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Сажетак
Ово је истраживање предузето с циљем да се испита акценатски систем у
говору информаторâ из трију генерација црногорских колониста у војвођанском селу
Крушчић. Најстарији информатор припада генерацији колониста који су се након
Другог светског рата населили на подручју Војводине, а испитан је и говор његовог
сина и унука. На основу анализе транскрипта звучног записа настојали смо да
одредимо ком дијалекту с територије Црне Горе припада говор најстаријег
информатора (зетско-сјеничком или херцеговачко-крајишком), а затим и да опишемо
варирање дијалекатских црта кроз генерације под утицајем различитих фактора, попут
другог дијалекатског окружења, образовања, медија и слично.
Кључне речи: акценатски систем, дијалекти, колонизација, Војводина.
Abstract
This research was conducted with the purpose of investigating the accent pattern in
speakers from three different generations of Montenegrin colonists who have settled in
Kruščić, a village in Vojvodina. The eldest speaker belongs to the generation of colonists who
have settled in the region of Vojvodina after the World War II, and the speeches of his son
and grandson have also been examined. Based on the analysis of the transcribed sound
recordings of the interviews with the speakers, we aim to determine the following: firstly, to
which Montenegrin dialect does the eldest speaker belong (Zeta-South Sandžak or Eastern
Herzegovinian), and secondly, to describe the distinctive variations appearing throughout the
generations, which arise from diverse factors, like different dialect, education, media.
Key words: accents, dialects, colonization, Vojvodina.
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1. Увод
1.1. Проблем неиспитаности говорâ на шумадијско-војвођанској територији
Информатори чији је говор истражен у овом раду житељи су Крушчића, села
које територијално припада области шумадијско-војвођанског дијалекта. Према
постојећим истраживањима, шумадијско-војвођански дијалекат обухвата широку
област од седам поддијалеката1 (Ивић 2009: 39), и један је од двају дијалеката који
граде основицу стандардног српског језика. Крушчић се налази на територији бачког
поддијалекта шумадијско-војвођанског дијалекта.
Ж. Бошњаковић и Д. Радовановић (2009) истичу недовољну испитаност
целокупног шумадијско-војвођанског дијалекта. Бачки говори описани су у студији И.
Поповића (1968), где је у фокусу један од типичних представника бачких говора, и он
се пореди са другим екавским говорима на подручју Војводине и Славоније, као и са
буњевачким и шокачким говорима. Поповић је у овој студији утврдио заједничке
особине бачких говора и извршио њихову диференцијацију. Поред пунктова који су
обухваћени овом студијом, истражено је још двадесетак пунктова за потребе Српског
дијалектолошког атласа (Бошњаковић ‒ Радовановић 2009: 235), а постоји и неколико
студија које се баве различитим аспектима појединих бачких говора.2
Бошњаковић и Радовановић такође указују на то да на територији Бачке, поред
српских, постоји велики број насеља са досељеничким становништвом, међу којима су
досељеници из Црне Горе, који су ту дошли након Другог светског рата. Они истичу да
ово

подручје

заслужује

свеобухватна

дијалектолошка

и

социолингвистичка

истраживања, с обзиром на то да је једина постојећа студија која описује типичан бачки
говор старија од пола века. Такође, у досељеничким насељима потребно је утврдити
степен очуваности донесених дијалеката и истражити језичке црте које су настале
услед дијалекатске интерференције. Овим отварају низ питања на која будућа
Поддијалекти шумадијско-војвођанског дијалекта: банатско-поморишки; бачки; сремски;
говорни тип будимске околине; поддијалекат србијанске Посавине од Дрине до Колубаре и предела
непосредно јужно одатле; говори с незамењеним јатом у северозападној Србији, угл. у сливу Колубаре;
руднички поддијалекат у простору између подручја смедеревско-вршачког, косовско-ресавског и
херцеговачкo-крајишког, и линије доњи ток Колубаре – Сувобор (Ивић 2009: 39).
2
Лексичка грађа обухваћена је студијама Г. Драгин (1991), где је у фокусу говор Шајкашке, и
М. Шпис-Ћулум (1995), која се бави говорима југозападне Бачке; Прозодијским, фонетским и
фонолошким карактеристикама баве се студије Љ. Недељков (1984), која обухвата говор Каћа и бачке
екавске говоре (1989), М. Шпис (1991), где је истражен говор Парага. Поједини бачки говори обухваћени
су студијом Д. Средојевића (2016). Такође, студије у којима је заступљена лексичка и ономастичка грађа
Војводине обухватају и бачке говоре: Вуковић и др. (1984), Вуковић (1988), Недељков (2009), као и
Речник српских говора Војводине (Петровић 20002010); У Збирци дијалекатских текстова из Војводине
(Секулић 1981) дати су текстови из неких бачких говора.
1
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истраживања треба да одговоре. Међу селима у којима досељеници чине једино или
већинско становништво, а чији говор није испитан, наведен је и Крушчић (Бошњаковић
‒ Радовановић 2009: 236).
П. Ивић у својим наводима такође истиче недовољну испитаност говора на
подручју шумадијско-војвођанског дијалекта, а тако и досељеничких говора у
Војводини. Он наводи и да прецизна теренска истраживања на територији
шумадијско-војвођанског дијалекта нису извршена, као и да се од овог типа говора
колонистичка насеља на подручју Војводине разликују (Ивић 2001: 69). Поред тога,
Ивић истиче да су у Војводини бројни колонисти насељени након Првог и Другог
светског рата и да они углавном чувају своје завичајне говоре који су углавном
ијекавски (Ивић 1994: 158–159). О њима још наводи следеће: да се зетско-сјенички3
дијалекат чији су носиоци црногорски досељеници чува на подручју Војводине, док се
у другим деловима Србије говор досељеника асимиловао према домаћем становништву
(Ивић

1994:

191);

да

херцеговачко-крајишки4

су

колонисти

дијалекат

(Ивић

на
2001:

подручје
133,

Војводине

фуснота).

донели

Конкретнијих

информација о донесеним говорима нема. С обзиром на то да је колониста било из свих
република

бивше

Југославије,

претпоставља

се

да

је

Ивић

носиоцима

херцеговачко-крајишког дијалекта сматрао досељенике из предела Хрватске и Босне и
Херцеговине.
М. Окука такође наводи да на подручју Војводине постоје оазе с ијекавским
говорима које су донели колонисти после Првог и нарочито после Другог светског рата
(Okuka 2008: 128), посебно на подручју Бачке.5
С обзиром на комплексност херцеговачко-крајишких говора, нужно је истаћи да
на подручју шумадијско-војвођанског дијалекта постоје говорне оазе које чине носиоци
херцеговачко-крајишког дијалекта са територије Црне Горе, што потврђују историјски
извори о самом процесу колонизације, али изостаје потврда која произилази из
дијалектолошких истраживања.
У литератури се јављају следећи термини: зетско-сјенички (за који П. Ивић наводи да је
термин А. Белића, (Ивић 2009: 45)), зетско-ловћенски (Ивић 1994: 191), зетско-јужносанџачки
(Станојчић ‒ Поповић 2008: 11), зетско-рашки (Окука 2008: 170), ловћенско-комски (термин Д.
Петровића, који П. Ивић истиче као најподеснији (Ивић 2009: 45)). До ове разноликости долази услед
тога што је тешко одредити јасну територију коју овај дијалекат обухвата. У овом раду служићу се
термином зетско-сјенички, пошто га сматрам најзаступљенијим у традиционалној дијалектологији.
4
У раду ћу се служити термином херцеговачко-крајишки. Павле Ивић овај термин истиче као
најподеснији, између осталог, јер се уклапа у систем двочланих назива српских дијалеката, а такође јер
даје бољу информацију о распрострањености овог дијалекта, иако је термин источнохерцеговачки
заступљенији у традиционалној дијалектологији (Ивић 2009: 13‒14).
5
В. Okuka 2008: 144‒145.
3
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1.2. Историјски аспект: о колонизацији; Говорне оазе у Војводини
Услед нестабилне политичке ситуације након Другог светског рата, у тадашњој
Федеративној Народној Републици Југославији дошло је до друге аграрне реформе6
која је праћена масовном колонизацијом становништва на подручје Војводине.
Колониста је било са подручја свих република бивше Југославије. Историјски извори
наводе да је за црногорске досељенике у Војводини било намењено подручје Бачке7,
где се у периоду од 1945. до 1948. населило између 5 и 7 хиљада колонистичких
породица.
Црногорски колонисти су према својим срезовима8 распоређивани у унапред
одређене војвођанске срезове, по опустошеним селима, након што је немачко
становништво одатле протерано.

Илустрација 1 (Stipetić 1954: 447)

Након Првог светског рата спроведена је аграрна реформа и колонизација која је трајала од
1919. до 1941. године, када је, између осталог, пресељено и око 1000 црногорских породица у Бачку и
Банат. Ова колонизација прекинута је ратом, а након рата нова власт спроводи нову аграрну реформу,
стога и нову колонизацију (Медојевић 2015: 29).
7
Према плану насељавања у Закону о аграрној реформи и колонизацији планирано је да 7000
породица насели сомборски, кулски и бачкотополски срез (Медојевић 2015: 37).
8
Срезови из којих потичу колонисти јесу Андријевица, Беране, Бар, Улцињ, Бијело Поље,
Даниловград, Колашин, Котор, Херцег Нови, Никшић, Пљевља, Подгорица, Цетиње и Шавник. В.
http://www.montenegrina.net/pages/pages1/dijaspora/crnogorci_u_vojvodini_s_medojevic.htm
6
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На подручју кулског среза насељени су Врбас, Кула, Црвенка, Крушчић
(Вепровац)9, Сивац, Бачко Добро Поље, Савино Село (Торжа); бачкотополски срез
обухвата подручје Ловћенца (Секић) и Фекетића, али црногорских колониста има и
јужније, према Новом Саду, у Змајеву (Пашићево) и Равном Селу (Старе и Нове Шове)
(Kršev 2011: 126; Stipetić 1954: 447).
Црногорски колонисти су, дошавши на територију шумадијско-војвођанског
дијалекта, као носиоци сопствених дијалеката у новонасељеним местима створили нове
говорне оазе.10 Узевши у обзир подручја са којих су се колонисти доселили,
претпоставља се да су на територију Војводине донели зетско-сјенички дијалекат, који
заузима територију дуж јадранске обале у подручју од Пераста до Улциња, граничи се
са албанском језичком територијом од Улциња до источних обронака Проклетија, даље
са косовско-ресавским дијалектом до студеничког краја и са херцеговачко-крајишким
дијалектом назад до Пераста (Ивић 2001: 157). Он обухвата мноштво месних говора
који се одликују различитим варијацијама његових општих особина. Kако су ови
говори врло хетерогени, до данас у дијалектологији њихове границе нису утврђене,
нити су извршене јасне поделе које обухватају све говоре овог дијалекта и врло је
вероватно да се то и не може учинити, јер су црногорски говори многобројни, уз
варијације које су прелазног типа, па би стриктна подела могла бити и бесмислена. Овај
дијалекат може се угробо поделити на три поддијалекта – југозападни, средишњи и
североисточни,11 што значи да су на војвођанску територију доспела сва три
поддијалекта зетско-сјеничког дијалекта, али и херцеговачко-крајишки дијалекат, који
обухвата територију северне и северозападне Црне Горе – Црногорску Херцеговину и
нека племена на северу Старе Црне Горе, као и приморски појас Боке Которске, до
Рисна, а поред ове територије, простире се и централном и источном Херцеговином,
скоро целом Босном и деловима западне Србије (Ивић 1994: 128).12
Ослањајући се на историјске изворе о колонизацији који су нам били доступни,
као и постојећа дијалектолошка истраживања, условно се може закључити који су
Назив дотичног места у време колонизације.
Ж. Бошњаковић и Д. Радовановић (2009: 236) наводе да је знатан број села са досељеницима
као јединим или већинским становништвом на подручју шумадијско-војвођанског дијалекта чији су
говори неистражени и међу њима наводе Бачко Добро Поље, Змајево, Крушчић, Ловћенац, Нову Црвенку
и Савино Село.
11
Поделу наводи П. Ивић (2009: 49) као и М. Окука (Okuka 2008: 183).
12
М. Окука овај дијалекат означава термином источнохерцеговачко-крајишки и дели га на чак
16 поддијалеката: источнохерцеговачки, западноцрногорски, дубровачки, конавоски, јужнодалматински,
источнобосански,
југозападносрбијански,
сјеверозападносрбијански,
западнобосански,
сјевернодалматински, горскокотарски, лички, банијско-кордунски, жумберачки, славонско-подравски и
барањски (Okuka 2008: 71).
9
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говори донети на територију Војводине, на основу територија у Црној Гори са којих
потичу колонисти и говора који се у дијалектологији приписују тим територијама.13
Колонизовано место у

Порекло колониста

Донесени дијалекат

Врбас

никшићки срез

херцеговачко-крајишки

Кула

сви црногорски срезови

зетско-сјенички и

Војводини

херцеговачко-крајишки
Црвенка

даниловградски срез

зетско-сјенички

Крушчић

колашински срез

херцеговачко-крајишки

Сивац

пљеваљски и бјелопољски

зетско-сјенички и

срез

херцеговачко-крајишки

Бачко Добро Поље

шавнички срез

херцеговачко-крајишки

Савино Село

берански и андријевички

зетско-сјенички

срез
Ловћенац

цетињски, бококоторски и

зетско-сјенички

барски срез
Фекетић

цетињски, бококоторски и

зетско-сјенички

барски срез
Змајево

подгорички срез

зетско-сјенички

Равно Село

подгорички срез

зетско-сјенички

Табела 1

Донесени дијалекти су се преносили на потомке колониста, те се, претпоставља
се, и данас чувају,14 уз мањи или већи утицај шумадијско-војвођанског дијалекта и
Говор досељеника у овим војвођанским местима није истражен, стога се не може тврдити да
је дијалекатска слика заиста оваква, све док потврда за то изостаје.
14
П. Ивић наводи да колонисти насељени након Првог и Другог светског рата у Војводини
углавном чувају своје завичајне говоре (Ивић 1994: 158–159), као и да се зетско-сјенички дијалекат чији
су носиоци црногорски досељеници чува на подручју Војводине (Ивић 1994: 191).
13
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српског језичког стандарда, до којег, како није реч о изолованим језичким заједницама,
неминовно

долази,

под

утицајем

окружења,

медија,

образовања

и

других

екстралингвистичких фактора.
1.3. Предмет и циљ истраживања
Предмет

овог

истраживања

јесу

акценатске

особине

прототипичних

15

представника говора Крушчића . Ово село налази се у југозападном делу кулске
општине, у централној Бачкој (Медојевић 2015: 15) и његову територију су у процесу
колонизације населили житељи колашинског среза (Медојевић 2015: 66). Трајно
насељених колониста у Крушчићу, према статистичким подацима насталим након
колонизације, било је 1213 (Медојевић 2015: 229). Према попису становништва из 2011.
године, Крушчић броји 1852 становника,16 а више од трећине становништва црногорске
је националности.17
Како су ову територију населили колонисти из колашинског среза,
претпоставља се да су носиоци херцеговачко-крајишког дијалеката.18 Колашински срез
обухвата много мањих места чији се говор одликује различитим варијацијама, како и
читава територија Црне Горе. Нека од њих врло су блиска територији зетско-сјеничког
дијалекта, тако да се у њима могу јавити особине прелазног карактера.19 Досељеника је
било из различитих крајева овог среза, што значи да су и различити месни говори
донети на територију Крушчића. Може се претпоставити да, услед живота на истој
територији, односно, интеракције међу говорницима, долази до уједначавања њихових
донесених говора. Социолингвистичка истраживања показују да у контакту са другим
варијететом говорници најпре изгубе најупадљивије особине свог месног говора, са
циљем да се прилагоде најдоминантнијој дијалекатској групи. Код њих се стварају исте
претпоставке о употреби језичких средстава и тако с временом постају творци
сопствене

језичке

заједнице.20

Мора

се,

такође,

узети

у

обзир

и

утицај

шумадијско-војвођанског дијалекта ‒ иако ће се у Крушчићу говорити дијалектом
Први подаци о овој територији датирају из 1543. године, када је као насеље са неколико кућа
поменута у писаним изворима под именом Вепрец (Медојевић 2015: 21). Назив Вепровац био је у
употреби од 1717. па до 1950. године, када је по одлуци црногорских колониста усвојен назив Крушчић,
по народном хероју Вукману Крушчићу (Медојевић 2015: 27).
16
Према: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији,
Републички завод за статистику. http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf
17
Према подацима доступним на https://en.wikipedia.org/wiki/Kruščić, у попису из 2002. године,
Крушчић броји 1884 становника, а од тога, 768 црногорске је националности.
18
Ова тврдња доказује се кроз анализу језичких особина у одељку Анализа.
19
В. Петровић, Веселин (2000), Из акценатске проблематике села Бјелојевићи (код Мојковца).
20
В. Урбана дијалектологија ‒ необјављена скрипта (Бошњаковић 2017: 49‒54).
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досељеника,21 будући да су на територији шумадијско-војвођанског дијалекта,
несумњво је да је услед различитих фактора, посебно код наредних генерација, морало
доћи до интерференције ових двају дијалеката.
Овим истраживањем начињен је покушај да се испита говор црногорских
колониста. Најстарији информатор припада генерацији колониста који су се након
Другог светског рата населили у Крушчићу, а испитан је и говор његовог сина и унука
са циљем да се опише акценатски систем у њиховом говору. Настојали смо да кроз
особине у њиховом говору закључимо јесу ли носиоци херцеговачко-крајишког
дијалекта, или можда зетско-сјеничког, а потом и које се то особине чувају, а које су
измењене кроз генерације под утицајем шумадијско-војвођанског дијалекта и
стандардног језика.
1.4. Теоријска полазишта
Полазећи од тога да се на војвођанском подручју досељенички говори чувају22
и водећи се тиме да су се услед интерференције различитих локалних говора
досељеника маркантне црте тих говора изгубиле, очекивано је да би говор информаторâ
требало да садржи особине херцеговачко-крајишког дијалекта, типичне за говор
околине Колашина. Услед боравка на територији шумадијско-војвођанског дијалекта,
информатор који је припадник средње генерације требало би да говори прелазним
типом, док се код најмлађег очекује најмање особина донесеног дијалекта, односно,
висок степен адаптације шумадијско-војвођанском дијалекту.
Усвајање нових језичких особина зависи од специфичности дијалеката који су
у међусобном контакту и притом се прозодијска норма углавном најспорије усваја.23 С
обзиром на то да су шумадијско-војвођански и херцеговачко-крајишки узети за
основицу стандардног српског језика, међу њима, условно речено, нема великих
разлика.
Према постојећим описима ових дијалеката, у табели су издвојене особине које
их одликују и врше дистинкцију међу њима, а обухватају рефлексацију јата и опште
прозодијске особине. Мора се истаћи да оне варирају с обзиром на многобројност
њихових говора и обим територија које обухватају.
21

Аутохтоног српског становништва у Крушчићу није било, пошто је ова територија припадала
Аустроугарској и била насељена немачким, мађарским, словачким и становништвом других
националности које је након рата одатле протерано (Медојевић 2015: 2127). Крушчић је и данас
мултинационална средина.
22
В. Ивић 1994: 158–159, 191; 2001: 69.
23
В. Урбана дијалектологија ‒ необјављена скрипта (Бошњаковић 2017: 27).
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херцеговачко-крајишки

