стијене исл. 
(...) У дурмиторском крају кажу за оне што живе „с другу страну Таре“, на другој обали, да 
су Затарци, док они из санџачког краја ове на лијевој обали почесто зову Прекотарци, (с тим 
што и један и други етник почесто имају призвук пејоративности). (...) Од житеља с обје 
стране ријеке Таре тешко да ће се чути префиксално -  суфиксални тип Потарје. (...) Јер, Тара 
се по свему уклапа, да се послужимо ријечима проф. Пеца у „оне јужније предјеле наше те- 
риторије“ гдје је честа појава уопштавања хидронима и за топоним: Рашка, Зета, Босна. Дру- 
го је питање зашто је то тако. Пецо се ту на нашао на вратима најприхватљивијег објашњења: 
“...од староседелачког становништва преузети су готови називи за поједине речне долине, и 
са знатно ширим значењем -  за означавање целих области, средњовековних држава, тако су 
у овим крајевима творачки импулси донесени из старе постојбине отали неискориштени“. 
Када је ријеч о ријеци Тари, онда треба, чини нам се. још један моменат имати у виду: тамо 
„области око Таре“, како се уобичајено то „област“ схвата готово и да нема, јер је њено кори- 
то у највећем дијелу тока уклијештено у кањону са горостасним литицама“. (31-32).

2Танасије Пејатовић, Средње Полимље и Потарје, Пљевља,1986.
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стварање, Косеница нпр. због таласастог земљишта, итд. Овдје налазимо 
занимљивих прича из народног предања, што понекад и није у складу са 
етимологијом, али предање и тзв. народна етимологија, увијек су живи но- 
сиоци памћења народа. Из, да тако кажемо, лингвистичке прошлости овога 
краја немамо цјеловите студије, али имамо, ако област Потарја схватимо у 
ширем смислу, тј. у историјском, етно и геолингвистичком, поједине сту- 
дије, као што је студија о акцентима Гојка Ружичића3, монографију Говор 
Пиве и Дробњака4, Говор околине Колашина5, радове о појединим особинама 
говора6, магистарске7 и дипломске8 радове на теме говора појединих села, и 
друге радове у вези са појединим питањима из говора.

Из новијих времена позната је студија Жарка Шћепановића9 под ис- 
тим насловом гдје се такође помиње етимологија, поготову питање постан- 
ка имена Колашин јер према мишљењу аутора општеприхваћена рјешења 
нијесу расвијетлила настанак имена, те он даје и предања и лингвистичка 
разматрања овог, необичног, фонетско-лексичког грађеног имена.10

Након ове овлашне скице, потребно је укратко осврнути се на етног- 
рафску слику подручја Потарја, по којем су се, судећи по имену ријеке 
„кретале илирске сточарске групе, ...крстариле римске легије, преплавила 
га потом словенска племена, да би област (заједно са околним предјелима) 
представљала нуклеус прве српске државе; ...за Немањића периода један од 
најразвијенијих региона и најистакнутијих привредних, културних и вјер- 
ских пунктова Србије. У прво вријеме турске окупације, област је постала 
истурени дио турског крајишта, а касније немирно подручје и трансмигра- 
циона зона, окружена турским градовима, а од краја 18. вијека до 1912. и 
поприште сукоба црногорских и херцеговачких хајдучко-ускочких дружина 
и турских крајишника, подручје честих устанака и буна и метежа који ни- 
када нијесу дали његовом становништву да се стално настани и консоли- 
дује“п

3Гојко Ружичић, Акценаплски систем пњеваљско! loeopa, СДЗ III, 115—176.
4 Јован Вуковић, Говор Пиве и Дробњака, Јужнословенски филололог, књига XVII, 

Београд 1938-39. стр.1-114:
5Мато Пижурица, Говор околине Колашина, Титоград 1981.
6Драго Ћупић, Основне особине ioeopa Пљеваља, Гласник одјељења умјетности, књига 

8, Титоград 1988,78-104.
7 Душанка Поповић, Говор села llogiopa  (рад одбрањен на Филозофком факултету у Ник- 

шићу, 2002).
8Драга Бојовић. Говор Ћурђевића Tape (рад одбањен на Филозофском факултету у Ник- 

шићу, 1989).
9 Жарко Шћепановић, Средње Полимље и Потарје (историјско-етнолошка расправа), 

