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САЖЕТАК. Учитељ Петар Д. Петровић рођен je у Пећи 1881. године. Завршио је у
Призрену Богословско-учитељску школу и као учитељ радио у Гњилану, Приштини, Призрену и Пећи. Приповетке и краће записе о животу
и раду Срба на простору данашњег Косова и Метохије слао је редакцијама разних листова и часописа који су штампани од Цариграда до Београда и Новог Сада.
У раду је анализирано четрдесетак Петрових приповедака објављених у књигама ,,Метохијске ледене јабуке” и ,,Из Метохије” (Блага готован и друге приче). Посебно смо се осврнули нa особине говора призренско-јужноморавског типа и косовско-ресавских говора, регистроване у говору ликова описаних у Петровићевој прози, а који потичу из
различитих средина: Косовског Поморавља, Приштине, Призрена и
његове околине и из северне Метохије.
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УчиFељ ПеFар Д. ПеFровић VоFиче из уCлеMне и веома уFицајне
занаFско-FрCовачке VороMице која се на оXале Пећке БисFрице
Mоселила из Васојевића на самом крају осамнаесFоC века. ПеFровићи су у Пећи нашој науци и кулFури, из Cенерације у Cенерацију, VоMарили неколико значајних инFелекFуалаца, националних раMника, књижевних и кулFурних Vосленика. МноCи оM њих
наMрасли су среMину која их је изнеMрила. То су, Vре свих, учиFељ
ДимиFрије ПеFровић3, ПеFар Д. ПеFровић,4 Максим5 и МиоMраC
Мија ПеFровић.6
ПеFар је рођен 22. MецемXра 1881. CоMине у Пећи. Основну школу завршио је коM ЦвеFка СFамаFовића у Пећи а БоCословско-учиFељску школу у Призрену. По завршеFку школе оVреMељује се за
учиFељски Vозив. Именован је сеVFемXра месеца 1901. CоMине за
учиFеља у Гњилану. Из Гњилана је 1909. CоMине VремешFен у
ПришFину, а 1911. CоMине у Призрен. После ПрвоC свеFскоC раFа,
оM 1922. CоMине служXује у роMном CраMу, у Пећи, CMе је и Vензионисан 1938. CоMине.
УчиFељ ПеFар је живео Fихо и скромно. О свом живоFу и раMу
није желео јавно Mа Cовори. О њему и њеCовој VороMици највише
VоMаFака Vронађено је у њеCовој рукоVисној заосFавшFини сачуваној у Архиву Косова и МеFохије у ПришFини и у XиXлиоFеци
СрVске акаMемије наука и умеFносFи у БеоCраMу.7 До неких VоMаFака Mошли смо разCоварајући са њеCовим VоFомцима.
ПеFровић је Xио свесFрани сFваралац. ПореM учиFељскоC Vосла,
оXављао је и Vосао школскоC ревизора. Бавио се Vисањем краFких
Vрича, VриVовеMака, Xележењем нароMних умоFворина, Vесама,
анеCMоFа, леCенMи, Vословица, разних веровања и Vразноверица
3
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ДимиFрије ПеFровић, учиFељ Дима, оFац исVиFиваноC Vисца, Xио је јеMан оM
Vрвих учиFеља FаMа основане срVске мушке основне школе на Ћенавији и
Vрви Vлаћени MоVисник ЦариCраMскоC Cласника.
О живоFу и раMу учиFеља ПеFра Д. ПеFровића Vисали су: Милован Ј. БоCавац,
ВлаMимир ЦвеFановић, ВлаMимир Бован, ГолуX Јашовић, МилораM Филић,
Сунчица Денић и MруCи исFраживачи.
Максим ПеFровић је Fрећи ДимиFријев син, рођен у Пећи 1892. CоMине. Био
је носилац АлXанске сVоменице. Завршио је Cимназију у СкоVљу и раMио као
насFавник и шFамVар у шFамVарији Дукађин у Призрену и Пећи.
МиоMраC Мијо ПеFровић је MокFорирао из оXласFи Нуклеарна физика. Био је
MуCоCоMишњи MирекFор НуклеарноC инсFиFуFа у Винчи и реMовни Vрофесор
ТехничкоC факулFеFа у ПришFини.
Архив Косова у ПришFини, ЗXирка рукоVиса ПеFра Д. ПеFровића, LV/K. 1-61887.

ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ

НЕКЕ ОСОБИНЕ СРПСКИХ ГОВОРА […] У ПРИПОВЕТКАМА УЧИТЕЉА ПЕТРА Д. ПЕТРОВИЋА
и MруCих Cоворних нароMних Fворевина. Писао је и о акFуелним
MоCађајима у среMинама у којима је живео и раMио као учиFељ.
Бавио се и разним MруCим акFивносFима. Први је шFамVар на
VросFору Косова и МеFохије (изузимајући Никанорову среMњовековну шFамVарију у Грачаници), Vрви фоFоCраф, кино-оVераFер. ЈеMан је оM оснивача ОркесFра окарина и СоколскоC MрушFва
у ПришFини. Основао је музеј и чиFалачко MрушFво у Пећи. Први
је VечаFорезац, а усVео је Mа наVрави и јеMну малу хиMроценFралу
која је VроизвоMила сFрују VоFреXну за VокреFање шFамVарских
машина Vреко Mана, а ноћу је служила за освеFљење. ПеFровићи
су имали сFрују неколико CоMина Vре елекFрификације Пећи.
УчиFељ ПеFар Д. ПеFровић је за живоFа оXјавио мало раMова:
укуVно MваMесеF сеMам VриVовеMака и краFких Vрича. Најзначајнији раMови из њеCове рукоVисне заосFавшFине оXјављени су у
VослеMњој Mеценији VрошлоC и у Vрвој Mеценији овоC века.8
ОM FоCа, MваMесеF чеFири VриVовеFке шFамVао је у ,,ЗасFави”,
лисFу НароMне раMикалне сFранке СвеFозара МилеFића у Новом
СаMу, а Vо јеMну VриVовеFку у новосаMском каленMару ,,Граничар”, у зXорнику ,,Наша школа” у СкоVљу и у XеоCраMском Cласилу ,,Домаћица”.
Прву краFку Vричу VоM насловом Шарено ле о оXјавио је у новосаMској ,,ЗасFави” 27. јануара 1906. CоMине. ИсFе CоMине
оXјављене су му у исFом лисFу и VриVовеFке: Рам Тишук, Ко ражи
веће из/у.и и оно из вреће, Из сламе и Парас ос. НареMне 1907. CоMине,
VриVовеFке: По@ Илија, Три ница, Паме ни љу и и @аме не жене,
Са ће к`о Јања, а 1908. VриVовесFи: Ри.а .ез /лаве, Ин ели/ен нос
је но/ коња, Он је крив, Први низам, Не зна е ми ре , Ћорав војник,
Дуња̑, уња̑, Ме и е ка@е и Прокина жени .а. ГоMине 1909. ,,ЗасFава” шFамVа чеFири њеCове VриVовеFке; Или ја или и, Поменуло се,
а не @овра ило се, За сева@, Буково лишће, а 1910. CоMине оXјављује
само VриVовеFку Својевољно ро@с во. ПослеMњу VриVовеFку VоM
насловом Су@лен Сима оXјавио је у ,,ЗасFави” 1912. CоMине.
8
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Уочи НикољMана 1998. CоMине (сFо MваMесеF CоMина оM рођења и чеFрMесеF
CоMина Vосле уVокојења) оXјављена му је Vрва књиCа VоM насловом С@оменуло се, не @овра ило се; заFим 2002. CоMине Арслан-@аша и Пећанци, са VоMнасловом Из МеFохије CMе леMене јаXуке, Xузлије рађају; нареMне 2003. CоMине
оXјављене су зXирке VриVовеMака VоM насловом Ме охијске ле ене ја.уке
(VриVовеFке које је ПеFар оXјавио за живоFа у срVској VериоMици); Из Ме охије, БлаCа ГоFован и MруCе Vриче (зXирка VриVовеMака из личне архиве КрсFа Ал. Алексића Пећанца). ГоMине 2010, у изMању ФилозофскоC факулFеFа и
ИнсFиFуFа за Vроучавање срVске кулFуре у К. МиFровици и у ЛеVосавићу
оXјављена му је књиCа Mрамских FексFова VоM насловом Све и Сава у Пећи.
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ПеFар Д. ПеFровић је у Новом СаMу оXјавио у СрVском нароMном илусFрованом каленMару ,,Граничар” само VриVовеFку До.ричина9, у лисFу за унаVређење насFаве и школскоC живоFа, Наша
школа, Xрој 90, у СкоVљу 1910. CоMине оXјавио је VриVовеFку Доскочио му и Сеоску @ома у у ,,ЦариCраMском Cласнику”, 22. феXруара
1908. CоMине.
ПреMмеF наших исFраживања Xила је и VриVовеFка Јашмак,
оXјављена у VришFинском ,,ЈеMинсFву” 1998. CоMине10 као и још
шеснаесF VриVовеMака и неMовршених краFких Vрича оXјављених у књизи Из Ме охије у ЛеVосавићу-Грачаници 2003. CоMине.
ПриVовеMачки раM ПеFра Д. ПеFровића каракFерише Fежња за
шFо је моCуће реалнијим, чесFо факFоCрафским сликама MоCађаја, Vојава и ликова времена које је оVисао и о којем је Vисао. ЗаFо
у VоMнаслову већине својих VриVовеMака ПеFровић MоVисује квалификаFиве: исFинска црFа, црFица из СFаре СрXије, црFица СFара СрXија, исFиниFа црFа из лоVовскоC живоFа, исFиниFа црFа из
живоFа, слика из СFаре СрXије, из СFаре СрXије, исFиниFа црFа из
живоFа Vећских Турака, исFиниFа Vрича из СFаре СрXије, црFица
из исVиFне ревизије и слично.
Први учиFељски Vосао ПеFар је MоXио у Гњилану и у Косовском
Поморављу CMе је Vровео Xезмало MесеFак CоMина. У Гњилану и у
околини Гњилана и НовоC БрMа уVознао је мноCо љуMи, њихове
оXичаје, навике, начин живоFа и раMа, али и осоXине њиховоC Cовора који се знаFно разликовао оM њеCовоC завичајноC Cовора северне МеFохије. ПеFар је, служXујући касније у ПришFини и Призрену MоXио Vрилику Mа научи и Cовор Fих крајева који је, Fакође,
Xио сличан Cовору КосовскоC Поморавља, али се у Vо мноCо чему
и разликовао оM њеCа.
Захваљујући VоменуFим чињеницама учиFељу ПеFровићу
није Xило Fешко Mа у својим казивањима VроCовори о СFаросрXијанцима различиFих еFничких VриVаMносFи и различиFоC
верскоC оVреMељења. СFоCа су Xиле неминовне и неизXежне Xројне MијалекаFске осоXеносFи.
ПонекаM неке MијалекаFске јеMинице исVиFивани Vисац корисFи намерно како Xи шFо верније и ауFенFичније оVисао неки
лик или MоCађај, амXијенF, време и VросFор у коме се креће и
9