шумадијско-војвођански

(и)јекавски24

екавски
новоштокавска акцентуација25
чешће је скраћивање постакценатских

постакценатске дужине боље се чувају26

дужина27

преношење акцената на проклитику

преношење акцената на проклитику мање

доследно28

доследно29
Табела 2

Новоштокавска акцентуација остварена је у оба дијалекта, уз извесна
одступања попут силазног акцента ван првог слога у емфатичким исказима и у
појединим сложеницама, као и у речима страног порекла30 (Ивић 1994: 129; Okuka
2008: 62). У шумадијско-војвођанском дијалекту на краткој пенултими на коју је
пренесен акценат често се може наћи краткосилазни акценат, посебно на ијекавској
територији (Ивић 2001: 41). Акцентуација која се остварује у херцеговачко-крајишком
дијалекту

одговара

готово

потпуно

идеалном

типу

доследно

оствареног

новоштокавског преношења (Ивић 1994: 129).
Заједничка особина свих говора шумадијско-војвођанског дијалекта у начелу
јесте скраћивање постакценатских дужина, до којих у мањој мери долази у говорима
који су под утицајем херцеговачко-крајишког дијалекта, односно, у западним крајевима
(Ивић 2001: 72; Okuka 2008: 132). У бачким говорима она се у појединим категоријама
потпуно изгубила, док се у другим и даље чува, али у знатно мањој мери него у
херцеговачким говорима (Поповић 1968: 88). У херцеговачко-крајишком дијалекту
могуће су и секвенце од два или три дуга слога (в. Ивић 1994: 130; 2001: 133; Пецо
1971: 166). Овај дијалекат одликује и реализација постакценатских дужина у низу

Обично је у ијекавским говорима дуго јат дало рефлекс /ије/ а кратко /је/ (в. Okuka 2008: 58‒
59) стога у табели бележимо термин (и)јекавски. У раду ћу се користити термином ијекавски, уз
напомену да подразумева оба рефлекса јата.
25
Ивић 2009: 13‒14; 1994: 129.
26
Ивић 2009: 13‒14; Пецо, 1971:165.
27
Ивић 2009: 13‒14; Okuka 2008: 132.
28
Ивић 1994: 129; Okuka 2008: 61.
29
Ивић 1994: 129; Okuka 2008: 131.
30
У савременом језику ова је појава широко распрострањена (Средојевић 2017: 18).
24
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наставака где старог акцента није било, попут /-ама/ у дативу, инструменталу и
локативу једнине именица женског рода, /-ити/ у облику инфинитива /-аст/ у грађењу
придева (Ивић 2009: 19). Преношење акцената на проклитику мање доследно се
спроводи у шумадијско-војвођанском него у херцеговачко-крајишком дијалекту, али је
оно чешће у западним говорима под утицајем херцеговачко-крајишког (Ивић 1994:
159).
Прозодијски систем ових дијалеката узет је за основицу прозодијског система
стандардног српског језика и подразумева новоштокавску акцентуацију, односно,
четири акцента који се разликују по квалитету и квантитету, као и два неакцентована
квантитета (Суботић и др. 2012: 97; Средојевић 2017: 17). Према ортоепској норми
стандардног српског језика, силазни акценти се могу јавити у једносложним речима
или на првом слогу вишесложних речи, а узлазни се јављају на било ком слогу
вишесложних речи изузев последњег (Средојевић 2017: 18). Неакцентовани кратки
вокали могу се наћи испред и иза акцента и они подразумевају сваки вокал који није
носилац неакцентоване дужине или акцента. Ортоепска норма стандардног српског
језика

подразумева

реализацију

неакцентованих

дугих

вокала,

односно,

постакценатских дужина, како лексичких, тако и морфолошких, и оне се према норми
реализују се у следећим граматичким категоријама (в. Суботић и др. 2012: 99‒101):
-

у наставку именица женског рода на /-а/ у генитиву једнине

-

у наставку именица женског рода на /-а/ у инструменталу једнине

-

у генитиву множине код именица свих родова, где ће оне именице које у
генитиву множине имају наставак /-а/ имати дуг и претпоследњи слог

-

у наставцима за грађење одређеног придевског вида

-

у облицима компаратива и суперлатива придева

-

у презенту на последњем слогу у свим лицима једнине и у трећем лицу
множине, односно, на претпоследњем слогу у првом и другом лицу
множине31

-

у императиву пред императивним наставком /-ј(-)/

-

у глаголском прилогу садашњем испред наставка /-ћи/

-

у глаголском прилогу прошлом пред наставком /-в/-вши/

Глаголи с краткоузлазним акцентом у инфинитиву имају дублетне ликове у првом и другом
лицу множине, типа: седимо: седимо (в. Суботић и др. 2012: 99).
31
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у облицима трпног придева појединих глагола: дужи се вокал пред

-

формантом /-н(-)/ или /-т(-)/, или последњи вокал инфинитивне основе /-ну/
пред формантом /-т(-)/
на крајњем вокалу инфинитивне основе у свим облицима у којима није

-

извршена промена /л/ у /о/ код глагола који у инфинитиву имају
краткоузлазни

акценат,

а

у

облицима

радног

глаголског

придева

краткосилазни
у облицима имперфектау на вокалу /а/ у наставку

-

У данашње време постакценатска дужина је у говору урбаних, поготово млађих
говорника редукована (Суботић и др. 2012: 101).
Акцентуација која је прописана нормом требало би, дакле, да се остварује и у
шумадијско-војвођанском, и у херцеговачко-крајишком дијалекту. Узевши у обзир да је
прописана норма старија од два века, и да су оба наведена дијалекта, без обзира на то
што су узети за основицу стандардног језика ипак дијалекатски говори, те у њима мора
бити извесних разлика, како међусобно, тако и по питању норме, управо ће ове
акценатске разлике, као и степен очуваности постакценатских дужина и доследност
којом се остварују, бити фактор за дијалекатску диференцијацију.
1.5. Mетоде и технике прикупљања и обраде грађе32
За потребе овог истраживања начињена су три теренска звучна записа
разговора са информаторима и у раду су представљени резултати анализе ових записа,
односно, приказан је опис акценатских појава примећених у њиховом говору.
Разговори су реализовани као својеврсни спонтани интервју – без стриктног упитника.
При конципирању потенцијалних тема за разговор са информаторима служила сам се
упутством за сакупљање грађе на терену33 (Бошњаковић ‒ Урошевић 2014) где сам, од
предложеног репертоара, одабрала теме које су везане за Божић, Ускрс, славу, свадбене
и посмртне обичаје, живот на селу и сеоске послове. За овакву врсту интервјуа и
наведене теме одлучила сам се како би разговори били у приближним тематским
оквирима, те бих код сваког информатора имала сличан репертоар примера који се
појављују. Међутим, уколико је информатор говорио о другим темама, допуштала сам
то, како бих добила природан и неформалан говор. С обзиром на то да сам доста
При одабиру и реализацији ових поступака служила сам се социолингвистичким
приручником (Meyerhoff et al. 2015).
33
Прилог са часова вежбања у оквиру курса из Дијалектологије 1.
32
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времена провела у заједници са овим информаторима, интервју нису доживљавали као
формалну ситуацију и били су опуштени и природни.
Звучни записи разговора са информаторима забележени су у Новом Саду и у
Крушчићу током 2017. године и у раду су приказани у виду фонетског транскрипта34.
Транскрипт је сачињен уз помоћ програма VoiceWalker35, и бележен у Ворду. Писање
самог транскрипта у великој мери уклопљено је у конвенцију писања у нашој култури:
текст је записан с лева на десно, одгоре надоле, речи су раздвојене белинама и
забележене ћириличном графијом; текст је приказан у дијалошкој форми, онако како је
остварен у времену, сукцесивно, нови ред означава смењивање саговорника (Savić ‒
Polovina 1989: 53). Међутим, пошто је у питању фонетска транскрипција, речи не
подлежу правописним правилима. Интерпункцијски знаци нису бележени, већ је текст
одговарајућим ознакама подељен на интонационе целине,36 према томе како су га
информатори изговарали. Транскрибоване речи које су приказане изван транскрипта (в.
Анализа) бележене су у угластим заградама.
Прозодијски елементи означени су према субјективном аудитивном опажању,
традиционалним графичким ознакама за њихово бележење у српској филологији.
Након што су начињени транскрипти разговора са информаторима, вршена је
ексцерпција примера који су обухваћени анализом. Анализа обухвата примере у којима
је запажена извесна особина која би била значајна при одређивању акценатског система
ових информатора, као и при дијалекатској диференцијацији. Ексцерпција грађе није
била апсолутна ‒ с обзиром на то да сам се у бележењу акценатских особина ослањала
на сопствено аудитивно опажање, поједини примери искључени су из анализе уколико
нисам могла са сигурношћу утврдити да ли се у њима извесна особина реализује. Како
је у питању неформалан разговор, мора се узети у обзир то да реченична интонација и

Фонетска транскрипција подразумева бележење конкретних реализација фонема и
супрасегментних обележја (Суботић и др. 2012: 25). С. Савић и В. Половина (1989: 51) наводе да запис,
одн. природа транскрипта зависи од типа анализе којој се приступа. Како тема овог рада обухвата
супрасегментна обележја, различите реализације исте фонеме нису увек бележене, из практичних
разлога.
35
Програм за транскрипцију који репродукује аудио-запис уз могућност понављања његових
сегмената ради лакшег и прецизнијег бележења прозодијских елемената.
36
Интонациона целина јесте термин којим ћу се у овом раду служити. Она представља говорни
одсечак изговорен између двеју пауза у говору информатора, који углавном прати и промена интонације
(Пецо 1971: 83). Говорни одсечак, односно, интонациона фраза одликује се извесним акустичким
карактеристикама: паузом на почетку и крају; обједињена је јединственом интонационом контуром чија
је тонска висина обично већа на почетку него на крају; карактерише је интензитетски пад који је
најизразитији на њеном крају; њен почетак може бити реализован бржим говорним темпом, а крај
споријим, што може довести до дужења финалног слога; њен крај може бити реализован другачијим
типом фонације (в. Средојевић 2014: 252‒253; Средојевић 2014: 106).
34
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говорни темпо у појединим примерима неминовно утичу на реализацију извесне
прозодијске особине, те њено одсуство у појединим примерима не подразумева
недоследност, већ произилази из саме природе језика у употреби. Анализи сам
приступила најпре трагајући за особинама које би се реализовале према норми
стандардног српског језика, служећи се релевантним нормативним приручницима
(Стевановић 1986; Станојчић ‒ Поповић 2008; Суботић и др. 2012) као и Речником
српскохрватског књижевног језика (РМС), а онда и за особинама које од норме
одступају и указују на дијалекат чији су информатори носиоци. Потврде забележених
дијалекатских појава тражила сам првенствено у описима наведених дијалеката (Ивић
1994, 2001, 2009; Okuka 2008), али и у Говору околине Колашина Мата Пижурице (1981)
као и Говору Госпођинаца у светлости бачких говора као целине Ивана Поповића
(1968).
1.5.1. Подаци о информаторима37
Како је предмет овог истраживања акценатски систем кроз генерације у
крушчићанском говору, испитан је говор информаторâ које сам сматрала његовим
прототипичним представницима. Најстарији информатор од колонизације живи у
Крушчићу, где су рођени његов син и унук, који такође ту и живе. Остали чланови
породице такође су или од раног детињства у Крушчићу, или су ту и рођени и живе.
Ниједан од информатора није високо школован, што би могло утицати на њихов
дијалекатски говор. Информатори веома добро познају испитивача38, стога се њихов
говор може сматрати изузетно природним, без посебне тежње да се у њега унесу
измене.39 Били су упознати и сагласни са тим да се разговори снимају.
И1: Машан Рабреновић, пензионер, рођен 1936. године у Бистрици код
Мојковца. У процесу колонизације, 1945. године, доселио се у Крушчић, где и данас
живи. Има средње образовање и по занимању је возач. Звучни запис разговора са овим

Овом приликом исказала бих посебну захвалност својим информаторима који су
великодушно пристали на сарадњу и тиме омогућили спровођење овог истраживања.
38
Испитивач није изворни говорник проучаваног говора. У разговору са информаторима у
великој мери служи се својим дијалектом, као и иначе у неформалним разговорима са њима.
39
Један од проблема интервјуа као методе за прикупљање грађе како у традиционалној
дијалектологији, тако и у социолингвистици, јесте проблем посматрачевог парадокса (the observer’s
paradox) ‒ морамо посматрати како људи говоре док нису посматрани (we have to observe how people
speak when they are not being observed) (Labov 1972: 113 према Meyerhoff et al. 2015: 51‒52). Овај термин
уводи Лабов, који истиче да истраживач мора пронаћи начин да смањи утицај свог присуства на
испитаника (Meyerhoff et al. 2015: 51). Дакле, тежи се томе да разговор буде што природнији и
неформалнији. Ипак, он не може бити сасвим природан, с обзиром на то да сама чињеница да се разговор
снима, са којом је информатор упознат, уноси извесну дозу опреза и додатне пажње у његов говор.
37
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информатором траје 26 минута и 31 секунду, превасходно због нарушеног здравственог
стања. Информатор говори спорије и често прави паузе, како због лошијег здравственог
стања, тако и због његових година, али говори природно, без тежње да свој говор
коригује.
И2: Лазар Рабреновић рођен је 1962. године у Крушчићу где и данас живи. Има
средње образовање, по занимању је возач. Отац је рођен у Бистрици одакле је
колонизован у Крушчић, а мајка у Србобрану, али у Крушчићу живи од своје осме
године. Звучни запис разговора са овим информатором траје 47 минута и 43 секунде.
Информатор је изузетно комуникативан и свој говор није кориговао, био је сасвим
природан и опуштен.
И3: Милош Рабреновић рођен је 1993. године у Врбасу и од рођења живи у
Крушчићу. Тренутно ради у Зрењанину и има средње образовање. Отац је рођен у
Крушчићу где и живи, а мајка у Вилусима, али је у Крушчићу завршила пети разред
основне школе и поново се тамо доселила са 22 године. Разговор са овим
информатором траје 40 минута и 11 секунди. Информатор је говорио спонтано и
природно и није се трудио да у свој говор уноси измене.40

Неформалан говор И3 посебно се очитује у томе што се у забележеном разговору служи
појединим опсценим лексемама које су му узречице. Такође, неретко је збијао шале, што му је и иначе
својствено.
40
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1.5.2. Ознаке коришћене у транскрипцији41
И1
И2

ознаке говорникâ чији се говор испитује

И3
И1
И2

А

ред

ознака других говорника који живе у истој
говорној заједници у којој и информатори,
али се њихов говор не испитује

ознака истраживача42

разговор је приказан као сукцесивно
смењивање говорника

белина

речи су раздвојене белинама

|

завршетак интонационе целине

примакнута

цртица

бележена

је

при

понављању слога или код недовршене

-

речи након које следи преформулација
исказа

[реч реч реч]

преклапања говорника – сегмент који
изговарају истовремено

Листа ознака коришћених у транскрипцији сачињена је уз помоћ одељка Инвентар
разговорних поступака које треба обележити у транскрипцији (Savić ‒ Polovina 1989: 60–69) и по узору
на одељак Симболи и скраћенице коришћени у транскрипцији (Урошевић 2015: VII–XI).
42
Истраживачев говор у транскрипту није акцентован, као ни других говорника чији се говор
не испитује.
41
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реч <?>

несигурно транскрибован говорни одсечак

<Х>

неразговетна реч

<>

ванјезички фактори, у сврху појашњења

ə

звук који носи вредност полугласника,
звук оклевања

рречии

продужено трајање вокала или консонанта

аха / ааа

израз потврђивања43

мхм / мм

израз потврђивања



краткоузлазни акценат



дугоузлазни акценат

43

Изрази потврђивања у неким случајевима изостављени су из транскрипта из практичних

разлога.
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краткосилазни акценат



дугосилазни акценат



постакценатска дужина
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1.5.3. Скраћенице коришћене у анализи
(И1)
(И2)

информатор који изговара наведену реч

(И3)
[реч]44

транскрибована реч

[реч], [реч] (И1)

исти информатор изговара више речи
уколико је реч са примећеном особином у

[реч] (И1 х 2)

транскрипту забележена више пута, на

[реч] (И1, И2 х 2, И3 х 3)

овај начин означава се информатор који је
изговара и колико је пута изговара

N
G
D
A
I
L

номинатив
генитив
датив
акузатив
инструментал
локатив

sg

једнина

pl

множина

n.

именица

v.

глагол

adj.

придев

adv.

прилог

praes.

презент

Уколико је реч изговорена у свом основном облику, углавном неће бити никаквих
експлицитних назнака; у случају да је изговорена у неком од облика деклинације, односно, конјугације,
то се наводи одговарајућим ознакама, уколико је та напомена релевантна за дате примере. Ознаке су
наведене у наставку табеле и комбинују се у зависности од конкретних примера.
44
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2. Анализа
2.1. О говору информаторâ: поједине диференцијалне особине
Водећи се основним критеријумима за дијалекатску диференцијацију45 најпре
смо настојали утврдити који су дијалекат колонисти донели на подручје Крушчића. Да
бисмо ово учинили, осврћемо се на дијалекатске особине које су примећене у говору
информаторâ и могу бити диференцијалног карактера, а то су, превасходно,
рефлексација јата и поједине маркантне особине, док ћемо се акцентуацијом, која је
тема овог рада, бавити у посебним одељцима.
У говору старијих информатора јављају се ијекавски рефлекси јата којих у
говору најмлађег информатора ‒ нема. Ијекавски рефлекс јата ни код старијих
информатора није доследан, већ се спорадично јавља. Код најстаријег информатора
ијекавски рефлекс јата чини се најстабилнијим, док се код припадника средње
генерације јавља релативно често, поготово када говори под посебним емоционалним
набојем.46 Тако имамо примере са ијекавским рефлексом где је дуго јат дало /ије/, а
кратко /је/:
[вријеме] (И2 х 2), [двије] (И2 х 7), [дијете] (И2 х 3), [лијепо] (И1), [мјесто] (И1,
И2), [најприје], [нијесам] (И1), [нанијет] (И2), [прије] (И2 х 7), [разумије],
[разумијемо] (И2), [ријеке] (И2 х 2), [ријечи] (И2 х 2), [сијеку] (И2), [сијече]
(И1), [увијек] (И2);
Забележени су примери где јат има икавски рефлекс.47
[дио] (И1), [живио] (И2 х 4), [посијеш]48 (И3);
Забележени су примери у којима се јавља јекавско јотовање49: Овде бележимо
примере које изговара и најмлађи информатор.50
Основни критеријуми за дијалекатску диференцијацију јесу рефлексација јата и прозодија. В.
Теоријска полазишта.
46
В. Транскрипт 2: рефлекс јата биће ијекавски посебно када информатор говори о свом
црногорском пореклу, о месту одакле је његова породица колонизована и сличним догађајима.
47
Икавски рефлекс у ијекавским је говорима фонетски условљен и стоји испред фонема /j/, /љ/
и /о/ (</л/) (Okuka 2008: 59).
48
И3 најпре изговара овај облик са икавским рефлексом јата, а када је упитан да понови,
изговара га са екавским рефлексом. Овај икавизам карактеристичан је за сомборску зону бачког
поддијалекта (в. Ивић 2001: 79), али може се претпоставити да је ово ипак особина донесеног дијалекта,
јер ће се старији информатори доследно служити овим обликом.
49
У већини ијекавских говора /ј/ јотује претходни консонант. Ова појава варира у различитим
ијекавским говорима (Okuka 2008: 59).
45
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[виђели], [ђевер] (И1), [доље] (И1, И2 х 2), [доље] (И1), [ђе] (И1 х 2, И2 х 2 И3
х 3), [ђед] (И2 х 6), [љета] (И2 х 3), [неђељу] (И1), [неђе] (И3), [осмољетку] (И1,
И3), [посље] (И1), [прађед] (И2);
У говору најстаријег информатора забележена је фонема /с/.51
[седа] (И1), [кисело] (И3, када објашњава како говори И1);
У неколицини примера код старијих информатора примећено је непознавање
опозиције између падежа места, локатива или инструментала, и падежа правца,
акузатива.52
[средњи брат тракториста у задругу], [више сам спаво у камион него у кревету]
(И1); [запослио се у кулатранс], [имам у индекс добре оцене], [а уу возачку
можда и пише], [шваба који суу | пребегли | у немачкој], [радио је ту на пругу],
[у црвенку је најближа] (И2);
Све наведене особине јесу одлике херцеговачко-крајишког дијалекта, али се
такође јављају и у зетско-сјеничком53. Мноштво је особина које се у зетско-сјеничком
дијалекту јављају, а које у говору ових информатора изостају, али ће главна особина
која показује да информатори не потичу са зетско-сјеничког говорног подручја бити
управо акценатски систем ‒ зетско-сјенички дијалекат припада староштокавским
дијалектима54, док се у говору информаторâ остварује новоштокавска акцентуација.
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Трагови ијекавице код И3 видљиви су само у овим примерима, а сасвим доследно у облику

