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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ГОВОРА 
СЕЛА ТАМНИЧА КОД НЕГОТИНА

Сажетак. У раду се говори о фонетским и морфолошким особинама говора
села Тамнича у Неготинској Крајини. Село се налази тридесетак километара јужно од Не-
готина. Већина становника села себе назива Косовљанима, досељеницима са простора да-
нашњег Косова и Метохије. Говор испитиваног насеља је косовско-ресавски. Међутим,
регистроване су и бројне појаве на фонетском и морфолошком нивоу преузете из при-
зренско-тимочких и из суседних влашких и бугарских говора.

Кључне речи: Неготинска Крајина, Тамнич, говор, гласови, облици.

Општина Неготин обухвата највећи део Неготинске Крајине. То је област
у североисточном делу источне Србије која се простире између Дели Јована и Ве-
ликог Гребена на западу, Дунава на североистоку и српско-бугарске границе на
истоку (Жикић 2010, 9).2

Тамнич је данас насеље средње величине, подигнуто у јужном делу него-
тинске општине, на левој обали Тимока, узводно, по долинским странама Там-
ничког потока. Долина у којој је изграђено село стешњена је брдима Кремењача
и Честак.3

1 golubjasovic@gmail.com
2 Истраживања су извришена и прилог написан у оквиру рада на пројекту ,,Дијалектолошка

истраживања српског језичког простора” 178020, који се реализује уз помоћ Министарства за об-
разовање и науку Републике Србије.
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Тамнички поток настаје од два поточића који отичу са извора у Рупју и
Канџику и од ушћа на Гумништу тече на југ према Тимоку, делећи Тамнич на два
неједнака дела.

Сеоско насеље је удаљено два километра од Тимока и од железничке пруге
Ниш–Прахово. Тамнич у свом атару има железничку станицу коју користе још и
мештани села Браћевац и Штитково. Поменутом пругом саобраћало је некада
дневно и по четири-пет возова за Неготин и Зајечар. Од 2008. године све су ређи
поласци возова са тамничке железничке станице.

Село је повезано асфалтним путем са суседним селима Рајац, Брусник,
Браћевац, а макадамским путем са селима Речкa и Смедовaц. У најближи градски
и општински центар, Неготин, може се путовати преко Рајца и Рогљева (32 кило-
метра) или краћим путем преко Брусника, Кленовца и Речке (28 километара).

Тамнич је од српско-бугарске границе удаљен 6–8 километара, али најбли-
жи гранични прелаз налази се у селу Мокрању и удаљен је од Тамнича двадесетак
километара.

Катастарској општини Тамнич припада 1957 хектара земље. Тамничани
имају нешто равничарског земљишта поред Тимока и у доњем делу тока Тамнич-
ког потока. Ипак, већи део сеоског атара покривају брежуљци на којима има шу-
мовитих потеза: (Алија, Канџик, Сановица, Средњик, Брештар, Орашац); утрина:
(Честак, Кремењача, Песково). Земљиште је плодно и погодно за узгој свих ра-
тарских и повртарских култура. Тамнич је, као и већина околних села, посебно
познат по узгоју винове лозе. Најбољи виногради подигнути су на потезима: Бр-
данац, Липовац, Кремењача, Жупа, Орашје, Каменац и Дељача.

Тамнички атар пресецају бројни суви потоци у којима има воде у време ве-
ликих киша и топљења снега: (Глибански поток, Поток од Брданца, Српијански
поток, Ципин поток).

Становници Тамнича водом се снабдевају делимично из локалног водово-
да који су мештани направили каптирањем извора и изградњом резервоара на
Честаку и Каменцу 1959. године, из заједничких, сеоских, и из сопствених буна-
ра. Једно је од првих сеоских насеља у општини Неготин које је имало свој водо-
вод, којим је водом снабдевано седамдесет домаћинстава, школа и задружни
дом.4

У самом сеоском насељу и по околним брдима и пољима уређене су десе-
тине извора и подигнуте неколике спомен-чесме. Прва чесма озидана је после
Првог светског рата у насељу Албанија и названа је Чешмичка. Потом су на-
прављене још две чесме, код задружне гараже и у центру села испред цркве. На
чесми су уклесана имена бораца изгинулих за време Другог светског рата.5 

3 Тамнички атар налази се на надморској висини од деведесет метара поред Тимока до 280
метара на потезу Средњи брег.

4 У Тамничу су традиционално копани заједнички бунари (у селу их има двадесет и два),
ископани су на раскрсницама или на местима којима гравитира одређен број домаћинстава (Жи-
кић 2010, 30).
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У Тамничу је 1846. године направљена црква брвнара посвећена Вазне-
сењу Господњем (Спасовдан), а 1903. године изграђена је данашња црква пос-
већена Светој Тројици. Тројице је у Тамничу и црквена слава и сеоска заветина.
Данас у Тамничу чинодејствује свештеник који долази из оближњег села Мок-
рања.

У селу постоје два гробља. Старо и ново гробље налазе се једно до другога,
на левој обали Тамничког потока, неколико стотина метара југоисточно од цент-
ра села.6

Тамничка основна школа отворена је одмах после Светоандрејске скупш-
тине 1866. године, а први учитељи били су: Аранђел Стојиљковић, Ђорђе Вујић,
Адам Павловић и Илија Николић.7 Садашња школска зграда направљена је 1901.
године. Тамничка четворогодишња школа је одељење школе ,,Момчило Ранко-
вић” из Рајца. Школа је затворена 2010. године, а последња учитељица била је
Бисерка Симић.

Тамнич има амбуланту од 1969. године у којој ради једна медицинска сес-
тра, а лекар повремено долази из Неготина.

Село је 1951. године добило електричну струју, а 1981. године фиксну те-
лефонију.