10
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ПриVовеFка До.ричина, оXјављена је 1910. CоMине у СрVском нароMном
илусFрованом каленMару ,,Граничар” на сFраницама 25–34, а VриVовеFка
Прокина жени .а осим у ,,ЗасFави” VрешFамVана је и у лисFу ,,Домаћица” орCану женскоC MрушFва и њеCових VоMружника у БеоCраMу, Xрој 4, сFр. 35–39.
ДоMаFак за кулFуру, 5–6 сеVFемXар 1998. CоMине.
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Fраје суXјекF њеCова казивања. Има Vримера уVоFреXе MијалекFизама и Vровинцијализама које је наш Vисац ненамерно, сVонFано
уVоFреXио и који су сасFавни Mео Vишчева Cовора. Тих оMсFуVања, оMсFуVања оM сFанMарMноC иMиома има на свим нивоима: на
фонеFско-фонолошком (заXележено највише Vримера), морфолошком, синFаксичком и на лексичком Vлану. ДијалекаFске црFе
ћемо изложиFи навеMеним реMослеMом.
1. У исVиFиваним ПеFровим VриVовеFкама заXележене су Xројне фонеFско-фонолошке, у оMносу на сFанMарMни језик Mиференцијалне каракFерисFике консонанFскоC и вокалскоC сисFема косовско-ресавских и Vризренско-јужноморавских Cовора.
1. 1. У вези са оMсFуVањима која се оMносе на вокалски сисFем,
FреXа рећи Mа су све ПеFрове VриVовеFке наVисане на екавском
наречју, са реFким оMсFуVањима оM FаMа важећих VравоVисних
Vравила. Неких неујеMначеносFи иVак има. Навешћемо неколико
Vримера у којима је VосвеMочена MослеMна замена сFароC јаFа вокалом е, и Fамо CMе је овај вокал у сFанMарMном језику Mао рефлекс и:11 Mа несу зле очи, несу знали како су захваљивали, шFо неси Mала, @ре.лижава се, @ре исну.
РеCисFровани су и неколики Vримери са ијекавским рефлексом јаFа: јевица, во вјеки, вјечнаја @амја .
Лако су уочљиве и MруCе вокалске Vромене FиVичне за северномеFохијски Cовор косовско-ресавскоC MијалекFа, као и за мноCе
MруCе нароMне Cоворе VоVуF Cовора на VросFору Vризренско-Fимочке MијалекаFске зоне и сл.
1. 2. У ПеFровићевим VриVовеFкама Xројни су Vримери суVсFиFуције јеMноC вокала MруCим:12 а>o: мо/ох, Кросничани, и/.ол; а>е: меелик, јаре.и, мерифе ом; а>и: зина , арич (харач); е>а: лаћамија; и>е:
@ре исну и, Малесорци; е>у: џену е мој; е>и: Ливош село; е>о: Љу.ониће; у>о: о вос ручи , о вос руче, ко@ушњак Vа ко@ушњак; у>и: сифир, ићума .
11