/ђе/.
Ова фонема јавља се у херцеговачко-крајишким говорима (Ивић 2001: 135).
Ова је особина типична за херцеговачко-крајишки дијалекат (Ивић 2009: 19).
53
В. Ивић 2001: 157‒164.
54
В. Okuka 2008: 45; 169; 175‒176.
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2.2. Акцентуација
У говору информаторâ забележена су сва четири акцента. Акценти узлазне
интонације јављају се код вишесложних речи на свим слоговима осим последњег, док
ће се акценти силазне интонације наћи на првом или једином слогу. Овакав акценатски
систем

одговара

систему

стандардног

српског

језика,

односно

и

шумадијско-војвођанског и херцеговачко-крајишког и дијалекта.55 Овим се потврђује
да информатори нису носиоци зетско-сјеничког дијалекта, чији је акценатски систем
староштокавски.56
У говору информаторâ нема посебних специфичности или већих одступања од
норме по питању акцента. Акценатски лик речи које се у њиховом говору јављају
углавном одговара лику који је прописан нормом и праћен је одговарајућим
акценатским алтернацијама. Одступања од онога што је прописано нормом стандардног
српског језика показатељи су дијалекта којим информатори говоре.57
Речи страног порекла у говору информатора, као и неке домаће сложенице
углавном су прилагођене систему стандардне акцентуације, што је посебно изражено у
херцеговачко-крајишком дијалекту, али и у колашинском говору58. Одступања су
примећена у следећим примерима:
[астронаут],

[замало]

(И3),

[земљорадничка]

(И1),

[категорији]

(И2),

[осмољетку] (И1, И3), [пољопривредом] (И3 х 3), [углавном] (И2 х 4, И3 х 7),
[црногораца] (И3);
Забележени су и примери са непренесеним акцентом.
[аранђел] (И1), [вероватно] (И2, И3 х 2), [таман] (И1, И2), [таман] (И1);
У појединим сложеницама јављају се два акцента.59
[аранђеловдан] (И2); Lsg [бродомоделарству], [полуфиналу] (И2);
adj. [вишенационална] (И2), [најзахтевније] (И3);

55

В. Ивић 1994: 129, 159.
В. Ивић 2001: 87, Okuka 2008: 175.
57
До оваквих примера може доћи и под утицајем реченичне интонације или говорног темпа, те
су примери тог типа искључени из анализе.
58
В. Пижурица 1981: 20.
59
Ова је појава карактеристична за колоквијални језик (в. Средојевић 2017: 19).
56
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Међутим, забележен је и облик [аранђеловдан] (И3), што одговара акцентуацији
оваквог типа сложеница у стандардном српском језику.
У неколицини примера забележен је краткосилазни акценат, на месту где је
према норми краткоузлазни, дакле, примећено је одступање од норме у квалитету
акцента.60
n. Gsg [војводине] (И1, И2), [села] (И3 х 4); Asg [село] (И1, И2 х 4), [војводину]
(И1); Lsg [бистрици] (И1, И2), [војводини] (И2 х 2), [селу] (И3 х 4); Ipl [децом]
(И2);
adv. [добро] (И1 х 5, И2 х 10, И3 х 4), [добро] (И2), [опет] (И2 х 2),
[специфично] (И1);
v. praes. [јесам] (И1 х 2, И2 х 4, И3);
Ова појава посебно је изражена код именица, где се врло често уместо
краткоузлазног, који је прописан нормом, јавља краткосилазни акценат.
[дуван] (И3 х 4), [занат] (И1), [канал] (И3), [локал] (И2), [период] (И2),
[пиштољ] (И1, И3 х 2), [првак] (И2 х 2), [рачун] (И2), [свештеник] (И2, И3);
Gsg [горе] (И2, И3), [земље] (И2); Dsg [земљи]; Asg [земљу] (И2, И3 х 4),
[честитку] (И2 х 2); Isg [земљом] (И3);
Забележени су примери именица које према норми имају дублетне акценатске
ликове, а у говору информаторâ предњачи лик са краткосилазним акцентом, коме
акценатска алтернација изостаје у деклинацији:
бунар61 : [бунара] (И2); [котлић]62 (И2) : [котлићи] (И3);
У појединим облицима презента примећено је да глаголи одступају од
акценатске алтернације и задржавају акценат какав је у инфинитиву:
[донесе] (И2), [донесу] (И1), [поднесу] (И2);

Акценатски типови са краткосилазним акцентом су у експанзији у пограничним деловима
колашинског говора (в. Пижурица 1981: 32), у шта спада и Бистрица, место одакле потичу информатори.
61
Овај облик није забележен у транскрипту; наводи се као показатељ дате акценатске појаве.
62
Посебно се код облика са суфиксом /-ић/ остварује кратак акценат у колашинском говору
(Пижурица 1981: 41).
60
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Забележен је пример [излети] (И3) који у инфинитиву нема овакав акценат, те
се може претпоставити да до акценатског померања за слог унапред долази услед
аналогије.
У појединим примерима готово је уопштен дугосилазни акценат који одступа
од прописане норме.
[био] (И1 х 2, И2 х 5), [вамо И2 х 3, И3 х 4]63, [пуно И2 х 6, И3 х 2], [фино]64
(И2 х 4);
У облику глаголског прилога садашњег, који изговара најстарији информатор,
забележено је померање акцента на претпоследњи слог:65 [желећи] (И1);
Најмлађи информатор изговара облик [овцама] (И3), у коме је дошло до
скраћивања акценатског квантитета.66
Забележени су и примери у којима је примећена недоследност у акцентуацији,
па тако носе различит акценат у изговору истог информатора:
[такав], [такав] (И2);
v praes. [има] (И1 х 3, И2 х 26, И3 х 2), [има] (И1 х 5, И2 х 2, И3 х 6);67
[углавном] (И2 х 5, И3), [углавном] (И2 х 4, И3 х 7);
У говору информатора који је припадник средње генерације забележен је
финални акценат у првом, али и у трећем лицу множине презента.68
[венчамо] (И2 х 2), [држимо] (И2), [идемо] (И2 x 3), [имају] (И2 х 2), [имамо]
(И2);
У облицима заменица, како личних, тако и придевских, забележени су облици
са силазним акцентима који одступају од норме стандардног језика, али су забележени
и примери у којима се нормирани акценат остварује, па тако имамо:
Дуг акценат у овом примеру јесте компензација дужине која настаје услед губљења првог
слога. Овај облик према норми гласи /овамо/.
64
За овај облик прилога налазимо потврду у говору колашинског краја (Пижурица 1981: 50).
65
Ова је појава карактеристична за колашински говор и код појединих глагола, међу којима је и
глагол /желети/, доследно ће се реализовати (в. Пижурица 1981: 55).
66
Скраћивање акцената у дативу, инструменталу и локативу множине забележено је доследно
код појединих речи међу којима је и /овца/ (Пижурица 1981: 45).
67
У колоквијалном језику овај глагол може се јавити и са краткосилазним, и са краткоузлазним
акцентом.
68
У говору околине Колашина ова појава се доследно реализује у првом лицу множине
презента (в. Пижурица 1981: 21).
63
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Gsg [мене] (И2); Dsg [мени] (И2 х 2, И3); Npl [моји] (И2 х 2, И3); Gpl [мојих];
али: [његова] (И2 х 3); Gsg [њега] (И1, И2 И3), [његовога]; Asg [његову] (И2);
Показна заменица чији је стандардни облик

/овај/69 углавном чува

постакценатску дужину, али је измењен квалитет акцента и гласи [овај] (И1, И2 х 93,
И3 х 5). Она се у разговорима са информаторима није реализовала у свом заменичком
значењу, већ је информатори користе као уметак, односно филер.70
Забележен је пример присвојног придева у женском роду са силазним акцентом
на унутрашњем слогу [индустријска] (И2). Оваквих примера у говору овог
информатора, нити осталих, више није било, а у наредној реченици он изговара
[индустријску], те се ово не може забележити као особина његовог говора.
Неки од облика71 у којима се јављају бројеви код информатора одступају од
прописане норме, па је тако и њихов акценат другачији. Ови облици регистровани су у
дијалекатским говорима.
Облици основних бројева који се јављају код И1 гласе: [деветнез], [дваес] х 2,
[дваез], [двадес], [тридест], [тридез], [четрес] х 2, [четрез], [шесет], [иљаду]. Ови
облици јављају се у говору околине Колашина,72 али су исто тако забележени и у
бројним другим дијалектима и углавном су својствени колоквијалном језику, посебно
слабије школованих говорника. Међутим, И1 користи и облике [педесет], [шездесет],
[седамдесет], али у мањој мери у односу на остале.73 У говору овог информатора
употреба ових облика може се сматрати утицајем шумадијско-војвођанског дијалекта.
У говору И2 јављају се следећи облици бројева: [један], [четри] х 2, [једанаес],
[петнез] х 2, [петнаез] x 2, [осамнес] x 2, [осамнаес], [шездесет], [осамдесет],
[деведесет] х 2, [четрес], [четре-], [четрдесет] х 2, док се у говору И3 јављају облици
[четри], [четри], [двадесет], [тридесет], [тридес], [шездесет], [деведес], Gsg [хиљаде]. Из
наведеног можемо закључити да у говору И2 има највише недоследности у употреби
В. Станојчић ‒ Поповић 2008: 92.
Када говорник није домислио шта ће рећи, убацује тзв. мале речи, односно, филере који
испуњавају простор у њиховом говору док се не досете оног што ће наредно рећи (Savić ‒ Polovina 1989:
68).
71
Бројеви који се појављују у транскрипту а нису наведени у анализи не одступају од норме
стандардног српског језика ни обликом, ни својим акцентом.
72
В. Пижурица 1981: 151‒152.
73
Они такође постоје у говору Колашина, али их користе углавном млађе генерације под
утицајем књижевног језика (Пижурица 1981: 152).
69
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ових облика, те ће се он служити и оним које приписујемо говору околине Колашина, а
тако и формама које су заступљене у стандарду, док ће у говору И3 бити облика
својствених колашинском говору, али преовлађују стандардни облици.74
2.3. Постакценатске дужине
У наставку именица женског рода на /-а/ у генитиву једнине чува се дужина у
говору свих информатора:
[бачке] (И1), [бистрице], [босне] (И2), [величине] (И1), [вечере] (И2), [воде]
(И2, И3 х 2), [године] (И2 х 6, И3), [горе] (И3), [земље] (И2), [зиме] (И1, И3)
[краве] (И2), [куће] (И1 х 3, И2 х 3), [мезе]75 (И2), [младе] (И3), [осмице] (И1),
[разлике], [сестре] (И2), [славе] (И1 х 2), [тетке] (И2), [трпезе] (И1), [хране] (И1
х 2), [цркве] (И1);
У говору информаторâ чува се дуг наставак у инструменталу именица женског
рода на /-а/:
[водом] (И1 х 2), [двојицом] (И1, И2), [децом] (И1), [децом] (И2), [земљом]
(И3), [кошуљом] (И1), [пољопривредом] (И3 х 3), [сламом], [четком] (И1);
Ова појава забележена је и у инструменталу неких именица средњег рода,
претпоставља се, аналогијом:
[вином] (И1), [сточарством] (И3);
Постакценатске дужине у наставку генитива множине код именица свих родова
нису забележене у говору најмлађег информатора, а најчешће се реализују у говору
припадника средње генерације:
[дана], [диплома], [коза], [кокошака], [места] (х 2), [метака] (И2), [полазника]
(И1), [свиња], [ћерки], [хрвата] (И2);

Ситуација није иста у типичним бачким говорима (уп. Поповић 1968: 208).
У говору информаторâ именица /мезе/ која је средњег рода према РМС гласи /меза/ и
женског је рода.
74
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Забележена је постакценатска дужина на првом вокалу /а/ у наставку /-ама/ у
промени именица женског рода на /-а/ у дативу, инструменталу и локативу множине:76
[просторијама] (И1), [годинама] (И2, И3), [кућама], [славама] (И3);
У неколицини примера примећено је дужење у наставку акузатива множине
код свих информатора које је непознато дијалекатским говорима, могуће у појединим
случајевима аналогијом са обликом генитива једнине:
[кокошке] (И2), [куће] (И1, И3), [породице] (И2);
Постакценатска дужина забележена је и у облицима збирних именица:
[пилад] (И3), [прасад] (И2), [унучад] (И2); Gpl [јаради], [јунади], [пилади] (И2),
[унучади] (И1);
Постакценатска дужина чува се у примерима у којима је настала као последица
деривационих процеса:
[бадњак], [врбас] (И2 х 3), [двориште] (И2), [зрењанин] (И3), [јутар],
[командир], [котлић] (И2), [крстур] (И3), [нагласак] (И2), [покојник],
[положајник] (И3), [првак] (И2 х 2), [радост], [рођак] (И2), [свештеник] (И3),
[србин] (И2), [уторак], [хектар] (И3); Gsg [бунара] (И2), [заштитника] (И3),
[манастира] (И2), [мојковца] (И2 х 2), [постанкa] (И1); Asg [заједницу],
[приколицу] (И2), [честитку] (И2 х 2); Lsg [врбасу] (И2 х 2, И3 х 3),
[заједници], [зрењанину] (И3), [крушчићу] (И2, И3 х 2), [постанку] (И2); pl.
[котлићи] (И3), [рођаци] (И2 х 2), [ујаци] (И2), [унуци] (И1), [честитке] (И2),
[четници] (И1, И2);
Постакценатска дужина чува се и у другим лексичким позицијама:
[бокал], [ваздух] (И1), [дуван] (И3), [занат] (И1), [камион] (И1, И2 х 3), [канал]
(И3), [колач] (И1, И3), [кукуруз], [легенда], [локал] (И2); [материјал] (И1),
[менталитет] (И2), [месец] (И1), [одбојка] (И3), [оружје] (И2 х 3), [пиштољ]

М. Окука ову особину издваја у оквиру шумадијско-војвођанских говора и наводи да је
факултативног карактера (Okuka 2008: 132). Она је, међутим, карактеристична за говор околине
Колашина (в. Пижурица 1981: 22).
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(И1), [поздрав] (И3), [проблем] (И2), [рачун], [редовно] (И2), [углавном] (И2 х
5);
Постакценатска дужина забележена је и у сложеницама:
[аранђеловдан], [београд] (И3), [београду] (И2 х 2), [родослов], [рођендани]
(И2), [чехословачку] (И1);
У говору најстаријег информатора забележен је пример [машан], где нема
дужења пред сонантом код личног имена, док код најмлађег информатора имамо
облике [милан] (х 2), [зоран] (х 2).77
Код присвојних придева на /-ски/, /-шки/, /-чки/, /-ни/, /-ји/, који су увек
одређеног вида, забелена је постакценатска дужина у говору информаторâ, како у
номинативу, тако и у другим падежним облицима, али постоје и примери где се она не
реализује. У генитиву једнине придева женског рода постакценатска дужина се чува
доследније него у другим облицима, што може бити под утицајем именичке парадигме.
Nsg [колашински] (И1), [ловачки], [мушки] (И3), [племенски], [теретни] (И2),
Gsg [мојковачке] (И3), [саобраћајне] (И3), Asg [велику] (И1), [индустријску]
(И1), [основну], Lsg [немачкој] (И2), Ipl [ватреним] (И3);
Али и:
Nsg [голубарски] (И3), [грађевински] (И1), [зимско] (И1), [младалачки] (И2),
[мојковачка], [остали] (И1), [посна] (И3), [почасни] (И1), [путнички],
[сезонски] (И2), [црногорски], [швапска] (И3); Gsg [православне] (И1); Asg
[индустријску] (И1), [машинску] (И2), [осмогодишњу] (И1), [основну] (И1,
И2), [саобраћајну] (И3), [текстилну], [технолошку], [хемијску] (И1, И2)
[шећерну] (И1);
У облицима компаратива и суперлатива придева постакценатска дужина се
јавља код свих информатора и у свим облицима у парадигми.

77

Дужења пред финалним сонантима нема у колашинском говору (в. Пижурица, 1981: 25).
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Nsg

[веће], [већи] (И2), [мање] (И1); Gsg [најстаријег], [најмлађега] (И1),

[старијег] (И3); Dsg [мањој] (И1); Аsg [старију]; Npl [млађи] (И3); Dpl
[најближим] (И1 х 2); Ipl [већим] (И1);
У облицима бројева у генитиву једнине женског рода постакценатска дужина је
забележена:
[тридест осме] (И1), [четрес прве] (И2), [педесет осме] (И1), [шездесет друге]
(И2), [шездесет шесте], [седамдесет четврте] (И1), [осамдесет седме] (И2);
У презенту је постакценатска дужина у великој мери очувана, чак и код
најмлађег информатора, с тим што у његовом говору чешће изостане него код старијих
информатора. Из наведених примера можемо закључити да је постакценатска дужина у
презенту стабилна особина у говору ових информатора.
[бавим] (И2), [буде] (И1 x 2, И2 х 2), [будеш] (И3), [венчава], [возим], [волим]
(И2), [гледа] (И3), [даје] (И1), [дарујеш] (И3), [дођу] (И2 х 2), [дођеш] (И3),
[долазе], [долази] (И1), [донесу] (И2), [заволи], [закоље] (И2), [залива] (И1),
[заливаш] (И3), [знају] (И2), [зове] (И3), [зовем] (И2), [зовемо] (И3), [зовну]
(И2), [зову] (И1, И2 х 2, И3), [иде] (И1, И3 х 7), [идем], (И3) [идеш] (И3), [иду]
(И2 х 3), [изађе] (И3), [извади] (И1), [има] (И1 х 3, И2 х 26, И3 х 2), [има] (И1 х
5, И2 х 2, И3 х 6), [имају] (И1), [имам] (И1), имам (И2 х 12), [имаш] (И1, И3 х
9), [испалим], [испоштујем] (И2), [једе], [једеш] (И3), [јесам] (И1 х 2, И2 х 4,
И3), [јесте] (И1 х 2), [коље], [креће] (И1), [кувам] (И2), [куцају] (И1), [куцаш]
(И3), [мислим] (И2, И3), [може] (И1), [мези] (И1, И3), [набавља], [наздравља]
(И1), [нижеш] (И3), [носи] (И2), [обезглави], [огласим] (И2), [одвезеш] (И3 х
2), [одем] (И1 х 2, И2 х 4), [однесу] (И3), [оду] (И2 x 5, И3 x 2), [одломи] (И1),
[одморим] (И2), [опере] (И1), [оријентишеш] (И1), [оставља] (И2, И3), [оће],
[очисти] (И1, И2), [очистиш] (И3 x 2), [ошури] (И1), [пали] (И3), [пече] (И1),
[пева] (И2), [платим], [плаћам] (И2), [позове] (И3 x 2), [поји] (И2), [попије],
[поставља] (И1), [постанем] (И3), [почиње] (И1), [правим], [пређем] (И2),
[припрема] (И1), [просе] (И1), [пуца] (И2), [раде] (И2, И3 x 2), [ради] (И1),
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[радим] (И3), [радиш] (И1), [разумеш] (И3), [рачунам] (И1, И2), [роди] (И2 x 3),
[сагориш] (И3), [сећам] (И1, И2), [скувамo] (И2), [скупе] (И2, И3 x 2),
[скупимо] (И3), [слави] (И2 x 6, И3 x 5), [спрема] (И1 х 2, И3), [спремају],
[спреме], [седа], [узме] (И1), [узмем], [узмемо] (И2), [умре], (И2, И3 x 4),
[учествује] (И1), [фарбају] (И1), [чека] (И1), [чекаш] (И2), [шарају] (И1);
Примећена је постакценатска дужина као последица сажимања вокала у
једнини глаголског придева радног у мушком роду.78 До сажимања вокала у облику
глаголског придева радног најчешће долази у говору припадника средње генерације.
[дошо] (И2 х 2, И3 x 2), [издо] (И2), [имо] (И1, И2 x 4, И3 x 2), [ишо] (И2 х 9),
[осто] (И1, И2, И3), [реко] (И1, И2, И3 x 2), [сишо], [стајо], [упозно], [честито]
(И2);
Императив је забележен у разговору са информатором који припада средњој
генерацији, и у њему се чува постакценатска дужина испред наставка.
[дочекуј], [испраћај], [кувај] (И2)
Постакценатска дужина се чува и у облицима инфинитива:79
[стизати] (И2), [умрети] (И3);
Постакценатска дужина чува се у облику инфинитива где се крајње /-и/
изгубило:80
[гледат] (И2), [држат] (И3), [отић] (И2 x 3), [очистит] (И3), [стизат] (И2 x 2);
У облицима трпног придева постакценатска дужина на крајњем слогу не чува
се доследно. Забележени су следећи примери:
[организован] (И2 х 2, И3), [организовано] (И2, И3), [удате], [удата], [чипована]
(И2), [чувене] (И1);
У облицима трпног придева постакценатска дужина чува се на слогу који је
носилац дугог акцента у инфинитиву:

До ове појаве долази у колашинском говору када облици радног глаголског придева имају у
својој основи вокално /р/. В. Пижурица 1981: 24.
79
Постакценатских дужина овог типа нема у Војводини (в. Николић 1969: 192).
80
Ова појава карактеристична је за колашински говор (в. Пижурица 1981: 23).
78
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[забрањено], [намењен], [намењено] (И1), [планирано] (И1), [угашено] х 2 (И3);
У радном глаголском придеву постакценатска дужина се спорадично јавља.
Забележени су примери:
[држали] (И2 х 3), [путовало] (И1);
У облицима глаголског прилога садашњег који су забележени у транскрипту,
постакценатска дужина је забележена:
[идуће], [идућег] (И2);
Постакценатска дужина се регуларно реализује на крајњем вокалу основе
испред форманта за грађење глаголских именица:81
[чишћење] (И1), [кување], [купање], [умивање], [школовање] (И2); Gsg
[пуцања] (х 3), [такмичења] (И2);
У деклинацији придевских заменица постакценатске дужине се чувају, али не
сасвим доследно ‒ у транскрипту је забележено и мноштво примера у којима
постакценатске

дужине

изостају.

Забележени

примери

потврђују

постојање

постакценатских дужина у овој категорији у говору свих информатора, али њихова
недоследна реализација може значити да је ова особина у повлачењу.
Nsg [такав] (И1), [такав] (И2); Gsg [ове] (И2), [сваке] (И2), тога (И3); Isg
[нечим] (И1), [својим] (И1 х 2, И3); Npl [ови] (И1), [ови] (И2); Gpl [неких] (И2 х
2), [таких] (И2); Apl [оне] (И3 х 2);
Акценат прилога одговара нормираној акцентуацији и постакценатске дужине
у овим облицима релативно доследно се чувају. У говору информаторâ постоје и
облици у којима дужине нису реализоване, што се може приписати реченичној
интонацији и темпу говора. Постакценатске дужине забележене су у следећим
облицима прилога:
[данас] (И2 х 2, И3), [директно] (И1), [иначе] (И2 х 3, И3), [једнако] (И1),
[једном] (И1 x 2, И2 х 2, И3 х 2), [како] (И1, И2 х 15, И3 х 18), [колико] (И1 х
2), [колико] (И3), [назад] (И2), [некако] (И2, И3), [никако] (И2 х 3), [обавезно]

81

Ова појава веома је ретка у бачким говорима (в. Поповић 1968: 86).
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(И2), [одма] (И2 х 2), [одувек] (И3), [онда]82 (И1 х 12, И2 х 11, И3 х 2), [опет]
(И2 х 2), [понекад] (И1), [свуда] (И1), [тренутно] (И3 х 2), [увек] (И2), [увече]
(И1);
У компарацији:
Nsg [више] (И1, И2), [даље]83 (И3), [мање] (И1), [највише] (И1), [најлакше]
(И1), [најтеже] (И3); Dsg [мањој] (И1);
У облицима [претежно] (И1) и [понекад] (И1) налазимо постакценатску
дужину која је секундарна, међутим, у говору овог информатора налазимо и облик
[претежно] који одговара стандардној акцентуацији. Може се претпоставити да се ове
постакценатске дужине јављају аналогијом.
Примећена је секундарна постакценатска дужина у енклизи у примеру [деда је]
(И3).
2.4. Преношење акцената на проклитику
У говору старијих информатора забележено је и старо и ново преношење
акцената на проклитику. Код најмлађег информатора преношење акцената на
проклитику јавља се искључиво у облицима негације.84
Ново преношење:
[и то], [на спрат], [са њим] (И1), [у школу] (И2);
Уз негацију:
[нe води], [не волим] (И3), [не дођем], [нне идем] (И2), [не каже] (И3), [не
кажеш] (И2), [не може], [не мора] (И3), [не памти] (И1), [не почне] (И3), [не
радиш] (И3), [не седам] (И2), [не стигнеш] (И2);

82

И овај се облик у говору информаторâ углавном не јавља у свом примарном значењу, већ као

филер.
Овај облик забележен је код најмлађег информатора. Прилози дуже, даље и брже у
колашинском говору никада немају постакценатску дужину, док се код других прилога она реализује (в.
Пижурица 1981: 25). Овај прилог није забележен у разговорима са другим информаторима и немамо
података о томе како би он у њиховом говору гласио.
84
Ова је појава карактеристична за савремени језик ‒ преношење акцената на проклитику
реализује се наглашавањем одричне речце код глагола и облика изведених од глагола, док се у другим
случајевима врло ретко среће, а такви облици стилски су маркирани као архаични или дијалекатски
(Средојевић 2017: 18).
83
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Забележени су примери које изговара И2 у којима пренесени акценат није
променио свој квалитет мада се ово може приписати и реченичној интонацији и темпу
говора. Забележени су примери:
[не иде], [не мора], [не мош], [не пише];
Старо преношење:
[за зиму], [за нас], [у војску] (И2), [у неком] (И1), [у њој], [у планину] (И2), [у
том] (И1), [у цркву] (И2);
До преношења долази и у саставу бројева апроксимативног бројног израза.
[две три] (И1, И3), [пет шес] (И2);
Забележен је и тип преношења са квантитативном променом акцента:85
[два сата], [три месеца] (И1), [три пута] (И2);

85

Овакав тип преношења сасвим је уобичајен у говору колашинског краја (Пижурица 1981: 30).

33

2.5. Генерацијске разлике
Сагледавањем особина које се реализују у говору свих информатора, може се
закључити да великих разлика међу њима ‒ нема. У њиховом говору релативно
доследно се реализује новоштокавска акцентуација, уз незнатна одступања у појединим
примерима за које проналазимо потврде у дијалекатским говорима, пре свега
херцеговачко-крајишком. До одступања долази у неколицини речи страног порекла и
домаћих сложеница; поједине сложенице забележене су са два акцента, и забележен је
незнатан број примера са непренесеним акцентом. Посебна специфичност у говору
информаторâ јесте одступање од норме у квалитету акцента, односно, експанзија
краткосилазног акцента који притом не одступа од правила дистрибуције у
стандардном српском језику. Ова појава посебно је изражена код именица.
Постакценатске дужине у великој су мери очуване у говору свих информатора
‒ забележене су у свим позицијама које прописује норма стандардног српског језика, а
сем тога, реализују се и у позицијама које норма не наводи, али су типичне за
херцеговачко-крајишки дијалекат86 ‒ постакценатска дужина на првом вокалу /а/ у
наставку /-ама/ у промени именица женског рода на /-а/ у дативу, инструменталу и
локативу множине и постакценатска дужина као последица сажимања вокала у једнини
глаголског придева радног у мушком роду. Иако примери који су забележени у анализи
показују да су у говору ових информатора постакценатске дужине присутне у свим
наведеним позицијама, у њиховом говору неретко се могу наћи примери где
постакценатске дужине изостају, што је посебно уочљиво код придева одређеног вида,
трпног придева, радног глаголског придева, као и у деклинацији придевских заменица.
У овим облицима најчешће долази до губљења постакценатске дужине на крајњем
слогу. И у облицима у којима је очување постакценатских дужина релативно стабилно,
уколико до губљења постакценатске дужине дође, то се углавном догађа на последњем
слогу.87
Најизразитија разлика у говору информаторâ био би заправо рефлекс јата. Код
старијих информатора релативно се често јавља ијекавски рефлекс, док ће код
најмлађег информатора рефлекс бити доследно екавски.88 У говору најстаријег
информатора чува се највише особина карактеристичних за херцеговачко-крајишки
Ове појаве познате су и другим дијалекатским говорима.
Постакценатска дужина лакше се губи када је удаљенија од слога који је носилац акцента
(Драгин 2000: 360), одн. постакценатске дужине на последњем слогу лакше се губе него оне на
унутрашњим (в. Ивић 2001: 72).
88
Са изузетком облика /ђе/.
86
87
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дијалекат ‒ од непознавања опозиције између падежа места и падежа правца, фонеме /с/
и наведених акценатских појава типичних за говор Колашина. У говору припадника
средње генерације такође постоји опозиција између падежа места и падежа правца, и
низ облика типичних за колашински говор, који су присутни и код најмлађег
информатора. Међутим, код њега је опозиција између падежа места и падежа правца
постојећа, те се у овоме и рефлексацији јата која је екавска, као и кроз преношење
акцената на проклитике, које ће се код најмлађег информатора остваривати само у
случају негације, може сагледати генерацијски утицај шумадијско-војвођанског
дијалекта.
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Закључак
Новоштокавски говори се, поред четвороакценатског система, одликују и
синтетичком деклинацијом, конјугацијом, основним законитостима у творби речи,
синтакси и реду речи,89 што се у говору ових информатора, уз незнатна одступања,90 и
реализује.91 Узевши у обзир и трагове ијекавског рефлекса јата који се у говору
информаторâ јављају, може се закључити да је дијалекат који су донели на подручје
Крушчића ‒ херцеговачко-крајишки.
Говор информаторâ из три генерације црногорских колониста који је обухваћен
овим истраживањем одликује се новоштокавском акцентуацијом и изузетним очувањем
постакценатских дужина. У њиховом говору долази до извесних одступања од
нормиране акцентуације у неким сложеницама и речима страног порекла, што је
карактеристично како за шумадијско-војвођански, тако и за херцеговачко-крајишки
дијалекат. Такође, у појединим примерима забележен је акценат који према свом
квалитету одступа од норме, што је појава карактеристична за колашинске говоре.
Утицај шумадијско-војвођанског дијалекта видљив је првенствено кроз
рефлекс јата који је код најмлађег информатора доследно екавски, док се код старијих
информатора ијекавски рефлекс спорадично јавља. Постакценатске дужине у великој
су мери очуване у свим категоријама у којима се реализују и према норми стандардног
српског језика, па и у неким категоријама којих у стандарду нема, али су забележене у
колашинском говору. Међутим, у неким од ових категорија њихова реализација није
доследна ‒ превасходно у облицима одређеног вида придева, трпног придева и
придевских заменица.
Узевши ово у обзир, може се закључити да се у говору информатора у великој
мери чувају прозодијске особине херцеговачко-крајишког дијалекта који је на
територију

Војводине донесен у

процесу

колонизације, уз незнатан утицај

шумадијско-војвођанског дијалекта на информатора млађе генерације.
Ипак, с обзиром на то да је овим истраживањем обухваћен међугенерацијски
говор једне породице, овакав закључак мора бити условно схваћен; неопходно је
испитати читав пункт да би се добила комплетна слика о говору заступљеном у овој
говорној оази.
В. Okuka 2008: 55.
Што је и својствено различитим областима дијалекатских говора (в. Okuka 2008: 55).
91
Ове појаве, изузевши акценатски систем, нису предмет овог истраживања; на њих се
осврћемо са циљем да се утврди дијалекат чији су информатори носиоци, стога оне нису анализиране,
али могу се сагледати у оквиру транскрибованог материјала.
89
90
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Транскрипт 1
И2: деда ако ти треба помоћ | ту сам |
И1: [добро] | <смех>
И1: [па можеш] да седнеш с нама ако оћеш |
И2: па нећу | шта ћу вам сметат |
А: хоћете да ми кажете | нешто о себи | да ми се представите |
И1: оћу | рабреновић машан | рођен | иљаду деветсто тридест осме | село бистрица црна
гoра мојковац општине |
А: и откуд ви у крушчићу |
И1: после завршетка рата | четрес шесте године смо се колонизирали | и населили | овај
дио војводине |
А: а | како је та колонизација | ишла |
И1: а било је | који | @@ | коме су погинули или страдали | кућа изгорела | у рату | па нису
имали | <Х> | мјесто | становања | онда су | вршили колонизацију | расељавање | а
насељавање | бачке |
А: мхм | и ви сте добили овде кућу |
И1: да |
А: како | м |
И1: а чиме сте дошли |
И1: возом |
А: возом | колко је трајало то |
И1: неђељу дана се путовало |
А: толико дуго |
И1: да | преко шаргањске осмице чувене | ћиро возио |
А: а јесте ви | како то је | цела породица дошла |
И1: да |
А: а јел било још породица | слободно се ви наслоните ако вам згодније то | јел | било
још породица |
И1: јесте |
А: и сви | у крушчић |
И1: колашински срез | крушчићу | мојковачка општина или како већ |
37