Испитивано село је насеље збијеног типа, подељено на Горњи, Средњи и
Доњи крај. Сеоским путељцима и поточићима насеље је даље издељено на неко-
лике махале. Највећа махала је Албанија, подигнута на левој обали Тамничког
потока.8 Остале махале су добиле називе према имену, или презимену, односно
надимку, неког од предака: Ајдуканска мала, Марковска мала, Голедренска мала,
Брдарска мала, Ђуричићева мала, Јанчићева мала, Симоновчићева мала, Утман-
ска мала, Фунтулова мала.9 

Насеље се први пут помиње под именом Тамнич у турском попису Видин-
ског санџака као једно од највећих и најбогатијих села са педесет пореских обвез-
ника и манастиром ,,Петровдан” који је такође био обавезан да плаћа порез. У по-
пису из 1483. године помиње се Тамничу суседно село Брусник, које је тада скоро
сасвим опустело (имало је само једну кућу) и у његовом суседству, на месту на
ком се налази данашњи Тамнич, село Крснич/Краснич, које је такође било потпу-
но опустело. Помињу се још и села: Лећево, Топоница и Орашје која данас не по-
стоје.10

5 Изван насеља изграђене су чесме на Каменцу, Алији, Српијанском потоку, Ципином пото-
ку, Орашју, Брданцу, Рупју, Честаку и тако даље.

6 У литератури се помиње још једно гробље које се некада, до половине XIX века, налазило
близу куће Станоја Мирковића.

7 Државни Шематизам за период 1862–1912, Архив Србије, Београд.
8 Име су јој дали борци који су се вратили са Солунског фронта за успомену на албанску

голготу. Забележили смо и предање да је насеље добило име због свог рељефа. Наиме, овај део се-
ла је брдовит и каменит као Албанија.

9 У махалама има различитих презимена придошлих удадбеним и женидбеним везама, јер
су у овом крају породице најчешће имале по једно или двоје деце.
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Мештани села чувају предање да им се село некада налазило на месту зва-
ном Селиште и да се због куге, поплава и турског зулума, померило узводно у шу-
мовиту долину Тамничког потока.11

На потезу Селиште, код тамничке железничке станице, пронађени су пред-
мети који припадају млађем каменом добу, гвозденом добу, времену римске и
византијске владавине. Пронађена је и статуета Херакла неборбеног лика, из
трећег века наше ере, изливена у бронзи, а израђена, највероватније, у време вла-
давине римског цара Септимија Севера.12 Од првог до шестог века испитивани
крај припадао је римској провинцији Горњој Мезији.

Село је за време турске владавине више пута расељавано. Тако на пример
1586. године Тамнич има једанаест кућа, а 1718. године на карти Темишварског
Баната помиње се село Temnitsch као опустело село (1 кућа). Већ 1736. године
Тамнич има 22 домаћинства. У попису из 1784. помиње се под именом Тавник, а
неколико година касније под именом Тавнич.13 У Тамничу су живеле тридест и
четири породице. Сви порески обвезници били су пописани именом и презиме-
ном, а неки и занимањем које су обављали у селу: Јован Константин пандур, Јо-
ван Јован пандур, Петре Константин биров, Велко Милан кнез, Станисав поп Ве-
личко.

Број породица и број становника Тамнича у XIX и у XX веку континуирано
је растао, изузимајући године после великих ратова. Село је имало највише поро-
дица 1948. године (348), 2002. године (162), а 2010. пописано је седамдесетак по-
родица.

У Тамничу данас живе углавном старачка домаћинства. Велике површине
земљишта су необрађене и узгаја се веома мало стоке. У селу је отворена једна тр-
говинска радња која служи и као пекара. Сеоска пошта не ради већ годинама.
Поштар из суседног села Браћевца Тамничанима доноси пошту једном недељно.

Данашње становништво Тамнича досељено је из различитих крајева у пе-
риоду од XVII до XIX века. Најстарија је косовско-метохијска струја, потом ди-
нарска и моравско-вардарска струја. У Тамничу има и досељеника из Влашке, Бу-
гарске, Шоплука, Шумадије и тако даље.

На читавом простору Неготинске Крајине, као и у испитиваном селу, српс-
ко становништво говори, углавном, косовско-ресавским дијалектом.

Тамничани, такође, говоре северним поддијалектом косовско-ресавског
дијалекта, говором који заузима делове сливова Велике Мораве и Тимока, као и
подручја у њиховом међуречју (Ивић 1999, 317).14

10 Лећево, Топоница и Орашје су данас називи катастарских потеза у атару села Тамнича.
11 У близини Селишта регистровани су и микроназиви Црквиште и Панађуриште. Бројни

археолошки налази сведоче да је на том месту од најстаријих времена било насеље.
12 Тамнички Херакле је представљен као младић који огрнут лављом кожом седи на стени и

на колену држи батину. Херакле из Тамнича део је сталне поставке Народног музеја у Београду.
13 Р. Тричковић, Катастарски попис Крајине и Кључа из 1741. године, Историјски инсти-

тут, књига 11, Београд 1973, стр. 243–348.
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Акценатску систему тамничког говора чине два дуга акцента: дугосилазни
и дугоузлазни и краткосилазни акценат ( ̑, ,� & ). Послеакценатске дужине су неста-
ле, а спорадично се могу чути дуги вокали испред акцентованог слога (Ракић
1987, 30).