12

Шире о овоме в. у: МилеFа Букумирић 2003: 82–89 и MруCу Fамо навеMену лиFераFуру o осFалим косовско-ресавским Cоворима. ДеFаљније о овоме у
Vризренско-Fимочким Cоворима в. у: Смиљковић – ЖуCић – СFојановић
2009: 24–26.
О овој, као и о нареMним Vроменама у вокалском сисFему Cовора северне
МеFохије в. у: Букумирић 2003: 94–122 као и MруCу Fамо навеMену лиFераFуру о осFалим косовско-ресавским Cоворима. Појава је каракFерисFична и за
MруCе нароMне Cоворе, осоXиFо за Cоворе Vризренско-FимочкоC MијалекFа.
Шире о овоме у: Смиљковић – ЖуCић – СFојановић 2009: 42–56.
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1. 3. У Cоворима северне МеFохије вокалска CруVа -ао се конFрахује у -о, Vа Fако у ПеFровим VриVовеFкама VореM сFанMарMних
оXлика раMноC VриMева FиVа: слушао, CлеMао, волео, Vричао, Xележимо и форме: ос о, реко, коске /ризо, ко Јања, ко Vрасе, ко мува
Xез Cлаве.
1. 4. У Cрађи ексцерVираној из VриVовеMака и краFких Vрича
учиFеља ПеFра Д. ПеFровића налазе се и Vримери у којима је Mошло Mо CуXљења вокала у различиFим Vозицијама у речи13. У
иницијалној Vозицији (афереза): ко неће (умесFо ако неће), Mа се
морим (умарам), ће Mа Mође (умесFо хоће Mа Mође), ће иMе (умесFо
хоће Mа иMе); у меMијалном Vоложају (синкоVа): мол е се, не шале се, ај е, рећеш, наће (наћи ће) неFе (неће) и у финалној Vозицији (аVокоVа): можемо л, о … не … Mа …Fе , у мал шFо се не VоXивају, Ај Mа иMемо, ни су вуци, ни CоршFаци, ај Mа шара, не може
на@рави , @оз рав учиFеља.
1. 5. Диференцијалне црFе консонанаFа у VриVовеMачком језику ПеFровића у оMносу на сFанMарMни срVски језик, оCлеMају се у
оMсусFву консонанFа х, несFаXилној арFикулацији сонанFа ј Mо
њеCовоC VоFVуноC CуXљења, као и у каракFерисFичној уVоFреXи
суCласника: ч, ћ, џ, ђ, и сонанаFа л, љ, н, њ. УVоFреXу навеMених
фонема изложићемо у насFавку раMа.
1. 5. 1. Највише Vримера заXележено је у вези са изосFављањем
суCласника х.14
1. 5. 2. У анализираним ПеFровићевим VриVовеFкама очиFо је
оMсусFво суCласника х у све Fри Vозиције. НавоMимо Vримере
CуXљења суCласника х у иницијалном Vоложају: ле.а, аирлија, на
VросFој ар ији, аклија си, у амаму, ај е XлаCо Xаце, ала (умесFо хала), анума, леVе ануме, ајра, а е (умесFо хајMе), уђе у ан, куVи алве,
VореM ана, а@с, оче, оћу, оће е, оћемо, ако оће, у амаму, ај е, аклија,
Xило ла но; у меMијалном Vоложају: замане, И.раим, И.раиме, коM
Браића (Брахића), о ануће им Mуша, као .еар меко, меко, СвеFоC
Аранђела, о анули смо, муаре.е, моаре.е; у финалној Vозицији: ја се
сле и, ја .и Mала све, @озна о Cа, ја му реко, изађо оVеF, ос а о, о р/о,
о и о, се о, као шFо каза, вала, о ма.
1. 5. 3. ЗаXележили смо и неколике Vримере са уVрошћеном
суCласничком CруVом хв>в и Vримере у којима је Mошло Mо суV13

14
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Шире о Vојави реMукције вокала и на VоMручју Vризренско-Fимочких Cовора
в. у: Смиљковић, ЖуCић, СFојановић, 2009, сFр. 36–42; Јашовић, 2012, сFр. 71.
Фонеме х нема у консонанFском сисFему Cовора Косова и МеFохије (Букумирић, 2003, сFр. 147–149; Јашовић, 1997, сFр. 11, Јашовић, 2012, сFр. 71).

ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ

НЕКЕ ОСОБИНЕ СРПСКИХ ГОВОРА […] У ПРИПОВЕТКАМА УЧИТЕЉА ПЕТРА Д. ПЕТРОВИЋА
сFиFуције овоC суCласника консонанFима в, ф: уфа им, ува им, Е…
валимо Fе Боже, мало сваћали, Vоче ва а и маCлу, XаXа се фалила,
а заXележили смо и Vример захрже, хић се не Vлаши, са секунMарним х.
1. 6. ЗXоC несFаXилне арFикулације сонанFа ј, Mолази, и у Cоворима који Vокривају VросFор Косова и МеFохије, Mо њеCовоC
CуXљења. Примере са елиминисаним сонанFом ј у иницијалном
Vоложају у исVиFиваној Vрози нисмо Vронашли. У меMијалном
Vоложају ј је изосFављено у слеMећим Vримерима: еориско, /ос@оице, зе ин, рећеш (у Cоворима северне МеFохије реј ћеш), а у
Vримерима: јевро@ски, на Vољу јевро@ских реформи, се амнајес а,
елај, куј, кој ме вика, акој, јавља се секунMарно ј.15
1. 7. У консонанFске MијалекFизме уXрајамо и CуXљење MисFинкције у уVоFреXи африкаFских Vарова ћ, ђ и ч, џ, као у Vримерима: кођо.аша, лађамијски, мухађери, ђенему мој, као у ђенему, ми
смо колђије, Mала ћева@, Mошао му еђељ; неразликовање ћ, ч: зажмурим и чаV. за чу ек, Кросничани, чулав, на Босну ић Mа не иMемо, ић се не XојFе, ић аXера немам, часкали (умесFо ћаскали), хић,
ћифлаци (умесFо чифлуци), чи луци, че@енак, ћу ек и чу ек (Јашовић, 1997, сFр. 11).
1. 8. ЈеMна оM FиVичних осоXина Cовора северне МеFохије, и не
само FоC краја наравно, јесFе Vомерена арFикулација Cласова л, љ.
Она се оCлеMа у Vојави њиховоC ујеMначавања, нарочиFо у Vозицији исVреM вокала VреMњеC реMа е, и. Ова MијалекаFска црFа
очврслоC љ и умекшаноC л` заXележена је и у исVиFиваним ПеFровићевим FексFовима: Ливош (умесFо Љевоша), Mа је еље, @рекаљи човек, можемо љ, сажалење, у алио, .ивољице, @рекаљи се, свираља, ер/еља, сељаме и слично (СFијовић, 1979, сFр. 242; Букумирић, 2003, сFр. 123; Јашовић, 1997, сFр. 10).
1. 9. ЗаXележили смо и Vримере: свински, свинско, крајни, у којима је н замењено сонанFом њ и оXрнуFо: коM жи ње/ FрCа (Букумирић, 2003, сFр. 123–127; Јашовић, 2010, сFр. 100).
1. 9. 0. У слеMећим Vримерима Mошло је Mо уVрошћавања неких
суCласничких CруVа и елизије суCласника: шFо јес јес, Xлизу Гилана, а е Fи је; асимилација и Mисимилација: .решће, у рус во се и
15

Појава несFаXилне арFикулације сонанFа ј која се креће у инFервалу оM ослаXљене арFикулације Mо нулFе реализације с јеMне, и с MруCе сFране Mо секунMарне реализације, широко је расVросFрањена у мноCим Cоворима на срVском језичком VоMручју. В. нVр. Ивић, Бошњаковић, ДраCин, 1994. сFр. 323.

ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ

97

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (1)/2013
калуђери жене, леворвер, VролеFњи, сваћаFи, Xрацки, Vецки Vекари, Vећска нахија, XеCсFво, ЧкрXан, јеMноница, FриMница, зинаF
и слично (БарјакFаревић, 1979, сFр. 95–105).
2. ЗаXележени су и Vримери у којима има оMсFуVања оM језичкоC сFанMарMа на морфолошком нивоу. Грађу ћемо изложиFи Vо
врсFама речи.
2. 1. ЗаXележили смо Vримере сFароC вокаFива јеMнине именица Fреће Mеклинационе врсFе (именице женскоC и мушкоC роMа
на -а) са насFавцима -о и -е: Ано, е ко, слаFка ујно, XоCами снашке,
како си а/о, мамо, викав Fе, шFо а о (Букумирић, 2003, сFр. 210).
2. 2. Двосложни хиVокорисFици насFали оM личних имена
мушкоC роMа FиVа: БлаCо, СVасо, Томо у ПеFровим VриVовеFкама
CрамаFичкоC су женскоC роMа на -а у номинаFиву: MеMа Пера, VоV
Мика, VоV Нака, учиFељ Тома, Пера БуCарин, Јова ШуCовић, Јова
Бањица, Сава Мали, CазMа Сава, Мица (Михајло), каже Јова, БлаCа
ГоFован, син Тома, суVленF Сима16. ПонекаM, ова оXразовања
имају Mвојаке форме, на Vример, у исFој VриVовеци имамо оXлике: БлаCо и БлаCа, Томо и Тома, Нако и Нака, Проко и Прока17, а оM
њих извеMени VриMеви јесу: Прокино и Проково, БлаCино и БлаCово.
2. 3. ПеFар Д. ПеFровић раMо уVоFреXљава оXлике синCулара за
означавање Vлурала: ПаMишах ће оMмах VослаFи низам ако ус ре.а. 18
2. 4. ПеFровић CениFив множине оM именице вра а уVоFреXљава са насFавком -и: више вра и, Vровирује иза вра и, изађо Mо враи, клечала на колени (Пецо–Милановић, 1968, сFр. 320; Јашовић,
1997, сFр. 13).
2. 5. Наишли смо и на Vримере именице и личне заменице са
сFарим MаFивом на -е<ě: ајMе, XлаCо .аце, Mонеси мене. Ово оMCовара сFању у Cоворима северне МеFохије који се уклаVају у шире
VоMручје косовско-ресавскоC MијалекFа (Букумирић, 2003, сFр.
16