Београд 1979.
10 Исто. 118-119.
"Исто, 5.
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1. Говори које овдје посматрамо, у класичној дијалектолошкој подјели 
припадају источнохерцеговачким новоштокавским12, али их у геолингвис- 
тичком смислу, у смислу географског појма који успоставља спону исто- 
ријско-етно-географско-језичког и који их обједињује, а то је ријека Тара, 
-можемо назвати и говорима Потарја, у ширем смислу. У исраживачком 
смислу занимљиви су јер представљају и говоре прелазног и мијешаног 
типа13: у горњем току се изоглосе говора архаичног типа, тзв. зетско-ловћен- 
ских преплићу са типичним за скоро читаво подручје, подручје око ушћа је 
под утицајем тзв. босанских говора; унутар говора имамо и муслимански 
живаљ, а нађе се по која црта на микро плану која их издваја од јужнијих 
говора, истога типа.

2. Свакако да се релације, како према сусједним говорима, а и шире, 
могу пратити на свим нивоима, али ми ћемо се задржати на једном од ин- 
тересентнијих питања наше историјске фонологије и историјске дијалек- 
тологије, а то је замјена вокала ,јат“, пошто и иначе рефлекси у народним 
говорима указују на донекле уједначену структуру говорног подручја српс- 
ког језика.

3. Фонетске вриједности, прозодијске особине овог вокала интересан- 
тне су зато што указују на колебања која битније не опредјељују структуру

12 Асим Пецо, Претед српскохрватских дијамеката, Београд 1985,69. Они се у досада- 
шњој дијлектолошкој литератури нигдје не издвајају као посебни, ни под тим именом, али је 
препознатљива њихова припадност с обзиром на претежност територијалног простирања

13 Радоје Симић (Левачки 'ioeop, СДЗб, књ. XIX) интерпретира појмове прелазних и мије- 
шаних говорних типова у дијалекатској композицији левачког говора: „Мешани говори по 
правилу имају друкчију стратификацију црта од прелазних. Код ових првих слојевитост је 
хоризонталног типа (контактног) па било да се ради о простом тангентном распореду поје- 
диних елемената -  случај када се може повући изоглоса дио територије говора са једном од 
двају могућих форми, а где се по правилу не јављају форме обичне на другом дијелу тери- 
торије — и једна и друга црта имају код својих носилаца карактер обавезности, чиме се ис- 
кључује друга- код мијешаних говораради се свакако о коинциденцији већег броја особина)
— било о мрежастом -  екстрмни тип овог другог је онај где границу није могуће ни повући 
јер носиоци и једног и другог идиома имају дифузни распоред на цијелом простору живећи 
извесно време једни крај других, али по правилу носилац једне од особина не употребљава 
ону другу (једноставнији и обичнији тип је онај са системом енклава, језичких острваца на 
једној и на другој страни границе. У прелазним говорима слојеви су распоређени вертикално 
-носиоци оба типа особина су исте личности које познају иједну и другу форму неке језичке 
црте и употребљавају их наизмјенично, а са гледишта репартиције једне и друге ради се о 
факултативности, тј. о релативизацији појединих фонолошких, морфофонолошких и другх 
дистинкција. Развитак мешаних говора иде у правцу прелазног типа (носиоци једне форме 
примају ону другу, тако да и једна и друга од обавезних постају факулатативне), а прелазних 
или према стилској диференцијацији различитих црта (често долази до делимичног ограни- 
чења у репартицији паралелних форми уз семантичку или синтаксичку диференцијацију), 
или пак долази до елиминисања једне од двају могућности." (22-23).

273



ДРАГА БОЈОВИЋ

говора, поготову што се прозодијске и фонетске вриједности у говорима и 
разликују, и преплићу.

Међутим, народни говори су дио органског идиома, који уз остале ор- 
ганске идиоме, стоји наспарам неорганског, стандардног идиомате се о пот- 
пуној структурно-генетској слици аспекта неке појаве може говорити након 
увида у цјеловит проблем, тј. монографске обраде на дијахроном и синхро- 
ном плану. У данашње вријеме свједоци смо неаутентичног, од самог бића 
језика удаљеног конструисања ,.јатових“ замјена типа пријенос (што може 
наћи теоријску подлогу), али никако не могу примјеритипа, болијест, свје- 
штеник који су посљедица накарадне ијекавизације.