Дуги силазни акценат може стајати на свим слоговима: ло̑јзе, гро ̑јзе, а ̑јка,
ба̑нда, ба ̑јлога, бие̑ла, ва ̑рди, ва ̑ри, ви ̑че, вра̑же, дре̑мље, збу̑њет, ѕве ̑зда, ја̑рма,
ку̑јна, му̑чњак, на ̑плата, на̑пачке, но̑жнице, пе̑нкав, пла ̑дниште; преме̑њена, бу-
бу̑шка, преду̑жи, бата̑рка, Брће̑вчанин, вали̑нка, ваљува ̑јка, веља̑шка, вратњи ̑чка,
вуја̑шка, запе̑ва, јечме̑нка, карава ̑јч`ич`и, карави̑лка, кеце ̑љка, пимничи̑ште, по-
неде̑вник, постру̑шка; изгори̑, узри̑, веља ̑, пободе̑ш, Брусни̑к, вага ̑н, оне̑ земље̑,
оздо̑л, ослабе ̑, милијо̑н, Мила ̑н, донесе̑ш, буна ̑р, плова̑н, препеле̑р, смрдља ̑к, со-
ка̑ок, страшни̑к, ћорсока ̑ок, чешме ̑, уштркља̑, цвета ̑, шљива̑р.

Кратки силазни акценат може, такође, стајати на сваком слогу, изузи-
мајући последњи слог вишесложних речи: ба¡так, бо&л`ес, бр&њица, ве&кма, вра &на,
Ви&шњевача, гу&мниште, за &дњача, за &врњак, за &цепак, ѕе&ѕало, ју &говина, и&сполица,
ко&мина; комши&ја, петна &јес, покваре&о, попра &вим во̑, извукова &о, млати&о, затра-
ве&ло. Изузеци су: сирома &, једва&, помисли&, батура &т, рингишпи &л, дана&с, затво&р ми,
отво&р га.

Дугоузлазни акценат се у овом говору најчешће налази на пенултими:
обића�ји, аљи�нка, бо�ца, бра�на, ви�но, буре�нце, буџела�ни, води�чка, вра�нац, гу�сак,
жу�на, де�те, дру�сто, обића�ји, де�бло, не�смо, ни�смо, доне�ше; исто тако су обични и
примери типа: запи�рити, ма�ница, пофа�лила, да�нцета, ме�рмери, ра�нил`и, закоп-
ча�вала, са�рмице.

У говору мештана Тамнича местимично се може чути и експираторни ак-
ценат: брата̍нац, на вра̍та, на про̍зор, магаре̍нце, вр̍ба, пла ̍дне, мо̍зак.

Регистровани су и примери са неакцентованим дужинама: пу̅са&вац, жи ̅ве̑,
пресе̅че̑, гра ̅и̑ш, Јо̅ци̑н, А̅ли&ја, Гаје̅ва̑, Обло ̅га̑, Торо̅ва̑.

Вокалски систем говора села Тамнича сличан је вокалском систему других
косовско-ресавских говора. Вокали и, у, изговарају се као и у стандардном језику,
а код изговора а, о, е има одступања од стандардног изговора. 

Регистровани су примери у којима дуго а има затворенију артикулацију:
балка�онац, сока ̑ок, зна ̑ош, ка̑оже, прда̑овница, нагла̑овка, Здра ̑овка.

Акцентовани вокали средњег реда е, о изговарају се затвореније: ждрие̑бе,
ждрẹбе̑нце, цвие&кла, зие̑ље, од зие̑ља, дие�те, цие̑в, двие̑, бие̑ло, пие̑т; уо̑вце, туо&пло,
дуо &шла, груо̑јзе дуо&шло, уо̑н, куо̑рка. Нешто затворенији изговор бележимо и у во-
калима који претходе акцентованом слогу: шẹће̑р, дẹбља̑к, вẹње̑р, сẹстре̑,
дẹво̑јке, диево ̑јка, шиећеру&ша, зиел`е̑н, куоко &чке. Кратки акцентовани вокали е, о,

изговарају се нешто отвореније: јл`ек, змља, нгде тава.

14 Професор Ивић, говорећи о могућој подели косовско-ресавског дијалекта на три под-
дијалекта, указује на разлике унутар дијалекта настале спољњим утицајем суседних говора и језика
на југу (турски и албански језик, црногорски и призренско-јужноморавски говори) и на северу (бу-
гарски и румнски језик, шумадијско-војвођански и призренско-тимочки говори).
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Део вокалског система испитиваног говора јесте и употреба вокалног р:
вр&ни, вргуљи&ца, врсни̑к, вр&ска, вр &гк, вр &вца, вр &бар, врта &ча, врте &но, врти&ло, ко-
ловр&тло, вр &дни, запр &дак, вр &з, врови&на. У неким примерима вокално р се изго-
вара са призвуком вокала а: дарве̑н, царве̑н, гар &не, даржа &ла, које се у неким ле-
ксемама изговара као пуни вокал а: дра̑па се (дрпа се), краљу̑ш (крљушт).

У говору Тамнича, као и у већини других косовско-ресавских говора, беле-
жимо велики број примера са алтернацијом вокала, нарочито код лексема стра-
ног порекла: 

a>o: бајлога, комин, посуљ, појанта, бодијав, обовезно,
товањача, ђанорика; 
а>е: грушевина, ектер, обедва, запрешивач, овез, јеребица, је-
ловак (јаловак), јеруга;
а>у: будијав, будијавџија, јагурида;
е>а: поман (помен), антарија, јармањач`а, клапатуша;
е>и: подмитнеш, шићер, дибљина, сикира, перевина, перинач; 
и>а: латургија, марише (мирише), малаган;
и>е: бео сам там, вељашка, кифће, кисер, чениа, менђуша, мо-
белисан, шефоњер, велија (филија);
и>у: перчун;
о>а: астал, двајица, далап; камарац, јалавица, јалав;
о>е: грудевит, еве, ене, ете, другем; 
о>у: армуника, румиња, бујадак, убрије, узнојен, укваси, ку-
кошке; 
у>а: варуна, виљашка;
у>и: чешљигар;
у>о: копус, форуна, кокорузовина, олар (улар).