А: и колко сте ви тад имали година |
И1: осам |
А: осам | и од тад сте | у крушчићу |
И1: крушчићу |
А: па | кажите ми | шта сте завршили од школа |
И1: осмогодишњу школу и | <Х> возача | свих категорија и | тим сам се б-бавио | четрез
година рада |
А: возили сте |
И1: да |
А: а шта сте све |
И1: возио сам камион дваез година и после сам дваес возио аутобус |
И1: а куда си ишао све |
И1: свуда | од ј-југославији | и у иностранствo |
И1: а шта се превозило тад камионима | шта сте возили |
И1: све и намирнице и | грађевински материјал и | стока и све | по потреби |
индустријска роба шта је било |
А: а јесте се бавили | на селу тим пословима | овим пољопривредом |
И1: па јесмм | али као нуспро- | занимање |
А: па шта сте на пример |
И1: гајили смо шећерну репу | кукуруз | паприку | индустријску |
А: аа | од животиња | шта сте | јесте чували нешто |
И1: краве и свиње |
А: и како је то онда | јесте то | ви и жена |
И1: да |
А: а јел ту има доста посла |
И1: па има ко оће да ради | уствари ко мора |
А: па | оћете да ми кажете мало пошто ја | не знам | како то сад-око чега има највише
посла | шта треба да се ради | са тим животињама |
И1: припрема хране | за | годину | испаша | чишћење | нега |
И1: и онда поједемо | <смех>
А: а јел сте клали ове | свиње на пример |
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И1: да |
А: оћете да ми кажете како се то ради |
И1: имам пиштољ | наменски | намењен директно за | стоку | и са њим се | убијало | и
онда | се | или врелом водом ошури | па се очисти или | пол-бутан гасом или сламом
| опали се | опере се | водом | четком | распори се | извади се утроба и онда се сијече
на комаде как-за шта је намењено | планирано |
А: па јел то | колко то траје | то цео дан буде |
И1: па | цео дан богами | зависи колико има да се коље |
А: а | јел има неки посебан | посебно време кад се то ради или |
И1: з-зимско време претежно | почетак | зиме |
А: аа | рецимо | ови | пилићи и то | јесте и [то чували] |
И1: [гајили] смо и то али | у мањој количини |
А: па јел више посла има око | пилади | или око свиња |
И1: више око свиња ии | говеди |
А: а је-рецимо | јел ви славите славу |
И1: да |
А: коју славу |
И1: свети аранђел | дваес први новембар |
А: јесте увек славили |
И1: увијек |
А: и како сад то | ја сам чула да | то је заштитник | породице |
И1: племенски | да |
А: од-из племена рабреновића |
И1: јесте |
А: и сви рабреновићи славе |
И1: да | ту славу |
А: а како ви славите | на пример | како изгледа тај дан кад дође слава |
И1: па спрема се | @ | пече се прасе или јагње јаре већ шта ко има | праве се колачи |
набавља се пиће | се столови у просторијама | дочекују се гости | када долазе | онда
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се | постављају за софру | за столове | и | кад почиње | онда се | здравица узме |
бокал са вином | и наздравља се свим гостима | желећи им срећу и здравље |
А: а кога | рецимо зовете на славу |
И1: па претежно се зову пријатељи кумови |
А: и | кад се сече колач | како то изгледа |
И1: па са најближим својим сече се | у крс | и залива се црвеним вином |
А: а то |
И1: и ломи се и онда свакоме се од | тог колача | даје по парче | да одломи себи |
А: а код вас | ви сечете колач | ви сте |
И1: да | домаћин сече | колач | са својим најближим | то ми онда |
А: са синовима |
И1: са синовима | или с кумом претежно се | са кумом | са сином или с кумом | јел кум
је | @ као почасни | гост |
А: да | и кум онда и седи негде | близу |
И1: близу домаћина |
А: мхм | аа |
И1: домаћин н-на | врху с-трпезе | славе | стола | кум до њега | па онда остали гости |
А: а јел ту има нешто | за славу да буде рецимо од црногорских обичаја баш да се | да се
чува ил како да кажем |
И1: па ел само икона <Х> то је | @ све| [православци] |
А: [православно] | нема ништа баш да је |
И1: не |
А: аа | ре- |
И: јесте славили и у црној гори |
И1: да | од постанка племена |
А: а кажите ми | за то племе | пошто ја не знам много о томе | знам да | буде некад и
скуп рабреновића |
И1: да | буде |
А: па јесте ви некад ишли на тај скуп |
И1: ја нисам јесу синови |
А: мхм |
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И1: јер ја| био сам одсутан и нисам мого да одем |
А: ви сте | радили |
И1: да |
А: а јел знате можда | шта се ради на том скупу |
И1: па м@ упознавају се | има доста који се нису | виђели | се упознавају и | онда се |
ручак спрема и | меза то и пиће и | [као слава] |
А: [а где] а где буде тај скуп |
И1: па то обично буде | или у неком | просторији дому или | на отвореној пољани где |
има | добар простор на некој | или у задружном дому или у школи или | зависи где
имаш | просторија некад се може окупит зависи колико је племе | јел има племена
различите величине |
А: а рабреновићи | јел то велико |
И1: па јесте велико | међу већим племенима |
А: и јел то буде тамо у | бистрици |
И1: да у бистрици |
А: одатле је ваше племе |
И1: одатле да |
А: аа | кажите ми за божић | како | то | славите да кажем | како обележавате |
И1: па исто се припрема | меза и пиће и то | и онда се чека | један од полазника
најмилијих који | долази ујутру | рано | као | на честитку | славе божића | и онда
баца жито | и онда се он дарива или новцем или | @ неким | предметом | кошуљом
или |
А: мхм |
И1: пешкиром или нечим |
А: и шта после |
И1: поставља | јело и <Х> што је спремљено за | мезу и | ćеда се и | мези се попије се |
А: а јел се иде | у цркву можда |
И1: па иде се али ја нијесам ишао никад |
А: а овде у селу | и нема |
И1: нема православне цркве |
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А: па | где онда иду људи ако |
И1: у црвен-у црвенку | кулу ел у сивац |
А: мхм |
И1: суседна места имају |
А: а јел знате можда | јел иду људи овако [иначе] |
И1: [иду] |
А: иду |
И1: иду иду |
А: аа | за ускрс јел има неких посебних тако | обичаја |
И1: па то једино обичај што се | јаја фарбају | и шарају | и онда се | туц-куцају |
А: а ко код вас фарба јаја |
И1: домаћица |
А: домаћица |
И1: да |
А: а јел има неки | задатак за | домаћине |
И1: па јел исто да спреме | ако треба нешто з-за | мезу за храну ил тако нешто |
А: аа | у тим празницима исто нема ништа | баш онако | црногорско да се |
И1: не специјачно из | па | ништа специфично | за све православце | једнако |
А: мхм | а | за свадбу | јел знате како то [иде] |
И1: [знам] |
А: хоћете да ми кажете |
И1: скупљају се сватови | код старога свата | и | ту се послужи пиће и меза и онда се |
креће | крећу сватови за младу да просе | и по доласку кући | ђе млада | најављује се
обично се пуца испред | куће | кад долази се |
А: а ко пуца |
И1: па | стари сват барјактар или | ђевер или кум | ко има | ш чим |
А: јесте ви некад тако пуцали |
И1: јесам |
А: знате да | да пуцате |
И1: знам чуш молим те | <смех>
А: а кад сте се | кад сте се ви узели | ви и љубица |
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И1: педесет осме |
А: а где сте се упознали |
И1: у школи |
А: у школи | ишли сте у разред |
И1: да |
А: и како | после | дошло до тога да се | узмете |
И1: хоћемо ли оћемо ајмо и | добро је | јјавио рођацима | они дошли | скупили се и |
прославили |
А: а колко је она имала | година тад | кад сте се | узели |
И1: двадес |
А: двадесет |
И1: деветнез | дваес | тако нешто |
А: јел и она из крушчића |
И1: јесте |
А: ии | па јесте имали свадбу | онако велику |
И1: не велику | уж-ужи дио фамилије | стричеви | ујаци | тако | комшије | кумови |
А: а где сте то прославили |
И1: у кући |
А: у кући | то се тако тад радило |
И1: да | да | у породичној кући |
А: а јел било музике неке |
И1: јес хармоника |
А: ништа лепше |
И1: да |
А: аа | и то | онако од ујутру па | сте |
И1: до- |
А: прекосутра |
И1: докле се може |
А: па то је баш лепо |
И1: да |
А: и онда | јел имате деце | ви и љубица |
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И1: петоро |
А: петоро |
И1: да |
А: алал вера | па јесу и они у | крушчићу |
И1: један није ови други јесу |
А: имате | два сина |
И1: два сина три шћери |
А: имате ви и унука и праунука |
И1: једанес унучади и два праунука |
А: сад ће | богами | још |
И1: да |
А: даће бог |
И1: нека |
А: па | како сте | са толико деце | јел вам било тешко кад су они | били мали |
И1: не може бит тешко с децом |
А: истина | јесу они помагали у пословима |
И1: па јесу касније | кад су поодрасли |
А: а јел | велика разлика у годинама међу њима |
И1: па од најстаријег до најмлађега јесте |
А: колико је то |
И1: па шесет | друге је | душко | вања седамдесет четврте |
А: мхм |
И1: дванез година |
А: и | а ви сте | тад возили [камион] кад су они били мали |
И1: [да] | камион |
А: и колко на пример траје та | да кажем тура што сте возили |
И1: зависи | било је некад и по месец да сам одсутан | од куће да сам на послу | зависи
који се посао ради | у барању | у славонију смо возили репу | па по три месеца смо
били тамо |
А: па јел вам то било тешко да будете од куће одвојени |
И1: па | мора се радити нема јел тешко ил није |
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А: а где сте спавали онда |
И1: па имали смо тамо | изнајмљене | просторије | а и у камиону је доста пута |
А: мхм |
И1: више сам спаво у камион него у кревету |
А: значи тако | возачи |
И1: да <тихо>
А: а јел вам после било лакше кад сте | аутобус |
И1: ма јесте | ра радиш до два сата и добро нек-оно кад смо ишли за | иностранство
понекад | али |
А: а | јел се сећате где сте све | то ишли |
И1: сећам | у чехословачку највише | скоро сваке недеље по једном |
А: а где још |
И1: у италију | добро доље на море то и не рачунам | то је било редовно | сплит
строжанац | бар улцињ |
А: баш лепо | фино сте | пропутовали |
И1: да |
А: а јел сте стигли нешто и да видите | или само се радило |
И1: јесам |
А: па јел вам остало неко | нешто баш онако упечатљиво | са тих | путовања |
И1: ма било је свашта <кроз смех>
<смех>
А: хоћете да нам испричате неки | доживљај |
И1: не знам који сад |
А: па неки који вама онако | остао баш |
И1: све то на свој начин било лијепо | а и | односно ружно | ал | то се н-не памти ружно |
А: истина |
И1: брзо прође |
А: аа | кажите ми | а где су се | деца ваша школовала на пример |
И1: овде основну | осмољетку | у кулу | у црвенку | и у нови сад |
А: мхм | па шта су они завршавали |
И1: хемијску текстилну машинску | саобраћајну | технолошку и ето тако <шап.> |
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А: а како се рецимо тад | то одлучивало | јесу они сами бирали | или ви их мало
усмерите |
И1: па добро | п-предлог даш па | рачунаш који посо може најлакше да се добије
најприје | да се запосли па у том | у том смеру оријентишеш се |
А: а јесу они слушали | вас |
И1: па јесу | душко технол-технолошку | технологију сточне хране | гордана текстилну |
@ | оливера | хемијску | вања трговачку | горан машинску реко сам | тако да су | лако
посе на-и-налазио | завршавали су |
А: а тад је било | и другачије време па је другачије и за тај посао било вероватно |
И1: па радиле су фирме |
А: мхм |
И1: скоро све | имало је посла у свим фирмама |
А: а јел било у крушчићу неких | фирми тако |
И1: па јесте земљорадничка задруга | кудељара | циглана | живинарска фарма | било је |
А: а сад |
И1: сад нема ништа | има ма-мало те зе-фарме и | друго |
А: аа | јел има нешто у крушчићу | како рецимо | где иду људи | да се мало да кажем
опусте | да се забаве |
И1: а на стадион и у кафану и |
А: имате стадион у крушчићу |
И1: да |
A: јел имате и фудбалски клуб |
И1: фудбалски клуб има |
А: јесте ви играли фудбал |
И1: јесам некад |
А: а синови |
И1: синови не | само унуци |
А: унуци | како њима |
И1: син је један боксовао | за војводину |
А: који |
И1: душко |
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А: душко | стварно | нисам то знала |
И1: и прво место је освојио био на првенству једном |
А: па кад је престао то |
И1: па | шта ја знам | две три године је боксовао | и онда је | ко је то |
И1: мама |
И1: м |
И1: мама |
И1: јел |
И1: мхм |
И1: с посла |
И1: била до ра-продавнице |
И1: тако @ | онда | стрељаштво | ватрогасци | добровољн-те секције и то | било |
А: а јел имате неко | културно уметничко друштво |
И1: има |
А: тамо има | јел има нешто још сем фолклора можда |
И1: па имају те приредбе и то | спремају | мићко учествује |
А: а некад је и милица |
И1: добро милица мање | али | и она је | тако <шап.> |
А: ии јел одете ви тако с времена на време |
И1: одем |
А: да видимо |
И1: а јел се сећаш како ти је било тамо | @ кад си био у црној гори |
И1: сећам <шап.> |
А: па јел се тамо другачије живело | него овде |
И1: па јесте |
И1: јесте жи | @ | сте тамо живели де деда радман јел та кућа |
И1: не него доље | ђе брко |
И1: ааха | аха |
А: у црној гори |
И1: мхм |
А: откуд ти знаш |
И1: па тамо сам била |
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А: на скупу |
И1: да |
А: па |
И1: четрес друге ми је отац погино и кућа изгорела |
А: мхм |
И1: у истом дану |
И1: а како се десило то | ко је то |
И1: четници | кућу запалили | уствари отац погино и онда питали из које куће | лазара
рабреновића | таман смо били у њу уселили | нова кућа | камена зидана | на спрат је
била | и | запалили су је изгорело све | и онда смо имали неку стару у њој смо |
презимили | и у пролеће колонизација |
А: а колко вас је било | има-имали с-имате-имали сте браћу |
И1: нас три брата и мајка |
А: мхм | баш је то било ст-страшно | мој прадеда исто је убијен тако |
И1: тридез година ми је отац имо кад је погинуо |
А: то је страшно што се дешавало | тако | прадеда мој имао тријес три | и исто | аа | јел
вам било | тешко кад сте дошли у крушчић | јесте се брзо | снашли |
И1: па јесмо | мајка је радила | нон стоп | нас тројица смо <Х> шта учио је | најстарији
брат је | војну ш-академију завршио | радио у војсци | средњи брат тракториста у
задругу | ја сам био на занат после сам очо у за-у војску и з-полаго за | возача и |
запослио се одма у кулатрансу |
А: а | јесте | у ову кућу дошли |
И1: не | имали смо породичну кућу ову сам ја купово и | и зидао | посље |
А: па кад сте се онда | овде преселили |
И1: шездесет шесте |
А: мхм | а то где сте били | пре | то јее |
И1: остало синовцу |
А: мхм |
И1: ја и један брат смо купили куће | а овај | трећи је осто био у | тој породичној кући |
треба ли још нешто |
А: па | биће доста ја мислим | хвала вам |
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И1: а чуш хвала <смех> |
Транскрипт 2
А: све сам вам објаснила | знате да вас снимам | јесте сагласни са тим
И2: наравно | јесам јесам |
А: хоћете да ми | кажете мало о себи да се представите и |
И2: па | е лазар рабреновић | рођен овде у крушчићу шездесет друге године | ту сам и у
школу ишо | основну | средњу | кули у врбасу | вишу сам ишо у врбас | одма после |
уствари још нисам ни завршио био вишу | остало ми не-неких испита | запослио се
у кулатранс и ту сам радио док | док је фирма овај радила | до прије неколко година
|
А: а коју вишу сте |
И2: @ вишу хемијску | хемијско технолошку | само нисам завршио пети семестар |
запослио се и онда се пребацио у жар <?> | е сад да не буде хваљења | био сам
добар студент | имам у индекс добре оцене и све | нисам падо испите ниједан који
сам пријавио положио сам |
А: као ваша ћерка |
И2: аалии | овај мислио сам да ће то ићи у жар <?> | него онда | у кулатрансу било је
фино | млад | пара доста | друштво добро | и то сам онда занемарио и како су
године пролазиле | готово | тако су ти испити остали | мада ме је ии брат наговаро |
ајде каже реши то | мени било остало онда можда нека четри испита | аали то је
ајде уз ту промену можда има још који више да је било да | ајде пет шес испита ил
седам не знам колко би било на крају | него не мош то | сам ја више и заборавио и
што сам знао ии | не може се учит | изгубио сам вољу и памћење | године | и све
овај | тако да сам то | жао ми те двије године ш- | требо сам завршит али ето |
А: а [кад сте] |
И2: [углавном није] проблем него овај запослио сам се | добро је кулатранс стајо | било
је оно фино | није тежак посо био и тако |
А: а кад сте полагали за возача |
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И2: за возача ја мислим | осамдесет седме за | камион и приколицу | aа | деведесет и | не
знам које оно било деведесет | дал пете или | не | мислим да и раније | не сећам се
тачно | а уу возачку можда и пише | уствари онда сад и не пише ова је <Х>
чипована |
А: а јесте возили камион |
И2: јесам ал нисам никад за стално | нисам хтео да пређем на камион да возим | зато
што је то и одвојеност од куће и шта ја знам и вамо ми било фино исто | било |
добро се зарађивало и вамо | јесам возио камион али нисам овај хтео да останем на
камиону | него сам кад је почела била |
А: а то је вероватно |
И2: сезонски у фирми је могло интерни-интерно да пређем из путничкога у теретни и
да возим док је потреба | и онда | ал да се | услов је мој био да се вратим увек у
путнички саобраћај |
А: вероватно је то јако тешко да се буде баш на путу и то |
И2: а онда јесте било тешко | сад | није зато што сад и новији камиони то је све сад овај |
технологија колко је овај | напредовала | то је сад камион најлакше возит | мисим
најлакше | уопште и у односу на прије | јако лако |
А: чула сам да сте тренирали бокс |
И2: јесам |
А: а то нисам знала |
И2: јесам | трениро сам |
А: да сте били и првак |
И2: а нисам био првак | то је | неко је увеличо ил погрешно овај разумео | био сам трећи
уу војводини | у мојој категорији | али је био то успех велики зато што ме | оваај | у
полуфиналу | сам добио противника | то је неки био илијевски | сећам се то ми било
криво што сам њега добио зато што је он био двоструки првак југославије |
претходне двије године он је био овај првак југославије | и имо искусан добар
борац | и овај | он је имо мечева не знам | ту око сто сто и нешто мечева а ја сам
имо кад сам ишо на првенство војводине мислим | осамнес ил тако нешто мечева |
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тако да доста неискусан омен | и тако да су ме после овај тешили | и он дошо ии |
честито ми како-како сам овај | јел обичноо кад је толка разлика ту се прекида меч
или не стигнеш до краја меча |
А: а колко сте дуго тренирали |
И2: нисам пуно | то је | онда сам отишо у | то је било | @ прије војске | онда сам отишо у
војску и | тако да после није то је било оно младалачки нечим да се бавим | и | ај да
кажем да сам био успешан | и био сам | и имам медаљу |
А: јесте имали још неки хоби тако |
И2: јесам каоo | шта ја знам | основац | ту сам био доста добар | @ у бродомоделарству |
А: мхм |
И2: правио сам бродове |
А: [то и тата мој радио] |
И2: [чамце и] | да | ии то сам волео и имам диплома ишо сам овај редовно на такмичења
и | оваај | има ту и | диплома шта ја знам | доста баш |
А: аа | видим | како то сад мени није јасно | сви у селу знају да | да пуцају | то је
вероватно због лова | јел то овде |
И2: лов | овде | знаш како то је | мало ии | традиција |
А: мхм |
И2: у црној гори тако је и васпитање и | и старијих ии | сад ии нас | оружје | ето и ја
волим оружје исто | ии од малена | и то је некако ја појма немам је ли то ген или је
овај само кроз причу и тако овај заволи се | и | ловац сам | и волим то мада слабо
времена и-имам да овај | идем редовно | то је такав или менталитет или | шта ја
знам | прави црногорац па онда овај | ту је | подразумева се и неко оружје обавезно
и шта ти ја знам то је тако | навика вероватно овај уствари | од старих |
А: мхм | а ето таман да ми мало кажете о о тој колонизацији | како су | дошли | ш-шта се
ту дешавало |
И2: а дошли су | моји су дошли | уствари овде у крушчић | суу црногорци дошли
четрдесет шесте | године | после рата | ии | ту јее | оваај | било је изборено неколко
места | углавном | стицајем неких околности појма немам овај | крушчић је | запао
колашинце и мојковчане | и дошли су овде добили су куће | од@ | шваба који суу |
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пребегли | у немачкој ил суу помрли | углавном овај за време рата пребегли | пред
крај рата | тако да су онда овде остали и | ту су оформили породице | неко је добио
бољу кућу неко лошију | уствари то се | обично гледало и по заслугама у рату | и |
по броју чланова | који су дошли | е сад неки су се и вратили одма | нису могли овде