4. Судбина вокала ,.јат“, како се то у литератури уобичава рећи, једно 
је од комплекснијих фонетско-фонолошких питања дијалектолошке науке 
о ијекавским говорима, пошто народни говори имају сопствену еволуцију, 
а наши говори су карактеристични и зато што су прелазног и мијешаног 
типа, те су и као посебни карактеристични у контексту ијекавских говора. 
С једне стране, на југозападу (подручје околине Колашина и шире) имамо 
уплив архаичнијих облика (овцјеГ, црвешуеЈ и сл.), а с друге, на продор тзв. 
екавизама (леба, пример и сл.), те „босанских“ облика са је, умјесто ије, од 
дугог ,јата“ (с.мјсх).

4.1. Основне норме ијекавског изговора дао је још Вук Караџић у Рјеч- 
нику (2) и те се норме љубоморно чувају у стручној и научној литератури, 
иако је општепознато да мало говора на ијекавском подручју има у свему 
оне вриједности ,јата“ какве их је Вук забиљежио. Тако, на примјер, постоји 
једна разлика у акценту код замјене екавског „е“ ијекавским „ије“. Умјесто 
нормативног „ије“ у овим говорима јавља се „ије“ као и код Ружичића14 и 
Вушовића15 '.сијеена,. бијесна, сијечем, ријека, сијело, начијевати, који овдје 
као и код Вуковића имају „узлазни акценат гласа е из групе ије који стоји 
квантитетски између обичног кратког узлазног и дугог узлазног: није са- 
свим кратак да би био једнак обичном кратком узлазном, није ни толико 
дуг да га по дужини можемо изједначити с дугим узлазним (како се обично 
изговара тај акценат“, и даље „ако је ријеч јаче наглашена, ако се хоће да да 
свечанији тон онда код извјесних лица настаје квантитетско помјерање од 
полудугог до сасвим дугог акцента“.16

У овим говорима налазимо и облике са новим ије или је  које је као реф- 
лекс старог вокала ,јат“ дошло нефонетским путем, као у примјерима ите- 
ративних глагола: почијевати (и почивати), одријецати се (и одрицати се), 
(али: oдричем се и рјеђе: oдријечем се).

14 Г. Ружичић, наведено дјело, 7-8.
‘•'Данило Вушовиf\. Диалекат Источне ХерцеЈовине, СДЗб књ. III, Београд 1927, 8.
16 j. Вуковић. наведено дјело, 16.
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Подужи низ ових глагола забиљежио је Вушовић17 као и именица са 
секундарним „ије“:болијест, подумијента и сл. које објашњава аналошком 
замјеном ,јата“ према честој напоредној употреби облика инстр. сингулара: 
добрим, добријем итд. и нарочито према глаголима лити, лијевати, снити, 
снијевати. Међутим, у говорима Потарја присутни су и дужи и краћи об- 
лици придјева, чести су глаголи лијевати и снијевати; новог -ије нема код 
именица.

Обична је појава суфикса -  ијер мјесто -ир: кумпијер, водијер, косијер, 
путијер, колијер, инџилијер. Вушовић18каже да је ова појава настала под 
утицајем именица талијанског језика на -iere (candeliere).

4.2.Што се тиче фонетске вриједности старог вокала ,јат“ треба рећи 
да је она у дугим слоговима, у нашем говору/говорима углавном двосложно 
ије,'9 с тим што се ј  негдје слабије, негдје јаче чује у зависности од прозо- 
дијских услова, улед чега Јован Вуковић износи закључак да ту настаје, како 
смо већ рекли, и такозвано „полудуго“ е у примјерима типа биЈелити.20 У 
говорима Пљеваља и околине забиљежили смо примјере двосложне замјене 
„јата“ са дугоузлазним акцентом типа окријепити, као и у префиксу пре: 
пријес'ек.21

4.3. Када се говори о континуантима вокала ,јат“ у народним говорима 
најизазовније су његове вриједности настале услед дивергентних процеса 
у његовој дефонологизацији у историји српског језика, а поготову онс фор- 
ме које су у лингвистичкој литератури означене као „спорне“, тј. код којих 
постоји несклад између оног што је говорна пракса и нормативних рјешења 
као и разлика према рјешењима Вука Караџића, -  а то је у већини дистри- 
буција у вези с р, тзв. екавизми, и тзв. икавизми у различитим фонолошким 
позицијама.