Полугласник у испитиваном говору као и у другим прогресивним штокав-
ским говорима даје вокал а: ваздан, данас, данаске, даждевник, сад, кад, самњуе
се, отац, са сас. Стара полугласничка вредност чува се у предлогу сьс и у неким
микротопонимима и антропонимима под акцентом: Сь&новица (Сановица),
Базь&ка.

Вокалска група ао чува се у примерима у којима је а акцентовано: има &о,
чува &о, ваља &о, залага &о, извукува &о, треба &о. Међутим, ако није под акцентом, онда
долази до контракције: заву̑ко, изву̑ко, про &до, ти&шо. Група ео чува се у приме-
рима: воле&о, живе &о из истих разлога, али се сажима у примерима: у &зо, ки&со,
по &чо, зау &зо.

Самогласничка група ио->-ео-: раде &о, боре&о, бе &о сам (био сам), попе&о (по-
пио), купе&о, науче &о, отворе &о, косе &о, угове &о, окоре &о, боле&о само када је е било
под акцентом.

Једна од типичних особина по којој је говор Тамнича и суседних села пре-
познатљив јесте употреба глаголског придева радног у форми: пра&во сам, за-
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па &то, прева &ро, потре &во, дова &то, ку�по, баво се, ту &ро, дола &зо, забора &во, това&ро,
напра&во то&чак, па &то сам, се &то се и слично.

Сонанти л, љ, н, њ изговарају се као и у књижевном језику: лажа, ласта, ле-
теду, лег, легало, либада, лис, липцотина, лишко; љуљка, љуспа, љутеница; на-
зат, накове, назубен, несетан, ножнице, ноћник, нула; њино, њој, њојан, њокали-
ца. Међутим, у говору најстаријих мештана, типичних представника овог гово-
ра, нарочито у говору наших казивача из насеља Горњи крај, сонанти л, љ, н, њ

имају померену артикулацију тако да л>л`, љ: гркл`ић, грл`ица, жл`еб, зел`енац,
тел`е, л`ек, оздол`, гркл`ић, кол`ир, кол`иба, те &л`е, л`икер, л`евак, л`емез; а забе-
лежени су и облици типа: љепати, љивада, љитра, најељи се, бељело се, јељ,
сељица (сијалица), миљијон, заљепан, томобиљ. Исто тако и н >н`, њ: свин`е,
н`има, н`ива, книга, јагнећа кожа, свинштина, код ни (код њих); грања, рањеје,
камењ, камењи, пењка, коштуњац, цењкам се.

У неким примерима чува се невокализовано л, -л- на крају слога и на крају
речи: понеделник, орло, колце, селски, ђавол, анђел, Анђел, Ранђел.

Африкате ч, ћ, џ, ђ имају исту гласовну вредност као и у стандардном је-
зику: ћумур, ћуприка, ћурчија; чабар, чакарас, чворак, ченела, чоек; ђердан, ђуб-
ра, ђувеч; чашка, чешма, чокот, чума, чивутин, чутурак. Међутим, у текстовима
забележеним од старијих представника овог говора артикулација африката је
померена па у неким лексемама ћ>ч, ч` а ђ> џ, џ` и обрнуто: ћаша, ћетвртина, ћо-
век, ћувам, ћунак, вићем, навирћим, неки прића, прићао, раћкасто, проћитал`и,
птићар; ђанорика, ђеки, ђумас; граџ`а, доџ`е, проџ`еш, млаџ`а, маџ`арка; јунч`е,
килч`е, дарљач`а, наднич`ар, муч`ил`е, каравајч`ич`и и слично (Јашовић 1997,
11).

Саставни део фонетског система испитиваног говора чини и африката ѕ.
Фонема ѕ у нашој грађи забележена је углавном у иницијалном положају: ѕвезда,
Ѕвездана, ѕвека, ѕверка, ѕвекаљка, ѕвечка, ѕвоно, ѕвонце, ѕипа, ѕоља, ѕуји, Ѕвекин
бунар, али се може чути и у медијалној позицији: ѕеѕало, ѕеѕање, бронѕан, буѕе,
буѕило.15

Из консонантске системе говора Тамничана елиминисан је спирант х: ар-
муника, ајдук, ајде, аљинка, артија, ектер, иљада, тео, тела, бритер (абрихтер),
вел`ики муар, виор, граорас, граорица, меурак, меови, мауна, пуало. Говор Там-
нича обилује примерима у којима је извршена супституција спиранта х сонанти-
ма ј, в и веларом к: орава љуска, куван, дуван, дуванка, мува, уво, мувица; ваздук,
прикод, плек, плекче, сакрана, алкоколичар, бокерица, вркован, Крвати, кибрид;
ћипаве дреје, проја, смеј, муја (муха).

У Речнику говора Тамнича објављеном у књизи Тамнич на Тимоку, лекси-
ка и ономастика (Јашовић 2011) налази се тридесетак одредница са сугласником
ф у иницијалном положају и већина њих је страног порекла: фиронга, фијока,

15 Лексема буѕе има исти облик и исто значење као и у говору Угљара код Приштине (Јашо-
вић 2010, 100).
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фурда, флаша, форуна, фитиљ, филоксера; нафта, прифатник. Забележени су и
примери у којима ф>в: воруна, вел`ија, вењер, вистан, влаша, вујашка, Давина,
ђерђев, Совија, кавана, кова, ковин, кадива.16 Другим гласовним путем добијено
је в у примерима: равник (раоник), савна (саона), радевница (радионица).

Консонантска група хв>в: вала, валити, завати, увати, превати, довато сам
и слично.

Због нестабилне артикулације сонанта ј често долази до његове ослабљене
артикулације, нарочито у интервокалској позицији, а каткад и до његовог потпу-
ног нестајања.