да живе | мој прађед се вратио | он је дошо ту|и овај | кажу преноћио је | не баш
буквално преноћио него о-ту је био пар дана и одма први воз који је био назад он
је отишо и звао породицу комплет све | ајмо каже ми назад на нашу плочу каже
овде ка-не може да дише | то је био и онда старији човек не може овај ваздух да
дише не може воду да пије | они су навикли на изворску воду тамо то је било | и
каже не могу овде ја да живим | и они су остали моја прабаба је остала његова жена
|
А: а то су машанови |
И2: @ | његовога о-оца | от-ац и мајка | да |
А: отац и мајка
И2: и онда су овај | он се вратио | сам | баб-прабаба је остала ту | и тако је он о-отишо у
црну гору живио је тамо сам до-оди-одлазили су | унучад његова тамо код њега и
све то | и није мого овде да живи | а било је таких | који нису могли овде да поднесу
ни воду | нису могли воду да пију ову пре свега | онда овај ваздух шта ја знам |
навикли су тамо на |
А: а одакле су ваши из црне горе |
И2: @ бистрица | код мојковца једно село | овај | неких петнаестак километара осамнаес
од мојковца |
А: а јел знате шта
И2: иначе је фино мјесто | баш | три ријеке протичу кроз место | има равницу има
плодну земљу доље у | а окоо-око бистрице | ту су овај планине |
А: мхм | ви сте били тамо |
И2: редовно | то сам и каоo мали ишо | први разред основне школе кад сам завршио |
ишао сам тамо три месеца сам био | и од тад сваке године на распуст | цео распуст |
кад сам ишо у школу | е сад у задње време мало слабије зато што имам пуно
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обавеза и не могу да стигнем | и од посла и кад сам на годишњем ако ме не западне
годишњи кад ја оћу | највише одем кад је неки смртни случај ил тако | а овако били
смо | да сам ишо на одмор | био сам прије неких колко можда једно четри године
пет | да сам био | можда има и више | тако нешто |
А: а | тамо имате | рођаке |
И2: имам родбину | и то доста блиску родбину | доста је-доста је помрло тих који сукод којих сам ја ишо | ал су остали млади које знам и | којима не само да смо
рођаци него смо добри | блиски | блиски смо |
А: а јел знате шта је било са кућом | том | одакле су | машанови дошли и то |
И2: кућа је | @@ четрдесет прве године | @ мој ђед | он је био командир вода у батаљону
алексе ђед бећо ђилас | ии | како би ови рекли | био је зверка | ал у позитивном
смислу | био је добар домаћин | имо је кућу | осамнес метара дугачку десет широку
на спрат | и цела је била од камена | ии | ту су овај | били четници | и партизани | он
је био у партизане | и они су овај | њега | да кажем ловили | хтели су да га ухвате да
зато што је био овај виђенији добар домаћин и био је виђенији и његова је реч и
важила у месту и | ето даа | да се-углавном да се обезглави да | овај барем један крај
| јел онда би можда би дошо неко други који би био меканији ил како углавном
тако се гледало онда | и његову кућу су шестога маја четрес прве | @ гађали |
минобацачима четници | и | запалили | погодили у кров и | запалили је цела је
изгорела | баба је са децом побегла у | шуму пећине | и | то је-а ђед је био у планину
| и кад је да кућа гори | он је овај сишо са још не знам једним или двојицом | ии ту
су му направили уствари и замку даа | сиђе | знали су да ће сићи и распоредили се |
сачекали га | и ту су га убили | четници | ови двојица чуо сам | они су преживели су
| како не знам | углавном он је овај настрадо ту | кућа је цела изгорела | и | после
рата | пуно година после рата од те куће су направљене двије куће тамо овај
срушене | темељи постоје и дан данас где била кућа | аа | порушено је зато што је
сва грађа сва дрвенарија што је могло да гори изгорело је | само је камен осто | и
онда су овај моји рођаци тамо | уз | договор | не никако овако да | уз договор то су
порушили и направили су двије куће |
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А: а | та кућаа | кад с-кад су овде дошли | то није ова | где сад живите |
И2: не не ова @@ | ко-на колонизацији су добили кућу одавде далеко уу рибаревој улици |
тамо знаш ђе | далеко можда неких | нема километар | седамсто осамсто метара
далеко | то је била велика кућа баш |
А: то тамо где даца [живи] |
И2: не не | не не | него у рибаревој вамо | не знам јесте ли ви пролазили |
И1: да тамо код даце де била | у тој улици |
И2: у тој улици | да | ђе даца живела | е | па неколко кућа прије ње | била баш велика
кућа | и исто | не знам после колко година је | задњи | део куће | више од пола куће
је изгорео | неком дал непажњом ил како је било | ал углавном остала је кућа исто
велика | и | ја сам тамо у тој кући и рођен | тамо смо живели | и онда је мој отац
купио ову кућу | и | реновирали | доста пута и продужива-продужавали ии |
углавном | реновирали колко је | то могло и | сад | онако | пристојно |
А: а ви имате | браћу и сестре |
И2: имам | имам брата и три сестре |
А: мхм | па јесу и они у крушчићу |
И2: @ брат ми је отишо | одма после војске у зрењанин | уписо је студије и тамо је
завршио | овај | студије | завр-завршио је мастер | мм запослио се | прво био у неке
фирме онда је отворио и своју фирму | тако да сад има своју фирму и ради и доста
је успешан | не доста него јако је успешан и | а сестре су ми | двије уу | крушчићу |
удате | имају децу | аа | једна ми је у новом саду | и она исто удата | има | ћеркицу |
А: а јел се сећате како је било | у то време мисим | пошто | ето | м-машан је возио | па
често није ни био ту | како је онда | знам да жене генерално и остају кући | брину о
домаћинству а како је | са | толико деце | љубица |
И2: види | @@ | тако је било вријеме онда да | и по петнез дана није | отац долазио | на
путу буде и по петнез дана и више | а овај мајка је ту била ии њен очух је долазио
сваки дан | радио је ту на пругу | и | овај | долазио је | помаго у намиривању шта је
требало из радње | ја сам био најстарији | знам ту је било овај проблем највећи |
вода | зато што није био водовод | и онда | кад је | добро вода за судове за кување за
умивање то се донесе | ал кад је купање нас је петоро било | треба нанијет воде
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балоне ии канте и то | па онда после тога долази прање | веша | па и за прање |
ватала се кишница | нешто се вадило из бунара и | тако |
А: а | и тад сте имали | животиње и | земљу |
И2: имали имали овај краве јунади свиње то смо увијек држали | козе | [кокошке]
А: [ко је] ко је брино о томе |
И2: па | @ доста је радио | мој деда | ја | пошто сам био најстарији | ии | мајка | колко је |
стизала | она исто |
А: а шта сад имате од | животиња |
И2: сад смо | то све свели на | крмачу | коју држимо за нас за прашење ии | п-прасад коју
за тов за | зиму и тако | да се преко љета закоље за зиму и | толко држимо | не
држимо овај за продају и | само за нас |
А: мхм | јесте чували некад | знам да сте имали ето краву | [то нешто кад су] |
И2: [мхм] |
А: и | пилад |
И2: имали смо и кокошке носиље пилади живине било доста њих |
А: а од земље | то имате | ал | мислим | шта овако | садите иначе и то |
И2: паа немамо пуно земље | има два јутра и то је отприлике доста за једно
домаћинство које не држи пуно стоке | то је да се прехрани свиње ии то што је за |
кућу даа-да се троши | @ па с-кукуруз и соја обично | кукуруз | е онда да би се мало
променило да не буде нон стоп кукуруз е онда мало соје па | тако | држао сам некад
и | у закуп два три јутра земље | е сад оваајј | нније толко ни исплативо зато што сву
обраду | плаћам | ии немам своје машине него морам све да платим и онда | а ии
мало времена имам | тако да само своју земљу и | буде довољно за свиње које | ми
овај хранимо за нас и |
А: па добро вама свакако то није | примарни извор прихода |
И2: не не | то је само ето да колко је исплативо и не знам али волим да имам у
двориште да | да је | да је моје | да га ја храним и да | знам како је храњено и ко-све |
А: аа јел | доста | има обавеза око | животиња тих | мислим баш око свиња и то |
И2: па и нема | нема ја р-не рачунам да је то нека велика обавеза | о-обавеза једино то
што ја и | жена радимо | аа | родитељи су | старији | и они овај | не могу то највећи
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је проблем што ујутру | треба то намирит ии воде насут | па ја онда увече | обично
им на-наспем хране и воде да буде док ја не дођем с посла | да имају | а иначе није
тешко |
А: а шта буде најзахтевније од тих | животиња генерално | око чега треба највише да се |
И2: краве |
А: да то и |
И2: краве | овај | то је | то је ко мало дијете | то мора све на вријеме | и мужа | и храњење
и појење и то | то је обавеза једна велика | да не можеш од куће нигде отић | мораш
значи увек да сваки дан да си присутан | и то тачно мора ујутру ако је | навикнуто у
шес сати | рецимо летњи период кад је | шес седам | како ко ради | да се | намирује
да се поји | да се очис-очисти | да се музе пре тога | онда у подне или ако је ввелике
врућине ту се онда често и поји | вода треба обавезно | више пута | храњење исто |
три пута ил | тако да је обавеза | око краве | зато смо | држао сам и краве | по двије
краве смо ми држали и | овај | то сам смако зато што је углавном то жена радила |
овај ии | запослила се у продавницу једну и није више могла да ујутру не може се
стизат | не може се стизати овај даа ујутру помузе | треба се тушират | треба на посо
ићи и шта ја знам и онда смо овај | продали краве | после тога држали козе | и козе
смо исто смакли зато што је | коза | @ више смо их држали ради јаради него што |
мада су биле и | добре на млеку али | овај смакли смо их зато што | баш | обавезе су
|
А: мени милош каже да имате сад само једну краву |
И2: м |
А: каже милош да имате сад само једну краву |
И2: а то се вероватно нештоо | на рачун сестре |
А: мхм | а јесу деца | помагала око тих | послова |
И2: јесу | јесу помагали су и ако треба да се намири и да се напоји | добро нису кад смо
краве имали зато што је то | били су мали | али рецимо око свиња и око кокошака
тих носиља и позади шта смо држали касније кад су они већ | били мало већи | јесу
помагали | увијек |
А: то је баш добро | кад имате тако | да кажем радну снагу |
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И2: па добро јесте | добро јесте | само што су и они овај отишли исто | овај на школе |
школовање и | тако да опет остали | ја и зорица сами |
А: мхм | а | јел славите ви славу |
И2: славимо |
А: коју славу |
И2: аранђеловдан |
А: и то је слава | племена |
И2: јесте | рабреновића | да |
А: а јесте увек славили |
И2: увек | увек | мој-мој ђед | он је био | комуниста предратни | он је славио славу |
А: мхм |
И2: он је | @ иди-идеолошки биоо | за партију и то | али славу није прекидо и славио је |
и то увек суу имали доста и званица и | гостију доста имали | кад су дошли овде |
онда и моја баба исто наставила славу | одма четре-шесте и | овај су наставили
славу | ии чак је онда она и истерана | она је била члан партије | ал овде су онда
гледали то да је било | као да је | не знам | неки велики злочин овај | славити славу |
из приче знам зато што ја нисам ни био рођен | овај | рођен сам пуно | после | да је
позвана била уу центар у месну заједницу и да су је критиковали што је-што слави
славу | да је она рекла да | муж јој је | @ | има споменицуу | комуниста је био никад
славу није прекидо каже ја ништа нисам измислила само наставила што је мој муж
овај | радио | ии | тако да | и онда су је истерали из партије | што је онда била @
велика срамота | и то је било као грех што слави славу | ал углавном није никад
прекидана и до дан данас и | неће се прекидат |
А: а како ви то | обележавате |
И2: па | слава | па то је | овај | неко прави ручак неко вечеру ја | правим вечеру | о-@-због
| тога да ми могу стић ти гости који овај | ако је радни дан неко је на послу неко | и
онда тако | не на вечеру касно ал око | седам сати рецимо да буду већ се ту окупе
сви који су мислили да дођу | с тим што наравно да има | од ујутру ко-ко дође од
ујутру се то постави | углавном све се то овај припреми дан прије | овај тај дан
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остане да се поставе столови | да се то овај | намести фино постави | и | да се чекају
гости |
А: а | кад се сече | колач на пример |
И2: колач сечемо | @ | пре вечере |
А: мхм | и ко то | ради |
И2: то | радимо | ја и мој отац | ии | кум |
А: и онда | ту буду и гости |
И2: @ | брат ми исто | дође на славу | онда буде овај ја и брат и отац | аа буде и кум | тако
да |
А: јел има | још нешто од тих | обичаја за славу |
И2: па нема углавном | ш-та су радили што сам ја запамтио | прије | ништа посебно |
углавном | кад је слава ја | не седам | до поноћи | послужујем госте | све ја
послужујем | од кафе и пића до | вечере мезе све што треба ја послужујем | а ову
другу собу пошто буде доста гостију буде сад ии друштво мојих синова и ћерки | и
онда овај | они имају своју собу | н-намештену и тако да онда тамо синови моји |
послужују | ја овде ове | мало старији који су |
А: аа | за божић | рецимо | ка-шта се ту | како се то обележава |
И2: за божић | синови иду | ии | @@ на бадњи дан | иду и сијеку овај | бадњак | донесу |
наслоне наа | улазна врата | и | прави се исто овај | погача | и исто | ручак се прави |
шта ја знам | прави се ручак сваки дан ал то је као мало свечанији ручак и ммало |
не иде се нигде | и тако то је као породични | породично славље и | дођу | овај
пошто је крушчић | вишенационална средина | већина су црногорци ал има овај
пуно нација | има и мађара и украјинаца и | @ срба из босне | н-хрвата | мислим да ја
не набрајам има их | пуно нација | ии | овај | дођу | на кафу ил тако дођу ко не слави
божић | дође на | кафу на мезе на | ручак | то имају моји синови обичај | кад је овај |
католички божић они иду код једнога | друга њиховог ка-он долази код њих и тако
|
А: а за ускрс |
И2: за ускрс | оовај | па исто такоо | не знам ништа посебно шта да ти кажем | фарбамо |
јаја | углавном док су били клинци мали ја сам с њима то правио | правио њима
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задовољство па смо ми то заједно радили ја | уствари с њима | и у петак се фарбају
јаја |
А: а то има нешто | то на пример код нас се не ради | @ не-нека ко-леница ил нешто с-се
пече | шта се пече |
И1: кува |
А: кува | шта се кува |
И1: шунка |
А: шунка |
И2: шунка с-шунка се кува да | то овај | кувамо | у петак исто |
А: а то | како сам ја разумела | то ради на пример | домаћин | а | домаћице | фарбају јаја |
И2: па да | ја овај | шунку кувам поштоo | има нас доста | и онда то овај да не би се у
шерпе ту у кућу ја узмем овај | већи котлић и | напоље онда то скувамо и | или у
казан | и | прво јаје | то јесте обичај | прво јаје се фарба у црвену боју и оставља се |
зове се чуваркућа и оставља се до идућег | ускрса | да стоји | е тако то је неки @@ |
светац такав да | да ја | овај волим онда ми дође пуно деце и | задовољство је гледат
како се они куцају јајима и | шта ти ја знам то је за децу | доживљај |
А: пуна кућа |
И2: па буде |
А: а | јел иду људи у | цркву за те празнике |
И2: иду | ја нне идем | не зато што сам противник | него немам ту навику | и од малена и
то | а иначе иду |
А: па то ми је зато што | мислим нема православне цркве у селу |
И2: овде нема | у црвенку је најближа | црква то је | једанаес километара | далеко |
А: али значи | иду људи онако |
И2: иду | иду алии | сад не би ти мого рећи ко | који проценат | мислим да мали
проценат |
А: а кад су сахране | ретко кад буде | свештеник | овде у селу |
И2: буде | раније то није било овај | обичај | никако | баш овај сам ишо | село је мало |
сви се знамо и онда овај | иш-идемо тако на сахрану кад неко умре | оо-обично са
свима сам добар и пријатељ је илии чак и рођак | комшија | било ко | и није било |
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уопште обичај да долази свештеник | @ ретко ретко је бил-то је реткост била | е сад
у задњих година | задњих можда и | не знам пет шес година | можда и више | да |
доста њих видим да овај | дође свештеник и да |
А: мхм | ја сам њих разумела м-него хвала богу они вероватно ни нису толико ишли да |
не знам шта ти кажеш | једном двапут |
И1: па ја сам двапут видела | ал ја шта двапут сам и ишла на сахрану |
И2: раније то није било никако | сад у задње време | овај јесте | дођу | зовну | исто | не
сви | чак мислим и мањи број | али | дођу |
А: а | кад су свадбе | венчавају се људи у цркви то је |
И2: венчавају се у задње време | @ раније то није било уопште овај у цркви да се венчава
| него само овај код матичара и то је то | а задњих година | уствари већ задњих
доста година | овај и | то је | практикује се и уствари | је као и обавезно | @ црквено
веч-венчање |
А: а како ви кад сте се | узели | како је | то било |
И2: @ мм | ја | и жена смо се знали | три године | три и по године | [и онда]
А: [а она је] ишла са | гоцијем у разред |
И2: јесте | и овај |
А: ал нисте се знали | тад |
И2: не | не не после сам ја њу упозно кад је дошла ту код тетке | и | мм толко смо били
добри и блиски да се знало да ћемо живети заједно ал нисмо | ии | једном сам ја
реко да | ајде да | дођеш код мене и тако да | то је било и без свадбе и без венчања |
ии | тек после кад @ | кад је | избио | @ | био је | таман овај рат кад је био | @ на дан
славе | ја кажем овај ај да се и венчамо | и | тако | онда смо отишли у месну
заједницу | венчали се | нисмо ишли у цркву |
А: није било | свадбе у |
И2: па јесте | било је овај | позвао сам ја брата и кума и оно куму и тако ал нисам хтео
да правим свадбу |
А: мхм |
И2: а међутим ту је испало даа | @ на венчању је било овај слава |
А: мхм | да па сте онда |
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И2: тако да је био и ручак и све је било спремљено и није ништа посебно требало да се
овај | а кад сам | кад сам довео жену | онда | ја сам то замислио само ја и брат | кум |
и овај њена кума и то је то | али су овај то се чуло и онда су се скупили ту да сам ја
онда | било ми је криво што нисам барем направио нешто веће јел сам имао обавезу
| петнаез дана да дочекујем госте | то није било ра-распремљена кућа него нон стоп
је било овај | не мош се ни наспават ни одморит углавном долазе ми | мили
пријатељи и гости и комшије и све то | и | тако да смо имали муке једно петнаез
дана дочекуј испраћај па онда испочетка пеци па опет кувај па опет то и | било је
овај | баш обавеза велика | тако да би сваком саветовао и препоручио | свадбу и тај
дан и готово | немаш више обавеза ни да дочекујеш честитку да-да чекаш од некога
или | госте и | него то је тај дан | после ако неко наиђе ко није мого да дође или | то
није |
А: а тад кад сте се | узели за | славу | јел било | неке музике нешто |
И2: нније била музика | јесте била музика овако само саа | касетофона са | це деу и то |
иначе није | али су били са колима | мм било је замишљено идемо с једним колима
ја и | жена | и брат и кум и кума и то је то | идемо у месну заједницу | венчамо се и
враћамо се | па су се | организовали па је ту | направили су колону возила па су
свирали кроз село паа | било је пуцања јер то је обичај био |
А: то сам хтела да вас питам | јел било нешто од тих | обичаја |
И2: па било је тамо овај то се и | пуцало и | шта ја знам | такав је обичај | углавном без
мог знања |
А: а оно | младожења у | јабуку |
И2: а то је обичај кад се праве свадбе |
А: аха |
И2: да |
А: значи тога није |
И2: не |
А: али то пуцање | то је на пример | како ја знам | црногорски обичај да кад је нека лепа
[прилика да се] |
И2: [јесте | јесте] кад је овај нека радост овај | [пуца се у ваздух] |
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А: [да се разгла] | или како да се |
И2: јесте | то се овај | не знам | на-на тај начин неко задовољство се овај | срећа |
испољава |
А: и то се | чува овде |
И2: па чува се али у задње време то је и забрањено и шта ја знам | опасно је али има
тога |
А: и то будее | не знам | кад се роди дете вероватно |
И2: обавезно | и | кад се роди дете кад је | свадбе кад су | па и рођендани и све |
А: нека сахрана | шалим се | а | па јесте пуцали ви | кад су се ваша деца | родила |
И2: м | јесам | кад се радуле родио | @ | ја сам испуцо онда | деца скупила чаура то су