17

18
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Овакво сFање је и у Cоворима Vризренско-FимочкоC MијалекFа. В. нVр. БоCMановић, 1979, сFр. 52; БоCMановић, 1987, сFр. 147; Марковић, 2000, сFр. 128.
Овакво сFање је резулFаF међусоXноC уFицаја Cовора у сусеMсFву: косовско-ресавскоC и Vризренско-јужноморавскоC.
УмесFо Vлуралне форме низами (војници, реMови, VриVаMници реCуларне,
реформисане, Fурске војске) уVоFреXљен је синCулар низам (ПеFровић,
2003, сFр. 111).
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208) са фусноFом 374. ОXлик сFароC MаFива на -е чувају и Cовори
Vризренско-FимочкоC MијалекFа (заVлањски, јужноморавски):
БоCMановић, 1987, сFр. 153; Марковић, 2000, сFр. 129; ЖуCић, 2005,
сFр. XIX, XX; Јашовић, 2010).
2. 6. ЧесFа је уVоFреXа акузаFива у служXи локаFива и оXрнуFо:
рекли ми Mа си у Јасеновик, како сFе Fамо на село, ено их на .р о, Ја
сам Fе јуче Fражио у Бос ане, а Fи Xио у Јасеновик, ОMе аCа јеMноC
Mана у селу Мојс иру.
2. 7. Има и Vримера у којима се уVоFреXљавају оXлици акузаFива у функцији инсFруменFала: Не виMи ни VрсF @ре око, чекали
смо нож @о /рло.
2. 8. У ПеFровим Vрозним Fворевинама уVоFреXљава се инсFруменFал за означавање среMсFва са VреMлоCом са: зCраMа олеVљена
са .ла ом, VроFрем са марамом очи, Vосолио са @е@елом, Vокривена са @оњавом, олеVљена са .ла ом, омашћене са јелом, леVо са са@уном измије лице19.
2. 2. 1. УVоFреXа аналиFичкоC комVараFива: @о @аме нији, @о јевино је, @о висок, @о с арији.
2. 2. 2. УVоFреXа енклиFичких оXлика личних заменица ни, ви:
ево ви Mецо, VозMравио ви се Рам Тишук, исVлели су ни, исVекла
сам ви кафу; енклиFике /у: VусFи /у, узми /у, MиCни /у сам, каM /у не
разXирамо, ал Fи /у нијеMан неће.
У VриVовеци Сима И/уманов Xележимо уVоFреXу уMвојеноC
оXјекFа: и ње/а ми /а Алах узе.
2. 2. 3. РеCисFровани су неколики Vримери уVоFреXе инфиниFива Xез финалноC -и: СаM ће оћ, нијеMан не може на@рави , Vа ћу
@ра и , и MруCу ћу @иса (Букумирић, 2003, сFр. 269–270; Јашовић, 1997, сFр. 14).
2. 2. 4. Има и Vримера суVсFанMарMних оXлика VрезенFа, VоVуF
оMричноC оXлика CлаCола јесам са заменом јаFа вокалом -е: несам
моCао, Mа несу зле очи. Појава је заXележена у Cовору северне МеFохије (Букумирић, 2003, сFр. 286; Јашовић, 1997, сFр. 10), као и у
мноCим Cоворима Vризренско-FимочкоC MијалекFа.
Такође, Mиференцијација се јавља и у 3. л. мн. VрезенFа. У VриVовеMачким FексFовима ПеFровића налазе се Vримери 3. л. мн.
VрезенFа: моCу Mа из/ору оMело, учу MруCи, Mа из/ору који VоFврђују Букумировићево исFраживање о MоминанFном насFавку -у на
19