Делимичну редукцију сонанта ј бележимо у следећим примерима: капиа,
салием, кутиа, мо, тво, дару, а потпуну редукцију у облицима: авлиа, зетин,
исписуе, пресађуе, ова, она, та, моа, мое, нее, ние, немо, попи, голошика, пенѕиа,
нал`ием, разбием. У лексемама: туј, двајица, јексер, јелектичар, јопет, бијо, ка-
мијон и слично јавља се секундарно ј.

У грађи забележеној у испитиваном селу налазе се бројни примери у који-
ма је дошло до делимичног или потпуног обезвучавања финалних сугласника:
Бок (Бог), јастреп, плук, комат, кукурус, ступ (стуб), назат, млат, натрак, Мањеш
(Мањеж), л`еп (хлеб), порот (пород); ардовф, брегк, везс, мужш, вриежш. Код не-
ких лексема: маз, коломаз, имамо обрнут процес.

Афереза је веома честа појава у говору Тамничана: во (ово), ва (овај), вам
(овамо), панак, мож и вак, не (оне), мам (имам), карина (окарина), тишл`и, водек,
водена, волки, мивоник, макала (умакала), стовари (истовари).

Забележели смо и неколико примера за синкопу: сете, ите, шиесет, готви
(готови), колко, толко, волко, мош, појете, јазвац, јазваци.

Губљење вокала на крају речи (апокопа) присутно је у следећим примери-
ма: гор, дол, брж, треб, од вам, вак (овако), нак (онако), вод (овде), теб, ништ/
ниш, зашт/заш, не мог там, будијав.

Чести су примери упрошћавања сугласничких група на крају речи и, уопш-
те, губљења сугласника: бол`ес, влас, кос, бикас, белотрепас, дугуљат, киос, коц-
кас, љис, кос, глупос.

Консонантске групе забележене у говору Тамничана имају своје аломор-
фне форме. Сугласничка група пш>пч: пченица, пчешки, пчештина, идем пеш-
ки, живим пчешки, пчешко гројзе; али и прекршћен, пушћен. Група шт се чува:
брештар, уштукне, вришти, свинштина, пуштовао; пс>пц: пци&, пце &те, пце &тама,
пцу&е, пцова &ли; шк>чк: чко &ла, кукочка; пт>т: лети�рак, лети�рци; стр>штр:
о &штар, нао &штри ко &су, али и: о &стар, о &стра, стројен; ћн>тњ: кутњи, нотњи,
вотњак; дл>гл: гл`е�то, гла&ка, глета�нце.

16 Неки од поменутих примера чују се са сугласником ф или са ф>в: Софија/Совија, фору-
на/воруна и слично.
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Африкатизацију сугласника и сугласничких група имамо у примерима:
цкла &д, цакло, цакленце, цаклићи, цаклен, црешња, чваргла; Џика (Живорад),
Џинка (Живојин), џижак, џвизди.

У говору Тамничана регистровани су и примери у којима је дошло до пре-
ласка пр- > бр- и обрнуто бр->пр-: брчица (пречица), Прданац (Брданац).

У нашој грађи има и примера са извршеном метатезом: базовина, којзина,
којзи сир, пчешко гројзе, перчага, арпаџик, кај во воде (овде), али је само русје. 

Разједначавање сугласника бележимо у примерима: млого, самнула,
Канџик, брама (брава), пимница/пивница, код Рајачки пимница, пимничиште/
пивничиште, векме, самњување.

Фонетска промена, елизија фонема, такође је присутна: не е млого, ел` е
млого, ми смо о детета, ел` је бео, нема се иде, неће те прими, неће дође ники, све
то једно, да т убие, нема се иде.

Префикс про- бележимо у форми пре-: пребушен, преваљен, превати, пре-
давам (продајем), премашијо, препада (пропада), препелер; при->пре-: пренуђен,
превати; про->пр-: прмењи, пртера, прлетос.

У говору испитиваног села бележимо бројне субстандардне творенице ти-
па: чунчоглед, виђава, устанца, мушак, окусавам, мушкада, скорњача, зињуе,
мишљао, дотерували, жвата (жваће), подснежак, козећи, презивље, карактери-
сичне за испитивани говор.

Једна од особина говора Тамнича на Тимоку јесте и употреба деминутив-
них форми без обавезног деминутивног значења: аљинка, бедрич`ка, кобилка,
кисељка, паљка, водичка, корка, годинка, грбинка, гусенка, жилка, жучка; крс-
тићак, зацепак, зачињак, мамак, гркл`ић, деч`ич`ка, млеканце, саланце, капч`е,
килч`е, кожуче и слично. 

На морфолошком плану уочљив је снажан утицај призренско-тимочких го-
вора код свих категорија речи. Осврнућемо се на неке појаве код именских речи,
(углавном код именица), код глаголских облика и код индеклинабилних облика
(предлога, везника и код партикула).

Једна од карактеристика именичких облика јесте промена рода, прелазак
из једне категорије у другу. Тако се, на пример, именице мушког рода употребља-
вају искључиво у женском роду: Неготина, помана (помен), желутка, алуминија,
баљоза. Именице женског рода прелазе у категорију именица мушког рода: ра-
ван, крес (креста), крв, риеч`, клуп (клупа), павлак. У нашем материјалу бележи-
мо и примере именица средњег рода које се користе у облику мушког или женс-
ког рода: Врања, даржаља, либада, прол`ећ, ђубра, повесма, копита, посуђа.17 Ре-
гистровани су још и нестандардни облици именица типа: мужи, кљеште, имења,
говеде, газдеви, лажа, желеца (гвожђа). Именица детлић употребљава се само у
облику средњег рода диетло.18

17 Ова појава је настала под утицајем суседних влашких говора.
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Именице женског и мушког рода на а, у генитиву, дативу и локативу
имају завршетак е: месо од свин`е, од циел`е државе, дошао из Неготине, због
жене, о тетке (од тетке), и земље (из земље); дативу: причам снае, реко бубице,
намиго мое жене, бунар овем комшие, род ове Љубе, том Чеде, сам право Пека-
ну и Јасмине, помогни деде, запал`и свекрве; локативу: спава у љуљке, има бра-
танића у Неготине, родитељи у Немач`ке, копал`и у те н`иве, по пољане, на гра-
нице сам бео, у ве џунгле, у војске ме вол`ел`и, па у туопл`е собе, туопло у собе,
ние у болнице, кад на свадбе било, има кучке у собе, иде по воде, на ниске гиже,
спавал`е у те куће.