биле двије корпе оне за кукуруз | што се кукуруз носи чаура | толко је било пуцања
ал | не само ја него ту и који су ми долазили гости на честитку и ту је било | а и кад
се овај | милош и милица кад се родили | исто је било пуцања | можда не толико
зато што је радуле ето први био па је можда баш тако ил така је прилика била ил |
било и | пуцање и тад | било је кад ме неко зовне на неко мени мило весеље и то |
исто | понесем пиштољ | испалим испред куће | неколко метака и тако да се огласим
и да | неку моју срећу и задовољство | обичај | да и-испоштујем |
А: а кад то | кад се р-кад су се они родили | исто сте | јесте правили неку као |
прославицу |
И2: па | ннисам ја радио тако ко што данас раде |
А: мхм |
И2: данас @ то сам видео на доста места роди се дете | и онда овај | дођу ии зову | [зову
овај] |
А: [да тако је сад ова наша другарица] она | се породила и | тачно се | узме се локал | и
онда зову |
И2: [јесте зов-] узму овај локал и зовну и кад | да се скупе као обично на вечеру | и | ту
се провеселе до поноћи | до ујутру | како кад | а онда није било него | ја сам тако
овај то и схватио и дан данас исто | да овај нисам ја дужан никога да зовем кад јесе мени роди дијете | него онај ко осећа потребу да ми честита и коме је мило и то
да ће доћ код мене кући да честита | па не мора први дан | може и други дан јел ја |
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примам честитке таке | мисим за так-нешто овај то | не може-не могу ја одређиват
некоме да ми дође у | седам сати увече | на моје весеље да |
А: али | значи то буде тако спонтано |
И2: спонтано |
А: и они дођу |
И2: и окупили се | буде пуна кућа и ту се слави | пева се | шта ја знам |
А: баш ми је то лепо |
И1: е а мене @ кад смо | колко си пута ишо на скуп |
И2: једном |
И1: оно кад смо били |
И2: кад смо ишли | да |
А: скуп рабреновића |
И2: скуп рабреновића | доље уу | бистрици |
А: мхм | а | колко се то често | одржава |
И2: @ | сваке треће године | с тим што ја нисам био сад | овај | кад је био скуп | не знам
нешто сам био спречен | исто је био скуп | тај | први пут кад сам | ишо | било нас је
баш доста | добро је организовано било ии | одзив је био добар | мада нису сви
дошли | било је | кажу тамо | зато што се | пописивало ко је дошо одакле и све | @
преко осамсто је било | рабреновића који су дошли из свих крајева | чак нисам нии
знао где све има | ал су се писале само мушке главе | нее | мушкарци се само писали
и | тако да је било баш доста | добро организовано | јако фино спремљено | е сад
други пут нешто био сам спречен и нисам ишо | е сад не знам дал ће ове године дал
треба ил идуће године | кад ће бити исто организован |
А: а то је баш | велико | племе било |
И2: па јесте | јесте има-има овај нас свугде | ја | кад сам | има у бањалуци | има у загребу
| имаа у сарајеву | има | ниш | има | у војводини има доста | у београду |
А: а ви имате | и | родослов тај |
И2: имам |
А: а то је | мислим | вероватно | кад је ваша породи-то није за цело | [племе] |
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И2: [то је] | @ од@ | књаза | ђура рабрена | пошто и старији су ми рекли | ми смо као-ми
смо племићка породица | тај наш предак он је био књаз |
А: и | јел онај грб | [његов] |
И2: [јесте] | да да то је | грб рабреновића |
А: и онда тај грб | он је за | цело [племе | мхм] |
И2: [цело] племе да |
А: мени то много занимљиво | и | уносe се и данас | потомци |
И2: ууно @ | уписани суу | моји синови |
А: мхм |
И2: е сад | мислим да су обојица | радуле јесте аа милош нешто не знам | мислим да
јесте и он |
А: и ја мислим оно кад смо гледали [да је био] |
И2: [да] |
А: аа | сад не знам | ко води | рачуна о томе јел | да се то |
И2: не знам ко ће то преузет сад | ко ће то је углавном | радио један | мој ђед | он је био
војно лице | живио је у бeограду | и он је | овај издо ту књигу | о по-постанку
рабреновића и | тај родослов и то он је то | годинама и скупљо ту документацију и
шта ја знам тако да је веродостојна | јел је баш сад овај | из манастира ии | свугде све где суу подаци тачни | овај | узимо податке и то је саставио | и издо је књигу |
није издо књигу да-за продају | з-издо је књигу само заа | нас да | да узмемо и да |
имамо | да наша деца знају | одакле су и ко су и шта су и | ко су им преци и то |
А: а на пример | јел се ви | осећате | као | мисим не знам сад уопште | како то да
формулишем | осећате ту | припадност | црногорцима |
И2: осећам | да | црногорац сам | @ | или како би сад сс-уствари рекли | србин | пореклом
из црне горе |
А: мхм | а |
И2: и | вуче ме тамо да одем | јако ми јее | мило да одем тамо | годишње бар једном да |
преко љета | зими је тамо | доста овај и | оваај | шта ја знам | није баш овај | добро
бит зими тамо | и досадно је | и не може ни отић он-ти људи тамо су навикли тако и
они се увече | или после подне скупљају једни код других оду па дал играју карте
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дал играју шах ил тако | раније то било тако сад | ја сам обично ишо преко љета и |
било ми је јако фино | мада | и вуче ме да одем | отишо би сваке године једном
двапут тамо | и да видим родбину и да | будем тамо мало да одморим зато што је и
природа јако фина и то ми се свиђа те | три ријеке и то је | не може ја не знам оно
ко да је | да је неко измишљо не би мого боље измислит тај | тај део | аали исто тако
мислим да не би тамо живио |
А: мхм |
И2: јер сам навико овде | сад кад би тамо ја живио | не знам не би-лепо је отић на
годишњи одмор |
А: а генерално се | не-мисим не само код вас него у селу | се генерално тај дух | да
кажемм | и традиција црногорска | то се чува |
И2: па чува | да | мисим да и-ии | млађе генерације знају и | шта ја знам | да имају
поштовање | сад не знам да ли као моја генерација | можда мало мање али | д-и
према старима и ка-и-како смо ми живели и како су пролазили кроз живот и шта је
све било и кроз ратове како су прошли и | има поштовање и | обичаји се чувају и
сад |
А: а знате неки баш тако | црногорски обичај да се | ето | негује овде | неки баш
традиционални | јел има тога |
И2: па не знам нешто посебно сад шта би | не могу да с |
А: а јел можда примећујете | @ у говору | неке | специфичности |
И2: па нема | ја и кад одем | у црну гору |
А: мхм |
И2: они имају-онии тамо | тај део | мојковац колашин они немају никакав нагласак | они
баш причају исто коо и ми овде | ја не знам дал има имало разлике | ако има то је
онда и занемарљива или врло мала разлика |
А: а рецимо | овде из других | из других крајева | или људи који нисуу | да кажем дошли
у колонизацији јел примећујете ту | неку разлику |
И2: а мислиш исто црногорци или друге нације |
А: друге нације |
И2: има разлике |
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А: има |
И2: има разлике | @ | босанци рецимо срби из босне | који су дошли | вероватно су они
касније дошли | па је то овај остало | има нагласка | има неких ријечи које суу | које
важе за њихов крај | које овде можда и неко не разумије док не-му не кажеш шта
значи | али имају и нагласак | [може да се] |
А: [а војвођани] | и |
И2: војвођани исто се овај примећују | зависи који | војвођане ја рачунам да као
староседеоци | срби староседеоци | лале | ту се овај примећује разлика обавезно | то
лала се може овај кроз | говор одма препознат |
А: а | ови из ловћенца |
И2: а то је посебна прича | ловћенчани | они су | @ | они су колонизовани са | цетиња |
цетиње они имају тај нагласак | овај | зато их зову цикотићи | овај имају нагласак
тај | аа имам ја и тетку у цетињу тако да ишо сам тамо и | имају баш | нагласак |
разумљиво немају они ријечи које ми не разумијемо и то | али имају нагласак тај | а
ловћенчани су то с-задржали ко да су сад дошли | ко да | кад дођеш у ловћенац ти |
ко да си дошо на цетиње | е тако имају нагласак исто ко и они | дан данас | и мало
дијете и одрасло и бабе и ђед | сви тако |
А: а која су још | села где су дошли колонисти |
И2: па има ту | врбас | врбас | @ бачко поље | савино село | има у црвенку у овај исто |
црногораца | они су из даниловграда | овии | врбашани то су из никшића | тако | има
| места |
А: то је тако по | срезовима ишло |
И2: јесте |
А: много ми је то занимљиво | па | хвала вам што смо | на [разговору] |
И2: [нема] на шта |
Транскрипт 3
И1: да ли си прво сагласан |
А: да ли си сагласан | знаш да те снимам и сагласан си |
И3: јесам |
А: и све сам ти објаснила |
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И3: јеси |
А: како добро ево | можеш да ми | кажеш | нешто о себи представи се |
И3: @ рабреновић милошш | рођен деведес треће године | тринестог децембрa | у врбасу |
живим у крушчићу | @ општина кула | ра2дим у зрењанину | @ | имам сестру
близнакињу | брата старијег | тринес месеци и два2 да2на | @ ии још једну сестру |
старију | седам осам година | нешто тако |
А: одлично ти иде |
И3: ето |
А: настави |
И3: @ | као ма2ли одувек сам сањао да постанем астронаут |
А: и шта се променило |
И3: па био сам ма2ли |
И1: и онда сам порастао и |
И3: и онда сам порастао и видео сам да то нe води ничему | и сад сам | у неким
годинама у којим треа се размишља о будућности |
И1: <смех>
А: добро па | шта си од школа што би рекли | завршио |
И3: шта сам завршио основну | осмољетку | ии | четри године саобраћајне | ссредњу
стручну | а т-техничар друмског саобраћаја моје звање тренутно | нисам напредово
даље | нисам се пуно ни трудио |
И1: ал се спрема |
И3: ал се спремам |
А: а средњу | где си завршио [јел има тога] | нема у крушчићу |
И3: [у врбасу] у врбасу | @ нема у крушћу имаш пошту | имаш месну заједницу и имаш |
голубарски дом |
А: мхм | добро значи деца после основне углавном иду | у друге градове |
И3: да |
А: који су то градови |
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И3: не после основне него после и средње | то је црвенка кула врбас сомбор | руски
крстур | а после тога нови сад | сомбор | београд | зрењанин | тако |
А: мхм | и ти си | живео | већи део свог живота [у крушчићу] |
И3: [веећи део] свог живота у крушчићу и даље живим | у крушчићу само радим [у
зрењанину] |
И1: [и живећу] (смех)
А: тишина |
И3: овај | па да | тамо тренутно радим само | на неодређено време |
А: мхм | а твоји | [пореклом] | одакле су |
И3: [моји] | a @ деда је из црне горе из бистрице | а | па @ оданде потичу корени |
А: стварно из бистрице | то је јако важно |
И3: из бистрице | из мојковачке бистрице |
А: мхм |
И3: @ а мамини су из | босне оно ђе кева рођена у | ууу како се зове оно човече |
И1: а није приједор |
И3: приједор алии |
А: вилуси |
И3: вилуси | вилуси | е | тако | који склоп | несклопивих |
А: знаш шта ме интересује | да ми кажеш мало како је деда | завршио онда у војводини
то | [колонизација] |
И3: [деда јее] са десет година дошо са кевом с два брата и са стрицем својим | а ништа
шта како јеб зна се у колонизацији тамо био рат ово оно шта је било већ неам појма
и они се спаковали дошли вамо | не знају ни ђе су дошли ни што су дошли | добили
куће добили су земљу и | да живе | снашли се и остали су неки су се и вратили | тај
стриц мислим да се вратио | а деда је с кевом и са браћом осто ту|у селу |
А: мхм и они су као имали кућу и знали већ де ће да дођу и све како то ишло
И3: не него они су дошли само | пре њих су уствари људи дошли не зна се ко је први
дошао и тај је први који је дошао он је добио кућу он је дошо на слепо | и онда је
добио кућу добио земљу и некако јебига кад | не знам како су они то чули али
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углавном знали су да долазе да добију кућу и добиће земљу | и зато су и дошли
иначе ко би дошо да | нису они сиријци јеб |
А: а х-а јел то та кућа де сад живите |
И1: не |
И3: не |
А: не |
И3: то је деда купио | @ шездесет и прве године |
А: макни ту руку | мхм |
И3: тако нешто | а живео је тамо у | тој породичној кући како је зову а није ни
породична него је швапска |
И1: није наша нашли смо |
И3: па да |
А: а мислим још је људи из крушчића дошло тако из црне горе а |
И3: тамо ја мислим једно | седамдес посто је | колониста |
А: мхм |
И3: рабреновићи | влаховићи | булатовићи | шћепановићи | @ сад |
И1: ракочевићи |
И3: ракoчевићи да|
А: мхм а | кажи |
И3: сви који порекло воде из црне горе | из тог дела тамо |
А: углавном су тако мм из | мојковачког краја дошли |
И3: паа уу крушчић да али у ловћенац | на пример тамо су долазили из | јужног дела
црне горе |
А: мхм |
И3: у црвенку су долазили | са косова |
А: а колашин |
И3: па и к-и вамо су колашинци да али | у крушчић долазили али кад имаш ти | четри
хиљаде породица ракочевића не могу сви да населе место јебига како би се звало
ракочевићи и онда једни у крушчић једни у | црвенку једни у ловћенац ово оно али
углавном вамо су долазили људи који су | околина мојковца |
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А: мхм | па | а сад си реко та нека презимена а | која су рецимо имена по крушчићу честа
|
И3: крушчићу |
А: мм |
И3: а не знам | [милан] |
И1: [милунка] | штевка |
И3: милан | марко | милош | @ | милица | јелена | @ драгана | то је то |
И1: ти наброја сва имена |
И3: зоран |
И1: све крушчићане |
И3: па да | зоран | има их |
А: мхм а јел | миси-мисим то црногорско порекло | ел се то онако чува као | јел се осети
тај |
И3: маa и не баш |
А: мислиш |
И3: знам | ми га чувамо кроз песме неђе кад су нека весеља па онда као црногорске |
иначе ништа |
А: а неки обичај нешто |
И3: заа везано за шта |
А: па не знам јел има неких црногорских | да се то баш чува |
И3: па не знам оно кад су свадбе једино тих обичаја | ја мис да су то црногорски они се
пуца у јабуку да се |
И1: па мен то српски [црногорски] мислим мени је то све заједничко брате |
И3: [то да] то [све исто | немам појма] |
И1: [то ћеш имати и на] српској свадби имаћеш и код црногораца |
А: а у рецимо међуљудским односима јел се то осећа | рецимо да је мушкарац онако
баш доследно глава породице и тако како то | иде |
И3: а зависи од људи има свакаких | углавном да али | не мора да значи | а зависи како
се мушкарац | опходи јебига | има и | мађара који су глава породице оно | да мисиш
да је црногорац јеботе | а има и црногораца који су оно | ко русини | никаки сви |
<шаљиво>
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А: добро | и чиме се људи углавном у крушчићу баве на пример |
И3: па земљом | пољопривредом | сточарством | ал углавном пољопривредом, нема шта
друго |
А: а ви |
И3: ми | паа бавимо се мало пољопривредом | има кући оно свиње шта има све |
А: јел само свиње имате од животиња |
И3: тррс-свиње и имамо кера |
А: и једну краву |
И3: немамо краву имали смо краву имамо | пилад у замрзивачу | то је то што имамо од
животиња |
А: и јел тешко да се о њима води рачуна |
И3: о пиладима у замрзивачу није | а о свињама није исто | шта нахраниш увече
послеподне и ујутру једном очистиш на два дана и то је то |
А: а чиме се хране они |
И3: хране се паа мм прекрупом | а знате шта је прекрупа | не знате |
А: ја не знам |
И3: то је кукуруз који је с-с-ситно | смрвљен или како већ то иде | има машина и убаци
се и онда га она смрви скроз и буде као прах |
А: како се зове та машина |
И3: то је крупара | има још један назив ја не знам како су их ови дођоши звали
А: дођоши |
И3: не знам како се зове |
А: а ко су дођоши |
И3: а дођоши | људи који су дошли | сама реч ти каже |
А: па зар нису то колонисти |
И1: па људи који су дошли после колониста |
И3: па да | дођоши као дођеш ми | дођеш ми | тако | дођоши | то су људи који су дошли
из шида | дођош-ид | то д се не чује | непостојано д | дођошид |
А: добро | значи око свиња тако а | кажеш немате кокошке а како је око краве | шта се
ради |
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И3: а ништа | имали краву шта то она једе сено и воду и ништа очистиш јој оно | сама
све јебига | па нема | бациш јој оно натрпаш јој сламе сена сламе она једе | буде јој
топло | пије воде | и то је то сама се отели | има ако некад треа онда се теле вуче из
ње | ако не | не ништа и то је то |
А: а да се музе |
И3: да да да музе се |
А: колко често се то ради |
И3: једном дневно | ал увече углавном | ал сваки дан | а кад је овај кад треба да се тели
онда се не музе наравно | јер то млеко не ваља за употребу |
А: а шта је онда најзахтевније од тих животиња |
И3: шта је најзахтевније |
А: не знам дал се још нешто чува |
И3: па немам појма | ма мора да се ради око свега нема шта | неће она сама јести није
то | мораш јој дат да једеш мораш јој очистит | свакој животињи што треба да
радиш радиш крави радиш свињи радиш биковима радиш козама радиш овцама |
А: а што сте ви баш свиње одабрали |
И3: па зато што су | најлакше су за одржавање нема шта | не треба ти сено не треба ти |
треа ти кукуруз | имаш два јутра посијеш кукуруз и мош држат свињу |
А: шта радиш с кукурузом |
И3: посејеш два јутра |
А: аха |
И3: два то ти је мерна јединица за | површину овај | знам да се користи у земљи | ар
јутар хектар |
А: а шта садите ви |
И3: ма кукуруз и соју |
А: то | јесте садили нешто друго |
И3: садили смо једне године дуван | једне године детелину | једне године репу | и тако |
дуван је најтеже ако то ош да питаш | он-вај | кад га-кад га засадиш | сваки дан
мораш да радиш око њега | ако нема кише мораш га заливат и кад га заливаш онда
мораш да чупаш заперке | чупаш мале листове велике листове одвајаш их сушиш
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их | нижеш | стављаш на таван на промају | пакујеш га | прскаш га | свашта |
најтежи посао нема начи он је | пет месеци је на њиви ти четри месеца мораш да
радиш константно |
А: а ко ради то |
И3: па ми|
А: ви | деца |
И3: па и деца и кева и ћале и |
А: ел дођу људи са стране |
И3: дођу па дођу помогну | родбина | има жене те што раде платиш их мало оне знају
oнo | иде |
А: и шта је најисплативије вероватно |
И3: па дуван | дуван али | кад га имаш доста | ништа није исплативо кад га имаш пола
јутра јеб | мораш засадит нечега доста да радиш доста да би имо доста јер ми
засадиш пола јутра ал не радиш толико пуно и имаш мало |
И1: за јачу бржу и бољу Србију |
И3: наравно |
А: а то | парадајз краставац |
И3: то у леји да | а то је исплативо кад нико нема | онда из пластеника извучеш и имаш
А: па јел ви то | продате или |
И3: па радимо мало кева нешто прода можда не прода | углавном се то поједе подели |
није нам то | основни приход зараде |
А: добро | а рецимо | кад се кољу те свиње |
И3: да |
А: како се то ради | хоћеш да ми испричаш |
И3: па то је цео процес |
А: е то ме баш интересује |
И1: и кад |
А: кад се то ради |
И3: а кад се то ради | ради се кад свиња достигне ту килажу углавном се натемпирају да
|
А: коју килажу |
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И3: па с-сто двадесет до с-двеста кила оно | шта има да је кољеш испод тога | немаш
ништа ни за сушење не мож ни да правиш неку прерађевину од тога | углавном
новембар децембар | кољу се кад су минуси може месо да се суши | није топло неће
се овај покварити | ништа шта устане се ујутру у шес сати | пије се кафа ракија док
се добро људи поненапијају не почне клање | е онда кад попију пар ракија онда
изађемо напоље онда е ај још једну док је нисмо убили | онда се свиња извлачи
свиња се убија | вади се сајлом пуца се пиштољем | не овај овим ватреним него има
специјални пиштољ она пада пустиш јој крв после |
А: какав специјални |
И3: па пиштољ | ко пиштољ онако каоо | па да | као фотрола ова |
А: аха |
И3: ставиш метак ставиш јој на чело притснеш излети | шипка нека одвали је и убије је
на месту |
А: а то је да би она мање патила |
И3: то је да | да | а не другачије не мож ни убит једино секиром да је удариш у главу |
мораш је оборит не мош ти њој крв да пушташ док она стоји | полуди онда |
А: добро | и даље |
И3: ништа отвараш свињу | шуриш је прво скидаш јој длаку | па још једно шурење
переш је отвараш је вадиш изнутрицу | вадиш @ месо за анализу | одвајаш шунке
одвајаш печеницу шта оћеш зависи ко шта воли | прави се чварци прави се |
кобасица прави сее |
А: како се праве чварци
И3: чварци па то је маст то се одваја | то ти је први слој коже код свиње онај до меса
што иде | то су чварци то је маст уствари | исецкаш их на на комаде онако да буду
комади као величина чварка | да знаш | и убацује се у казан велики с мало воде