ДисFриXуцију насFавка -ом у инсFруменFалу јеMнине и Vримере за инсFруменFал оруђа в. у: Букумирић, 2003, сFр. 185–187.
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већем Mелу FериFорије северне МеFохије (253). Он је усFановио
Cранице расVросFирања ове морфолошке црFе која оXухваFа ширу околину Пећи, а на јуCу крајњу FериFорију косовско-ресавских
Cовора (Букумирић, 2003, сFр. 254). Са насFавком - у заXележен је
само Vример: Mању не сме у, који у ширем конFексFу VоFврђује
Букумирићев закључак о знаFно нижој фреквенцији овоC насFавка у Cоворима северне МеFохије у оMносу на војвођанске Cоворе
(Букумирић, 2003, сFр. 257).
НасFавак -ав оM ају > ау > ав у Vримерима: Мамо викав Fе, како Fе
викав, викав се Мирко, каракFерисFичан је за јужноморавске Cоворе (БоCMановић, 1987, сFр. 184; Марковић, 2000, сFр. 167; ЖуCић,
2005, сFр. ХХVIII).
2. 2. 5. ЧесFа је уVоFреXа аорисFа у Vрвом лицу синCулара Xез
суCласника -х: о.ра ова се, изађо оVеF на оXор, ја .и Mошла, @о/ле а у
неXо. Овакво је сFање и у Cоворима северне МеFохије и MруCим Cоворима косовско-ресавскоC и Vризренско-FимочкоC MијалекFа.
2. 2. 6. ЗаXележени Vримери фуFура: ће и еш, ће @равим, ће и у на
КараMак осликавају Mве XиFне оMлике овоC CлаCолскоC оXлика:
FворXу фуFура MоMавањем VрезенFа на енклиFички оXлик VомоћноC CлаCола хFеFи (са Vримерима Xез везника Mа) и Fежњу ка уоVшFавању енклиFике ће. Овакво сFање је оMлика Vризренско-јужноморавских Cовора.
2. 2. 7. ЈеMна оM каракFерисFика ПеFровоC сFила Vисања јесFе
чесFа уVоFреXа VриVовеMачкоC имVераFива умесFо VрезенFа,
оMлика VреузеFа из завичајноC косовско-ресавскоC Cовора: ПореM
сFраха, лечи и храни рањенике, Пођи овамо, не иMе, Vођи Fамо,
не може се, Vа уMри све на јеMно, Шули сFе Vесму, Vа не иMи Fе не
уXи ђавола.
2. 2. 8. ЗXоC сVецифичноC начина FворXе сVецифични су и CлаCоли: не CлеMећи на веру, Fрчајући, скакући, Mа VрошћаваFе,
оVрошћавајFе, ослоXођавају, зашFићавају, зашFићава Cа суM, викајући, лизајући, киMисавали, ако је не смеMу, не CлеMећи нас и
MруCи.
2. 2. 9. ОXлици FрVноC CлаCолскоC VриMева на -F: више је @озва о,
Xило на@иса о реFко се јављају у Cоворима северне МеFохије (Букумирић, 2003, сFр. 268), али су у Vризренско-Fимочким Cоворима Xезмало VоMјеMнако фреквенFни са оXлицима на -н (Марковић, 2000, сFр. 181). АлFернаFивна уVоFреXа јоFованих и нејоFованих оXлика: крађено, кра ено, иMе у VрилоC чињеничном сFању о
засFуVљеносFи Cовора VриVаMника и косовско-ресавскоC и Vри-
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зренско-јужноморавскоC MијалекFа у ПеFровићевим VриVовеFкама.
2. 2. 9. 0. ЗаXележили смо и неколике Vримере раMноC CлаCолскоC VриMева на -(ј)а: @окрија сас мараму, @ознаја Xи Cа, @окрија Cа,
си не @ромашија. Ово је FиVична осоXина Vризренско-јужноморавских Cовора (БарјакFаревић, 1977/1, сFр. 361; БарјакFаревић,
1977/2, сFр. 408; БоCMановић, 1987, сFр. 105–107; Марковић, 2000,
сFр. 182; ЖуCић, 2005, сFр. XXX, F. 137–142 и XXXI; Јашовић, 2010X,
сFр. 99).
3. Казивања учиFеља ПеFра Д. ПеFровића оXилују архаичном
лексиком, лексемама сFраноC, најчешће оријенFалноC Vорекла,
али има и алXанизама, хеленизама, романизама, Cерманизама.
3. 1. ИлусFрације раMи навешћемо неколико лексема и фразеолоCизама које је ПеFар Vреузео из локалних нароMних Cовора.
МноCе оM Fих речи и израза у уVоFреXи су и Mанас у Cовору СрXа
северне МеFохије, неке су несFале или Vолако несFају из свакоMневне уVоFреXе. То се Vре свеCа оMноси на лексику и FерминолоCију коришћену у Cовору занаFлија Vећке чаршије.
3. 2. ИсцрVан речник лексема FоCа FиVа оXјављен је у Речнику
неVознаFих речи у ПеFровој књизи Ме охијске ле ене ја.уке (ПеFровић, 2003, сFр. 243–256). Примера раMи, Vоменућемо неке лексеме оријенFалноC Vорекла: авале, аијрлија, ал ик, аклија, амак, архалазола, .а иса и, .а ал, .аринџи, .ећим, .и ињи јазак, .уз/унлук,
/ајле, ола@, омуз, уњалук, ђенем, зам.ак, за@ ија, зарар, зе ин, и/.ол, ис ин ак, и и.ар, јаваш, јазак, јара.и, јуз.аша, калем о аја, ка@слача, куве , колџија, кршлом, мазјах, миџа, мекам, ме елик, мижаџија, мукаје , муаре.е, мусафир, назимлија, на @ем.е, сај/ија, сал.ена, силав, сифир, суварија, а/ар, ехрија, фу о, целина, ћа иџе, ћеса , чулав, шан ал, Шкиња; неколике Vримере славјанизама: чарно,
число, иже јес , а/нец, @ор фељ, @ре се а ел, вјечнаја @амја , царју
неXески, лица воје/о и слично.20
3. 3. Мали је Xрој новосFворених речи (неолоCизама) у ПеFровим Vричама, али их иVак има: соXокућа (сFаринска кућа оџаклија), романија (каракFерна осоXина), шејFанија, Xољавина, хајванија, наXаскаF, Vолаканче, FриMница, јеMноMница, кршлом,
аMано.21
20