Одступања од стандардних форми има и у множинским падежима именица
сва три рода: баем моим децама, у цело село остал`е пе-шес краве, видим тамо
сандуце, посл`е сто године, горе од бол`ес, да плату људма, неси бео на Рајач`ки
пимница, излазу на таки светкови, кол`ко оћеш голуба, фенером по н`ива. И у во-
кативу једнине бележимо нестандардне облике: јао снајке, е, газдо, Божинко, за-
вучи руку, мамо, ова деда, комшијо.

У говору Tамнича и суседних села у којима живи српско становништво
употребљава се општи падеж са предлозима у служби генитива, акузатива, инс-
трументала и локатива: баем од уроци, нẹма пешкири, сьс жицу, на сто кила воду,
изем пуну кацу сарму, имао волови, радела у Бор на теретне возове, куд ћуприу,
по ектер варбу, прс између пруће, пл`ел`и сьс те игл`е, нал`ием с воду, туриш мало
шиећер, сьс коре, праву по варош, има седам кучке, давала ју лекови, извезо ме с
коло, поразбивали прозори, бил`и из Санџак, иљаду овце, гриву око главу, иде
сас друштво, кошуља с рукав, побил`и ђаци у Крагујевац.

Код заменичких облика смо забележили бројне гласовне алтернације: ва̑
(овај), та̑ (тај), она̑ (онај), ви̑ (ови), ни̑ (они), с овем, с мо&ном.

Уобичајена је употреба енклитичких облика датива и акузатива ни, ви, не
ве: ће ви дам, да ве питам, он не зове, не не пита, да ни купи. Субстандардни су и
следећи облици именичких и придевских заменица: мен, теб, себ, њег, њојан,
њин, ники, куј, ма̑ (моја), с моном, тва̑ (твоја).19

У овом говору придевске речи се мењају само по придевској промени. 
Компаратив придева у говору испитиваног села као и у другим

косовско-ресавским говорима гради се наставком еј(и): старе ћовек, рањеји,
тетка стареа; наставком ји: бољи, мало дибљи, виши, млађи; наставком ији: је-
фтиња̑, јефтиње̑, крупња̑, крупње̑ зар &но (Пецо-Милановић 1968, 101); и настав-
ком ши: блеђши, крупши, слапши. Наведени примери потврђују да се у говору
Тамнича употребљава синтетички тип компарације.20 

18 Именица лаж не завршава се сугласником него се искључиво чује у форми лажа, и мења
се по трећој Стевановићевој врсти.

19 Лична заменица женског рода за треће лице једнине у облику датива њој употребљава се
у генитиву, акузативу, инструменталу и локативу: не види од њој, лаје на њој, куд њој, сьс њој.

20 У нашој грађи забележен је само један пример за аналитички облик компарације по
бољи, Ра &дослав по то ̑ е зна &о.
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Регистровани су и облици суперлатива који се најчешће чују у облику:
најмлаџ`и, најстареја, најбољи, најпосно, најтопло, најопасан, најглаван.

Тамничани у свом говору чувају све облике глаголске системе као и у стан-
дардном језику, изузимајући инфинитив.

У првом лицу једнине презента неки глаголи имају супстандардне облике
настале гласовним алтернацијама: намешћам, намишћам, јурам, мељам заваћам,
предавам, дигујем, помагам, отачам, презивљем, сађивам, питујем, потапљам, ко-
вем, оћем, улезнем, излезнем.

Одрични облици презента помоћног глагола јесам гласе: не�сам, не�си, не&е,
не�смо, не�сте, не�су, али се код млађих Тамничана чешће чују облици: ни�сам, ни�си,
ни&е.

У трећем лицу множине уместо стандардног наставка е чују се наставци: -у,
ју, -ду: растуру, отидну, се возу, полазу, састаљу, долазу, саду, одреду, обучу, че-
ку, разуму, сечу, наводњаву, купу, посвађу се, направу; намешћају, отачају, оћеју,
јурају, питују, заузимљу, радију, дигују, давају, заваћају; идеду, летеду, плетеду,
поседиду, стоједу, читаду, седеду, даду, изеду, једу.21

Супстандардних облика има и код других личних и неличних глаголских
облика. На пример: тео сам, несам тео, сам ченео, не преварела, ће поје, ће увати,
прошл`е три дана, се вратео, бео на курс, ћал`и (хтели), ће не побије, ни ми доне-
ла, нете у село.

Имперфекат и аорист се ретко чују у говору данашњих становника Тамни-
ча: врућина вел`ика бе, беде зима. И у овом говору се употребљава аорист са на-
ставком -хмо>мо: му&ке испа &тимо, улезо &мо, попа&домо.

Имератив је глаголски облик који се гради од презентске основе па се и у
овом облику јављају гласовне промене које срећемо и у облицима презента. У
испитиваном говору регистровани су примери императива у различитим ало-
морфним ликовима: ајд уби̑, пи̑мо, л`е&п да̑вајте, је &ђите, је &ђи, заву &чи ру̑ку, изне-
су̑, немо̑, отво&р ми, ле̑гај, попра &љај. Регистровани су и неколики примери упот-
ребе приповедачког императива: ми̑ по&сл`ек расподе̑΄л`и љу̑де, наш ро &ђак пожа &л
се, по&сл`ек ти�дни та &м. 