добра ватра онда он сам пушта маст | ти вртиш све ту маст што он пусти | то се
после вади и та маст се користи за | исхрану | код људи после |
А: ал нешто ви додате млеко |
И3: да |
А: кад | и зашто |
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И3: па | пред крај до-даа се не би | @ распадали после |
А: мхм |
И3: он се неће распадати одма кад је топао | аа кад се охлади после кад га загризеш као
да си не знам | како се зове оно баба што прави онее | вагинице ва-ванилице оне |
<смех>
А: добро | и | значи правите чварке | правите |
И3: чварке | кобасицу | урку | сад има ту | неко прави кулен чајну |
А: а како | на пример | ти то знаш све да радиш | оо-откуд знаш |
И3: па зато што сам радио |
А: тако од кад будете мали ви то гледате |
И3: па да | немамо чега да се плашимо | радимо и то је то |
А: и шта ти је најтеже од тих сеоских послова |
И3: шта ми је најтеже |
А: мм |
И3: па ништа | нешто не волим у башту пуно да идем али | углавном је то то | што се
тиче свиња | <тихо>
А: добро | а кажи ми | како вам иду ти обичаји рецимо за | божић | шта радите |
И3: угуши ме тај дим <тихо> | шта радимо |
А: да |
И3: па пре божића иде бадње вече не знам како ме то прво ниси питала |
А: па мислим на божић целокупно са свим пратећим |
И3: па бадње вече пали се бадњак пали се то овај |
А: где се пали бадњак |
И3: па где се скупимо јебига |
А: колективно |
И3: па колективно да | и онда овај |
А: сви људи из села као |
И3: па има и тога а има може оно друштво | запалимо и овај кулирамо уживамо | @ |
пали се бадњак | да | деца иду оно коринђају | певају по кућама |
А: шта то значи |
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И3: а иду од куће до куће | певају и онда овајони их дарују као за то певање они су
њима донели неку срећу као пред божић како они то гледају неам појма [овај] |
А: [а која] деца скупе се као из села или понаособ |
И1: плаћеници |
И3: па овај | скупе се тако друштво мало и онда крене |
А: буде више група |
И3: а буде | да | буде пе шес група по селу оно колко има деце |
А: па окле ти за све да их |
И3: и он-па мало свима дарујеш и онда има за све |
А: а шта им дарујеш |
И3: па не знам неке слаткише | воћку неку | неко да паре неко да не знам | пакетић ово
оно |
А: јесте и ви то радили кад сте били |
И3: да да обавезно | то се ишло | ми смо то радили од трећег | до шестог | пробе и онда
после овај | после смо овај | и шестог радили |
А: какве пробе | вежбате да певате |
И3: а |
А: вежбате да певате |
И3: па н-ја сам ту песмицу научио шестог једном | не знам како | не знам то договорили
се ај да певамо ајде и научио сам | не знам ни ја | кога ни како | и овај и онда смо
кренули у првој години | мислим да смо две три године ишли певали тако |
зезанција мало као ајде |
А: и то сама деца раде нема |
И3: сама деца ма да | крену они | то се зна већ |
А: мхм и онда а какве то везе има са паљењем бадњака |
И3: па бадњак се пали | н-независно од тога |
А: мхм |
И3: и онда овај | д-не знам баш зашто се бадњак пали | шта он као зн-значи | прилажеш
жртву | или не знам шта-шта значи то паљење бадњака | нисам баш нешто овај |
информисан о томе | не знам |
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А: а јел доста | мислим | пошто знам да ваше село рецимо нема православну цркву | па
јел [има] |
И3: [нема] |
А: м |
И3: нема | нема |
А: нема | па како онда то иде | јел има | верника |
И3: па има да |па није нама црвенка далеко шта дест километара оду људи jебига у
цркву и односе | погачу ту како зову колач чесницу |
А: мхм |
И3: однесу и тамо поп шта с њом | мало исече полива вино и |
А: а кад се та чесница прави |
И3: аа прави се | па по правилима она треба да се прави @ ујутру | начи чим устане
домаћин домаћица | @ прва вода из славине што изађе | она се ставља у чесницу |
А: мхм |
И3: ако нешто радиш по обичају |
А: и шта још ви практикујете | шта радите после с њом |
И3: па ништа ломи се овај и | убаци се | дукат динар | шта знам и онда се ломи | и онда |
ко извуче тај динар | легенда каже да ће га пратит срећа | мисим све најбоље да ће
га пратити али |
А: добро | јел има још нешто што за божић | радите |
И3: за божић | па да ујутру се иде као полазници |
А: аха |
И3: положајник полазник како ко зове | то је @ | ко ти први уђе у кућу | њега дарујеш он
ти је | те године положајник као | донео ти је срећу донео мир | шта све иде сад | то
треба то се одржава ја-ми идемо код ових једних беговића ја не знам десет година |
А: и дару- |
И3: и стално смо ми разумеш нема неко други сад оно јанко марко еј сутра к-код
беговића знаш иду рабреновићи па ћу ја пре њих не јеб |
А: него зна се |
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И3: ма зна се ко у коју кућу иде и ко је где полазник | и кад се иде иде се оно у пешес
ујутру и први будеш и |
А: одма из села |
И3: одма из села да |
А: и значи то је то неки ручак нешто |
И3: а оно попије се ракија попије се кафа | м-мало се мези | то је то | ништа оно
специјално мислим |
А: а увече ништа |
И3: увече за божић | па обичноо кући у оно | скупе се сви дођу родбина | овај | друштво
изађе се шта па понапија се | као сваки излазак | нису тада нису деца толико овај
опседнута не деца него ми млади као божић је знаш па ма јок небитно дал је то
петак субота уторак ако изађеш пијеш |
А: а кад сте били млађи |
И3: кад смо били млађи |
И1: исто смо пили |
И3: па не знам не могу се сетим баш | али оно | ш-кућна варијанта углавном | дође
друштво и тако |
А: а | за ускрс | јел има нешто посебно |
И3: па | не каже се ускрс него васкрс |
А: зашто |
И3: па није он ускрснуо | он је васкрсно |
А: тако зовете у селу васкрс |
И3: не | људи зову и ускрс | али по правилу је васкрс | не каже се | како си рекла ти
ускрс |
А; мхм |
И3: христос ускрсе | или како тако би звучало разумеш него христос васкрес христос
ускресе | тако би било | да је васкрс |
А: а христос воскресе |
И3: да | то је | <уздах> | поздрав | <смех> |
А: значи | <смех> | углавном кажете | васкрс у селу |
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И3: ма не каже се и ускрс | мисим | сви кажу ускрс али | да али | углавном људи кажу
ускрс али |
А: али овако је правилно |
И3: правилно је васкрс па | наравно |
А: и шта радите тад |
И3: шта се ради тад | кад смо били мали оно чупали неку траву стављали у-у корита
нека и баба нам као кева правили | па да | правили нам као овај | пакетиће неке као
дошо зека донео вам знаш ми се триповали зека постоји зеке нема | а да | и овај |
сад ништа оно шта пробудиш се | честиташ ускрс укућанима | одма ваташ јаје |
куцаш се рокаш са свима испуцаш педесет комада и миран си цео дан |
А: а ко фарба јаја |
И3: фарбају кева и милица |
А: мхм | ви мушки не |
И3: а мушки не | мушки кувају шунку | мисим то је као исто оно нешто | шунка се кува |
оставља се за ускрс тако |
А: мхм | значи ништа сад посебно | стандардно | ел има ту неких окупљања на селу |
И3: па има окупљања оно иде се исто код другара оно куцамо се знаш као | ал ништа
посебно оно | ручак буде мало више оно | свечанији и то је то |
А: а | рецимо за славу | како ви то славите |
И3: па славу ја мислим да славимо ја не знам колико година | можда неких петнестак
година | не више |
А: е то ме баш интересује зато што | ако су колонисти дошли као | комунисти | и нису
били побожни и |
И3: па да |
А: све | зашто онда сад слава | откуд то |
И3: паа | немам појма |
А: [деда није] |
И3: [не знам] тачно али д-они нису славили славу дуго | мисим ниси смео да славиш
славу као прво | ко је славио славу он је | није био комуниста јеб | а у то време ко
није комуниста | зна се де иде јебига | и онда нико није славио ово оно и чим је то
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престало као е ја | нема више то дал си комуниста | ниси | ово оно почели су људи
да славе славу и ево славе и дан данас и славиће ја мисим | још двеста година |
А: и онда кажеш @ | петнестак година ви славите |
И3: па тако не могу с |
А: ел то | @ знаш можда | ел машан решио | или ко је то иницирао |
И3: па ја мислим да је он зато што | свако презиме са собом | има свог заштитника |
како | мисим како они то кажу | на пример | рабреновићи | ракочевићи | влаховићи |
не влаховићи |
И1: мхм |
И3: влаховићи | разумеш т-они славе аранђеловдан |
А: мхм |
И3: @ светог николу шћепановићи | радмановићи | булатовићћ |
И1: радмановићи николу | а светог николу |
И3: светог николу | да |
И1: a | а светог [луку су шћепановићи] |
И3: [светог луку су] шћепановићи | булатовићи | тоје [као] |
А: [мхм] | јел то ишло тако по племенима |
И3: па по | вероватно |
А: и онда је то заштитник | породице |
И3: да |
А: мхм | и како ви | шта имате од тих ритуала | славских |
И3: славских | па не славимо ми славу нешто да | да има пуно неких обичаја и глупости
|
<смех>
И3: па озбиљно знаш оно људи | па пази свака слава треба да буде посна | ту је
углавном оно прасе з-масно м-меза оно шунка печеница све у фулу | а углавном су
славе посне као |
А: мхм |
И3: е сад | ако треа се иде по неком реду слава као прво треба да буде посна треба да |
да се људи не понапијају као што се понапијају и |
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А: а то | колач |
И3: свештеник | да | колач да иде у цркву да |
А: јел то радите |
И3: да | то да | то основно | колач | свећа | и-и вино |
А: мхм | а ко меси колач |
И3: колач купе |
А: купе |
И3: а да|они то |
А: и кад се то | што би рекли сече |
И3: па | кад дође кум |
А: кад дође кум |
И3: па д-код нас кум долази мало касније и онда | кум да дође раније можда би се то
раније и исекло | ал углавном | кум мало закасни и онда кад код нас дође кум онда
се то ради |
А: и ко буде присутан | кад се то ради |
И3: м па ломе колач деда | ћале | стрико и кум |
А: мхм |
И3: не | деда @ ћале и стрико само |
А: а шта онда кум ради |
И3: па ништа кум је ту присутан |
А: и и ви будете исто ту и вероватно гости |
И3: да да ту | за столом устану људи | ломи се колач | иде овај вино иде у круг | свако
каже по неку здравицу ако има ако нема попије вино и то је то углавном |
А: а то значи буде негде поподне | увече |
И3: па зависи како људи темпирају | код неког је ручак | код неког је вечера | код нас је |
вечера |
А: мхм |
И3: тако нешто |
А: добро | значи то се тако слави | и |
<смех>
И3: да |
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А: а јел већина људи значи у селу слави славу |
И3: да да | па кад су славе или идеш код неког или је твоја слава | у селу | нема нас пуно
и онда | дваде-тридесет презимена који се поклапају са славама | тако да | једино не
идеш код мађара | нема шта да тражиш са њима | за славу | они једино да ти дођу на
славу | <шаљиво>
А: а некад јел зовете неког мађара |
И3: @ | па не зовемо | деда имо пех са мађарем једног је везо за дрво | за бандеру па га
туко |
А: што | кад |
И3: па давно деда био | будала | већ кад ме питујеш да ти казујем |
А: не мешај ми дијалекте | а | за свадбу рецимо |
И3: за свадбу |
А: да |
И3: па мх има обичаја оно | сватови се скупљају код младожење кући се с-ки-кити се
кућа | @ | а исто шта понапијају се сви | онда се иде код младе | код ње се кити кућа
па онда |
А: понапијају се сви |
И3: исто мало оно | па се онда млада откупљује | па се гађа у јабуку | то је као | дал је
младожења спреман за женидбу | то је то |
А: и после се иде | јел се |
И3: после се иде оно у неку | да з-има оно венчања | прво општина па онда црква и |
А: а венчавају се у цркви |
И3: да да |
А: мхм | масовно | шалим се | и то је то нема ништа сад да нешто специјално да је ту
црногорско | упечатљиво |
И3: ма ништа | неам појма | па то је све углавном исто сад | нема то је то пар тих
обичаја |
А: а ти рецимо посмртни обичаји | кад неко умре шта се | шта се ради |
И3: па зовеш доктора прво | па видиш дал је умро дал је | да установи смрт оно дође
установи смрт онда | шта иде иде узмеш сандук | покојника ставиш у сандук
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одвезеш га у капелу имамо капелу немамо више не радимо то кући то је по кућама
било |
А: добро објасни сад мало пошто то је код нас другачије него код вас и онда сад не
знам | шта се то некад радило у кући а сад тамо | како се то блеји |
И3: па кући | нисмо имали капелу него кући | људи испразне једну просторију | велику |
ту ставе сандук исто као у капелу | људи седну около и то је то |
А: и колко они шта раде ту |
И3: дворе га | д-до ујутру | значи неко мора да остане за сандуком до-до не знам оно |
скроз до ујутру тај не спава и онда полако иде |
А: па ко буде ту | неко из породице |
И3: па најближи вероватно | неће | неки мађар | <шаљиво>
<смех>
А: а сад | кажеш то се не ради кући |
И3: па имамо капелу сад то је у капели оно | одвезеш у капелу | ставиш тамо и | до осам
сати увече у-у осам се затвара сандук | сутрадан оно исто се стоји прима се
саучешће | иде сахрана иде | нема ништа шта оно дођеш | држи човек говор [пар
реченица] |
А: [а јел буде | поп] |
И3: па ретко |
А: ретко |
И3: ретко | кад неко умре али овај | буде оно не знам можда пар сахрана је било али |
углавном не али | деси се да неко и зовне попа |
А: мхм | и после идете то |
И3: после се иде на с-чин сахране | сахрани се покојник | најближи одржи говор | каже
пар речи о њему | позове овај | замало да кажем сватове | позове те људе после
негде на на кафу на ракију | у тај ловачки | да се евоцирају успомене на покојника |
А: мхм | ал нешто на пример кад неко умре | онда је | [како сам ја разумела] |
И3: [мртав] |
А: | онда је мртав | онда је ред да сви из села идете да изјавите саучешће | или како |
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И3: па добро <тихо> | а то није обичај то је | људи се знају и онда тачно знаш ко ти је
био на саучешћу ко није кад ти | знаш сваког |
А: и то се тако гледа као |
И3: паa | не знам дал се гледа али | тачно знаш ко је био на саучешћу ко није |
И1: исказујеш поштовање |
И3: да |
А: а јел има тих неких веровања | нешто кад неко умрее | из преке ће следећи |
И3: шта |
А: како то нешто иде |
И1: па не него оно | ако ти двоје људи умру из исте улице умреће нешто и трећи | или
ако ти двоје људи умру у истој недељи | у једној недељи | е онда ће ускоро и трећи
да умре | или ако умре човек и сахраниш га | и онда падне киша на његов гроб | то
значи да ће и други онда | друга особа да умре |
И3: нисам упознат с тим |
А: ниси |
И3: не |
А: јел има неких <смех> веровања генерално у селу нешто |
И1: да ће да се повампире
И3: па има оно ако умру двоје н-умреће и трећи неко јебига не мож четврти да умре и
да |
А: а не мора да буде везано за умирање него овако иначе |
И3: па има | ако је неко болестан оно | баш хаос | онда очекујеш да ће умрети |
А: умреће |
И3: једино то | <смех> нема бре каких глупости ш-пада киша на њега као шта утабамо
земљу као да нема ваздуха шта | <смех> па не глупости |
А: добро можда ти не верујеш у то него овако људи сад |
И3: то су бапске приче јеб | то су жене што немају шта да причају као уф ево пала киша
на њега утабала га саће повућ још једног сигурно | мисим ја нисам то чуо то сам
сад чуо то вероватно тако иде |
А: па јесте |
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И3: двоје умре уф саће и трећи | не дај боже и трећи да умре да им се поклопи прича
одма иде их ево четврти ће сад за њим |
И1: па неће |
И3: знаш | глупости |
И1: само кад је двоје ту је и трећи |
А: мхм | а ре-добро | осим тих послова на селу и вероватно људи имају своје послове |
од којих живе а шта они | још могу да раде на селу | овако да се рецимо | разоноде |
И3: па ништа |
А: ништа |
И3: н-на селу ништа | шта мож да радиш | па шта идеш у башту доста ти то што радиш
ознојиш се на сунцу си оно | р-развали те сунце сагориш | радиш | мораш да радиш
стално сваки дан мораш да радиш | не мож да оно да радиш сад па пет дана не
радиш и | то не може |
И1: неке рекреације |
И3: рекреацију неа шта има рекреације има тамо онај канал па има као игра се одбојка
нека | има фудбалски клуб па ко оће да игра фудбал иде тамо | сви су позвани ел
фали играча нема људи у селу | мушки |
А: мхм | шта још они раде мислим људи |
И3: шта раде |
А: па | фолклор |
И3: па неам појма | па слабо било је тога сад нема била је нека глума као | има тога
уствари |
<смех>
И3: ал углавном сад све то с |
А: ал сад кад ти ниси ту ко да и нема |
И3: кад ја нисам ту то као да не постоји |
А: мхм а јел буде неких тако тих | манифестација културних |
И3: па буде | дани села |
А: шта то значи |
И3: па то значи | <смех> д-сама реч каже дани села то су дани села |
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А: па шта се тад ради |
И3: па ништа обележава се као то су дани села дани жита као |
А: мхм | мисим не знам |
И3: дођу овај држе се неке презентације има неки фолклор има | [разан п-] |
А: [какве] презентације |
И3: па о пољопривреди нешто тако |
А: мхм а где то се одржава |
И3: у ку у месној заједници | а у дому културе имаш фолклор имаш неке глуме неке
скечеве као | да с то обележи па | на центру имаш музику неку нешто организовано
па | на стадиону се игра фудбал па се кувају неки котлићи победник овога па
пецање победник овога н-@ разно | одбојка | тако |
А: и колко то траје |
И3: то два дана траје |
А: мхм | а кад се одржава |
И3: четврти и пети јун | да | јун | ал углавном не мора бит четврти и пети него прва
недеља јуна | викенд |
А: мхм |
И3: узму суботу и недељу и | то је то |
А: добро | а шта још ел има још неких тих фестивала |
И3: фестивала | па нема | био неки волфемс као војвођански фестивал малих сцена али |
ја не знам дал то више постоји дал је то угашено сад |
А: а оно складиште |
И3: а и то је било па је угашено исто | не мож у селу шта мож да опстане | не може
ништа | кад нема људи |
А: мхм | а људи иду |
И3: одоше | одоше | па-па |
А: мислим нема много тих млађих генерација |
И3: шта нема |
А: млађих генерација да остаје у селу |
И3: ма нема | слабо | слабо немају перспективу тамо шта ће |
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А: мхм | а од колониста ел | остало | живих |
И3: па има их |
А: мислим баш ти што су дошли | не мислим на породице њихове |
И3: па има их | па деда је жив оно | нешо је жив исто он је колониста | има има | има их
доста |
А: јел на пример ти можда приметиш у говору тих старијих колониста неке разлике у
односу на то како ти причаш |
И3: па ја не примећујем ни себе како ја причам | ја мисим да ја нормално причам онда
јуче сам гледо звезде гранда па ова кажее | како је оно рекла ова нешто | нешто
акцентовала | бош сачувај оно | сад не мог се сетим | јаааој | не могу се сетим | али
углавном свако ко каже другачије од мене ја мисим да он није добро реко |
А: па јел ти прича деда другачије од тебе |
И3: па онако | шта знам | исто је мени то све | не видим неку разлику |
А: мхм | нема те неке | да ти звучи-зазвучи црногорски некако |
И3: па нема можда зато што сам навикао | е сад ти кад одеш у црну гору па кад слушаш
њих и онда зазвучи зато што је то прави онај црногорски | а вамо већ | то је
помешано нешто војвођанско црногорски | шта је деда имо десет година шта је он
причо тамо оно | мало па је овде тек учио да | па буквално учио да прича шта | овде
научио неке нове речи нешто ово оно | ал знам да му остала вареника и | не знам ни
ја | кисело и |
А: користи то |
И3: па користи | тако |
А: добро а | та околна места јел они причају као ви |
И3: па | па и не баш | не знам | разликују се и црвенчани и куљани и сивчани и
врбашани | сви се разликују | имају неки различит дијалекат | не знам зашто |
дијалекат | сам добро реко |
А: добро си |
И3: овај али у ловћенцу на пример тамо тај део тамо су прави они црногорци оно |
цетињани као |
А: мхм |
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И3: они разваљују |
А: и то се баш примећује |
И3: да |
А: добро | то је то што сам ја хтела да те питам много ти хвала |
И3: ако вас још нешто занима ја сам расположен | види ово |
А: може једна песмица |
И1: црногорска |
И3: @ | црногорска |
И1: коледарска |
А: ако знаш црно-оно може ђетић и босанка |
И3: ма нећу | ђе да певам |
А: немој |
И3: не могу да певам |
А: хвала ти милоше |
И3: ништа ово ти је све тридес евара оно мајци да дам | да има за варенику |
А: доста |
И3: ето |
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