17 Д. Вушовић, наведено дјело, 10.
|аИсто,10.
|9Осим двосложне замјене (сијено, тијело) обичнаје и дифтоншка (сиено, тиело) коју на- 

лазимо код Решетара, а у неким говорима „босанског“ типа и једнослосложну: сјено, дјете.
20„Осим тогамени је пало напамет, размишњајући о овим примјерима, да сам раније увек 

био помало у недоумици бележећи у овом говору генитив плурала заменичке и придевске 
промене на пр. мојије, старије, новије, овије и слично, осећајући неку врсту дужине; али кад 
сам изговор тих крајњих слогова упоредио са правом дужином, увек сам увидио да то није 
права дужина. (...) Све ово јасно показује да овде није у питању само квантитет гласа е из 
,.јата“ под узлазним акцентом, него се ту ради о дуљењу гласа е у извесним позицијама. Мени 
су довољни ови примери Koj’e имамо овде да покажу како се овде врши, истина још скривено, 
један npouec дифтонгизације скупа гласова који се састоји од једног неакцентованог вокала 
и другог акцентованог или неакцентованог е, између којих може бити или не бити слабо ар- 
тикулисан елеменат несложноггласај“(Ј. Вуковић, нав. дјело, 15-16).

21 Гојко Ружићић, Акценатски систем пљеваљскоГ loeopa, СДЗб 111,126.
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4.3.1. Кратко ,јат„иза сонанта р  има у принципу екавски рефлекс: ре- 
шење, ркчитост, сагорела, врећа, али и Дријенак (име мјеста), сријећу, али 
и epegu, epujbgu, сретала. Интерференција континуаната показује у спон- 
таном говору образовања типа: препоријечио према препореко. Примјери 
овог типа, односно дистрибуција у вези с р  формално су тзв. „екавизми“, 
тј. у „ијекавском говору су се спонтано развили, гласовне су природе или су 
унутар-ијекавска аналошка образовања”.22

У у Вуковом језику срећемо колебања типа: Грехота-јрјехота, строли- 
ца-стрј&лица, али и наши говори, услед, природно, некњишког карактера, 
познају искључиво облике Грота и стрелица.

Иначе, скоро у свим пунктовима, дуж ријеке Таре присутна је тзв. екав- 
ска замјена кратког ,јат“ (изузев лика старјешина, старјешина у  кући, али 
разредни старешина, војни старешина. Иначе за овај континуант Јован Ву- 
ковић је, много раније, забиљежио да се ј  од гласовног скупа је, постало од 
кратког „јат“ у овом говору обично губи и то досљедније него у многим 
другим говорима, и „правилније него што то показује књижевни језик“23.

Дистрибуција у вези с р у  нашим говорима, углавно је друкчија од очеки- 
ваних узуса па имамо односријека /речица, рцјеч/речит, дакле „екавизми„у 
оним случајевима гдје испред р  немамо још који сугласник, а свакако у 
примјерима типа: преЈорети/прешријевати, 6peioeu/6pfyei, брежуљак, 
дремљив/дријемати, али и дрцјен/дрен, дрења и Дријенак и дреновина.

Као што видимо секвенца ре (са кратким ,јатом“) по правилу је за- 
мијењена са е, док су у оквиру источохерцеговачких говора забиљежени и 
облици сарје\ шрјети. Стање у префиксу пре је овако: пре са дугим „јатом“ 
даје е: прес 'едник, upeuieg, прећи, али и само прес 'ек, прес 'ећи и пријес 'ек 
(ковчег за остављање жита), пријесан, препек и пријепек (с тенденцијом ко- 
ришћења у диференцијалне сврхе).

IIре са кратким пјатом“ даје: препад, прекрстити, али и пријекрс, пре- 
вара и пријевара, онда када се ријечи посебно наглашавају. Слично је и у 
говору Пиве и Дробњака, и у осталим говорима у сусједству.

4.4. „Икавизми“ у ијекавском изговору у одређеним позицијама, испред 
ј, о, љ, ђ, познато је, нијесу никаква неправилност, и настали су гласовним 
путем, појављивањем прегласа.