Значења навеMених лексема виMеFи у Vрозним FексFовима ПеFра Д. ПеFровића оXјављеним у књиCама: Ме охијске ле ене ја.уке, Из Ме охије, Арслан-@аша и Пећанци.
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3. 4. У VриVовеFкама у којима је оVисан суживоF Vећких СрXа и
Турака Xележимо већи Xрој алXанизама. МеђуFим, занимљиво је
Mа су мноCе оM Fих речи и израза неFачно наVисани, али нисмо
сиCурни Mа ли су Cрешке наVрављене Vриликом шFамVања, или
(шFо је вероваFније, јер знамо Mа су му FексFови у реMакцијама
лисFова и часоVиса исVрављани) су Mело самоC ауFора: @аша каар чи а@а , @унам .ар, .ар @ач, чуш е сије, сије, мосе аро, @унам.ер
Ђорђ, фоњ, улам .ар, .ар мир @ач, ћуш е, сими ан зе а.
3. 5. На крају, мишљења смо Mа FреXа навесFи и фразеолоCизме
које је наш Vисац, најчешће, Vреузимао из фолклорноC миљеа,
или их је сFварао Vо уCлеMу на нароMне: За@ ија а е емена, Зе.инце је .ило а не о/рејанце, Скаку ао је Гиле као вра/ на Дечане, Није о
.ило у узун-Бу.алово време, вра/ со они не ва и очи, На@а или се као
црви у рани, @рис а е му као Шва.и ка@а, само смо чекали нож @о /рло, се ео је као @расе на киши, @оцрвенео као куван рак, /ле а у е/лу као
@иле у жижак, Све су се ресли као а их је ухва ила @роле ница, вечерали су као са уђим, јуре као муве .ез /лаве, @ожу ео као свећа, само
а изе емо с рах.
4. ПеFар ДимиFријев ПеFровић јеMан је оM реFких књижевника
СFаре СрXије, са VросFора Косова и МеFохије, о чијем језику и сFилу је у више навраFа Vисано.22 Чињеница Mа је у Fо време јеMан
учиFељ, који је учиFељевао Vо заосFалим Fурским варошицама,
оXјављивао своје раMове у веома уCлеMним срVским Cласилима
Cовори о сVремносFи, виFалносFи и роMољуXљу СFаросрXијанаца.
4. 1. Анализа језика коришћеноC VриVовеMачкоC оVуса ПеFра Д.
ПеFровића Vоказала је VрисусFво Xројних MијалекаFских црFа косовско-ресавскоC и Vризренско-јужноморавскоC MијалекFа. Ово
оMражава Vишчеву MослеMносF у Fежњи Mа VреMсFави изворни Cовор својих јунака, а MијалекFизама има, не само у Cовору лиFерарних јунака, неCо и у Cовору самоC Vисца.
ЛИТЕРАТУРА Архив Косова и МеFохије у ПришFини, ЗXирка рукоVиса ПеFра Д. ПеFровића, LV/K. 1-6-1887.
21

22
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Значења осFалих лексема виMеFи у књиCама учиFеља ПеFра ПеFровића
(ПеFровић, 2003, сFр. 243–256 и ПеFровић 2003а).
Писано је још, колико је нама VознаFо, само о Пери СFефановићу, ГриCорију
Божовићу, Даринки Јеврић и o ПеFру Сарићу.
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CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE SERBIAN DIALECTS FROM KOSOVO
AND METOHIJA IN PETAR D. PETROVIĆ’S SHORT STORIES

SUMMARY

Petar D. Petrović, a teacher, was born in a prominent mercantile
family in Peć in 1881. He had graduated from theology school in
Prizren and worked as a teacher in Gnjilane, Priština, Prizren and
Peć. He used to send short stories and notes concerning life and
work of Serbs in the area of today’s Kosovo and Metohija to a various
newspapers and magazines which were printed from Constantinople to Belgrade and Novi Sad.
In the magazine Zastava, Svetozar Miletić’s journal of the National
Radical Party in Novi Sad, he has published 24 short stories between
1906 and 1912 and one short story in the illustrated magazine ,,Graničar”.
The subject of our research here are speech properties of Prizren
– South Moravian and Kosovo – Resavian dialects which are registered in characters’ speech described in Petrovic’s prose originating
from different regions: Kosovo Pomoravian, Priština, from Prizren
and its surroundings and from northern Metohija. We have also analyzed dialecticism recorded in the speech of the writer.
KEY WORDS: dialecticism, Petar D. Petrović, teacher, Novi Sad,
printed media.
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