Међу ексцерпираним примерима налазимо облике трпног глаголског
придева без јотованих сугласника основе који су у испитиваном говору нанос из
призренско-тимочких говора: саставен, купен, заробен, израден, калемен, сло-
мен, лепен, назубен, али каже се и: напушћен, испуђен, уваћен и слично. 

У вези са индеклинабилним облицима треба поменути прилошке речи ко-
јима се додају партикуле: јуч`ер, завуч`ер, увечер, ондак, посл`ек, посл`ена, туна,
тунак, данаске, јучерке; и предлог сьс са полугласником: сьс коре, сьс људи, сьс
овце, сьс свин`е, сьс њој и слично.

21 У Тамничу се одрични облик од глагола хтети у трећем лицу множине чује у облику
не̑ћет.
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На основу презентованог дијалектолошког материјала поменутог у самом
раду и у дијалктолошким текстовима придодатим раду може се закључити да го-
вор испитиваног села припада косовско-ресавском говору. Међутим, у говору
Тамничана уочљиви су и утицаји суседног призренско-тимочког говора и румун-
ских, влашких и бугарских говора са чијим носиоцима становници Тамнича и
Крајине живе пуна три века. 

Из говора села Тамнича

Сиро̏ма ба̏шта

Ő &ћу да ви при &чам је&дну при̑чу како је бе&о је&дан мло&го сиро&ма чо &ек, а има&о
мло&го дечи�чку. Најмла &ђе би�ло девојче �нце, би�ло ју две̑ годи �нке. Де&ца здра &ва и цар-
ве&на, све по уба &во од уба &вога, не зна ̑ се кра�сна. Ал` дречи&це им издра &не, па и&ду
ћи&пава. Само је&дно и&де у чко&лу. Ма&ти ји поги&нула, убе&о ју ко ̑њ у штале̑ куд га&зде,
па оста&ли са �ми, сиро&чићи. Сироти&ња голе &ма, у ку&ће не ̑ма ни&шта, ни лепчи̑ћ, ни с
лепчи̑ћ, ни млека�нце ни сала �нце. При&код ни &какав, а де&ца тра �же да је�ду и да се
обу�чу. Све& шта ба&шта донесе̑ поје�ду. И не̑м, е &те то̑. 

Има &л`и две-три̑ куоко &чке и два ̑ прасе�нцета. И та&ј старе&, најстаре&ји чува&о ти
пра�ци, ал до&шо не&чији о �ван па га уда&ро у грби&ну и бу&тно га у ви ̑р. Де�те на ма &ло
ћа &ло да се уда̑ви. На &бога ту про&шла једна ба &ба и ре&кла му: да ̑ј ба&бе ру̑ку па га из-
вади&ла. Док је рове&о у ви�ру, попе &о мло&го во&ду па га по &сле мло&го боле&о ко�рам.

Ба &шта ји и&шо по љу �дма, по га ̑зда да ра&боти за л`е&п. Копа &о њи&ве, косе&о ли-
ва&де, това &ро ђу &бру у ко &ла па по&се растурува &о по њи̑ва. Раде&о несе&тан по &со. Је&дан
пу̑т у га&здином га�ју се &ко др&ва и оце &ко ма̑л`и пр&с на руке̑. То̑ му бр&ж зара�сло и
по&сле јо&пет мо&го да ра &боти. Шта да ра ̑дију?

Уве &чер, кад ба&шта дође до&м, де&ца тр&чу око ње ̑г, тра̑же шта је до &но да се је̑.
Ние̑ма ни&шт у ку&ће она &к. О ̑н ји да ̑ шта је до&но, а о &ни само ћу&пају кома �ти. Не̑мају
кад да се&дну, него стоје �ду и је�ду”. 

Бе̏ште уро̏ци

Бе &ште уро &ци кано у го &ру зел`е &ну у во&ду зел`е &ну. те куд пе�то не попе̑ва.
Куд сви̑н`е не гр�де, куд уо̑вце не бл`е�је. У го &ру зел`е &ну. Бе &ште уро &ци о дете &та.
Које̑ дẹ�те урече &но.

Кано пче &ла по ме &ду бе &ште уро &ци, бе&ште преко гла�ве кано ко&са преко
тра�ве. По&сл`е ба &ба уга̑си на дẹ�те угље̑вље. зне угље̑вље па у води�чку. Ако дẹ�те
ве &ће о &на му да̑ да ср̑кне, ако мале�чко о&на му ква &си ма�лко обра &чић.

Ја̑ ба &јем тако̑ мо &им деца &ма од уро &ци.

Божинка Жикић 1941.
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И то̏&п о трешње̑̑ пра̏ &во

Го&рун и ба &грен за бу &ради се кори&сти. За ко̑ље, ни&е за столари&ју. А го&рун и
за столарију и за бу&рад. Јасено&вина за ко &ла. Пра&вил`и се на̑плати од ја&сена. Ча ̑м
во̑д не̑ма. Од бре̑ста се пра &вил`е трупи&не, а о&ра за на &мештај. Ова ̑ топо&ла чвр&гаста.
Од гору&на се пра&ви угље̑вље и од кру &шке. Кова̑ч мо&ра да окове̑ ко&ла с у ̑гаљ, а у̑гаљ
се пра&во от кру &шке. Ни&е има &ло шва &јц-апара�ти. Кова �чи из ва &тре, све то̑ л`е̑пено.
Сад нẹ̑ма ни&тне да ку̑пиш да напра &виш пећури&ну за каза̑н…

Секи&ра така̑в ала̑т. Копа &ње се копа &ле и кори&та. Де &ље се ми̑ ка̑жемо, а те &ше
се по грама &тич`ки, а ми ка̑жемо деља̑ње, по сеља̑чки, по тамни̑чки. Ду&ге де &љу се.
До&лап кано кре &динац. Те &кме за меше̑ње. Пра &во сам застру&ци за со̑. Па вага̑н дар-
ве̑н. Вага̑н ни&е закло &пен. Ако закло &пено, за�струк. Има &л`и ве &л`ики за си&ра и за со̑.
Ко &пају мо &и ло�јзе у сре &дњем бре�гу, а ме &н ту &рил`и посу̑љ да је̑м у је &дан вага̑н и та-
ко̑. До�ђе вра &на и о &днесе вага̑н са све & посу̑љ.