Тако је на подручју Потарја: овијати, лија, стари, усиђелица, оповиђе- 
ти, биљежити, бијочу^, живијо, бијоце, али сиђети и с 'еђети, поијо и појео, 
стијо и шћео, док је код неких ликова присутна и значењска диференција- 
ција (пос 'еђела и посиђела, али само тужела, без обзира на значење).

22 Бранислав Остојић, Драгомир Вујичић, Речник/и/јекавизама срискоЈјезика, Подгорица 
2000.34-36.

-  Ј. Вуковић, Говор Пиве и Дробњака, 10.
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Паралелизам глаголских форми са односом и-је манифестован је у ог- 
раниченом броју примјера са дистинтивном вриједношћу: отицати „тећи“ 
и отјсцатш „имати оток“, претицати „прећи кретан>ем“ и претјецати „ос- 
тати у животу“, препег/ати „превише пећи“ и препјецати „поново пећи ра- 
кију“.

Форма нисам распрострањена је на крајњем сјеверу, у говору Пљеваља 
и ближе околине и настала је, вјероватно, под упливом босанских говора, 
мада се може спорадично чути и на осталом подручју. Слична је и репар- 
тиција форми имперфекта: махом преовладава форма бијах/бијаше, али се 
може чути, поготову у подручју мијешаних говора и бјех, бјеше.

4.5. Познато је да су краћи облици замјеничко-придјевске деклинације 
прихваћени као једино исправни у стандардном језику,24 а на основу генезе 
у књижевним текстовима.25 Говори Потарја као источнохерцеговачки или 
говори који чине основицу књижевног језика и/или стандардног језика и у 
овој црти одражавају утицај говора са којима се граниче, а то су архаични 
говори зетског типа (онијем, извањијем, пашија — п одруч је  око извора Таре). 
Под утицајем босанских говора, а и опште тенденције губљења меке про- 
мјене краћи облици имају преимућство, а колико, међутим, могу напоредо у 
говору „живјети“ и колико је присутна стилска саморегулација (информатор 
није образован човјек) доказују конструкције типа: овима мојијем.

За говор Пиве и Дробњака карактеритични су једино дужи облици, али 
је садржај ове монографије релативно застарио.

4.6. Осим уобичајених лексичких екавизама нормативног карактера: 
слезена, цеста, Словен, срећемо веома често и употребу „чистих“ екави- 
зама као што су: човек, железнички, чија се употреба објашњава утицајем 
у овом виду, екавских говора, односно простим ширењем у комуникацији. 
Онда је потпуно разумљиво да се и на нивоу „спорних“ (и)јекавизама може 
говорити о таквим међуутцајима.

Као и на ширем простору ијекавског говорног подручја и овдје је уоп- 
штен екавски изговор „е“: нешто, неки, неколико, некад, слезена, церити се, 
целивати, цеста, смеђ (Вуковић26 биљежи и смјеђ- сачуван правилно фонет- 
ски облик), Младен, (Млађен и Млађенци).

5. У контексту овог, као и низа других дијалекатских питања, говори 
Потарја, који су, како смо већ истакли на рубовима прелазног и мијешаног 
типа, показују да се и изоглосе ,јатових“ континуаната преплићу и мије-

24 Радоје Симић. Бранислав Остојић, Основи фонолошје српскоЈа књижевно!језика, Под- 
горица 1998,228.

25Бранислав Остојић. Придјевски и замјенички облици на -ијех.-ијема; -их,-имау припо- 
виједача Црне Горе од tbeiouia до 1918, Књижевност и језик 2, Београд 1978.149-157.

26 Ј. Вуковић. навед. дјело. 20.
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шају, и да народни говори имају сопствену еволуцију, независну од адми- 
нистративних и других међа.

Draga Bojović

ТНЕ PLACE OF POTARJE LANGUAGE 
ON THE MAP OF SERBIAN DIALECTS 

(Examples of “Jat” Continuation)

Summary

With respect to the continuation of old vowel “jat” the Potarje dialects as 
a speaking type belong mostly and in a wider sense to those dialects which are 
called Eastern-Herzegovinian in dialectical literature. But they have in some part 
of their territory characteristics of transitive and mixed dialects, so that isoglosses 
of “jat” continuations are interlacing and intermixing, showing on one side the 
prominent influence of Zeta -  Lovćen dialects, and on the other side of so called 
Bosnian dialects.
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