Ви̑чу о&ни а…а…а, не пу̑шта о&на. Ја ̑ поча̑ да пла &чем, нẹма шта да се је̑. зе
вра&на вага ̑н. Őднесе. По&сл`е има &л`е ве̑ зẹмље&не… букл`и&ја, ту̑ се тура ̑ ви�но, ра-
ки&ја, во&да. Му&ка се то̑ пра &ви. Па дарве&не каши&ке се пра &вил`е, па куде&ље, врте&на за
пре&ђу.

Па о&нда и &ма бра&два, сто&ларска и пи̑нтерска бра &два. ма дуба ̑чки кесе̑р са-
вије̑н да иско&пам ко&паницу. ма секи&ра да се ко &пају ве&л`ика кори&та па ва &к изду�бе
дар&во. Па има &ло гље�то кат трупи&не жље̑бе. Па има &ло бурги&је фуја &ре за ко&ла и то̑
сам пра&во. Би�л`е бра &две, дуба �чи. Пра&во сам то&чак.

Ки&лавица и&сто секи&ра ал`и ни &е то̑. Ка до̑ђеш куд ме&н ја ̑ ћу ти пока̑жем. И ке-
се̑р не и&де ова &к, него сама пра&во…

Ја̑ сам спа́во, па сам ти&шо куд но&гу до̑л. Је &сте, рого&жа се пра&ви. Ја ̑ сам па &о с
ту̑ рого &жу. Би�ла сироти&ња. Őни на&шл`и би ту̑ тра�ву. Седи̑ на бу &с. Кад ти̑днемо код
баба Ми�ње, седи ̑ на тра�ве, на бу &с. Сад наје&љи се. Ово̑ е ра ̑ј на ове̑ земље̑. Ја̑ кад из-
ла&зим у по &ље и ши�пак, и купи&не и трњи&не и мал`и&не и нẹ̑ма шта нẹм̑а. Шта ти
ду�ша о&ће…

Сад не& знам даљ га о̑н преку̑ва, то ̑ сам гл`е&до та ̑ мас. То сам ви&до кад раде&л`и
љу̑ди.

Бу&ре и&ма два да�нцета, и&ма ду &ге, и&ма о&бручи. За бу &ре мо&ра це̑пана гра ̑ђа,
мо&же и ре&зана, ал`и бо&ље де&љана. Це̑пана нẹ̑ма брчи&цу и испа&не квал`ите ̑тние
бу&ре. 

ма ре�нда, стру̑к ве&л`ики и топо&ви се пра &вил`и не&кат. А &јдук Ве̑љко и то &п о
трешње̑ пра &во.

И букл`и&е и&мају ду&гице. Мо&ж да бу&де од ба &грена, твр�до дар&во. Пра &ви се ка-
ракл`и̑с дарве&н, бици&кл`е дарве&не, пуца ̑љка за базо&вину. Џи &да, пра&ћа са гу &му…
Ме&ри се кора �цима ко&л`ко дал`е&ко.

Кал`е�нац, земље&ни тан`и�ри. Гар&не па на са&џак. Не̑ма да во&ди рачу ̑н ни&ки о
то&ме. Је&дно десети &ну ки̑ла да ми да̑ш. Кад ми донесе̑ш ка ̑нту мали ̑рану за ма̑с…
Це&о жи&вот без ве &зе. Ја̑ тако̑ разми&шљам. Само се чо &век вр�ти у кру̑г. Кад би би�ло
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ва &к, кад би би�ло на&к, и &ма само да ми &сл`и. ма ти шта пра &ву ло̑нци па нек му
напра&ви, ал` тре&ба да пла̑ти.

Пра &во сам вр&шњак гво &зден, па и&ма црепу &ља од земље̑. Крча &зе од земље̑,
пани&це, гар̑нци, чени&е…

Цар̑ни ме�рмер у Бо &сне, бе̑л`и у Македо̑ние. Куд на̑с ка &мен кречња̑к нај-
ви&ше и &ма. Ова̑ на Ка &менцу шта и &ма пе &ко сам га ја̑ у креча &ну. Ја̑ и&мам каме̑ње за
то &цило. То&цило кад напра &вим нẹ̑ма га у Срби &је така̑в ка &мен. Од бру &сац ка &мен у
Бе̑л`ем бре�гу. У Ти&мок и&ма балу�так, ал` то̑ ни&е.

За ко�рпе вар�ба па и о топо &лу. ма сја̑јна вар�ба шта плете�ду корпа�ри. Кор-
па�ри посе&је по е&ктер вар�бу и то̑ наводња̑ву. ма царве &на вар�ба, жу�та вар�ба. То су
жи&лаве вар�бе. ма ракито &вина, о &на и&ма најбо &љи пру̑т. Ве &л`ики пру̑т два̑ ме̑тара
и ра�ван, квал`ите&тна вар�ба. 

Ја̑ зна̑м да испл`ете̑м бар &до. Сад нẹ̑ма у Тамни�чу куј зна̑ да напра &ви бар &до.
Пра &во Марја̑н бар&до. Ја̑ сам најмла &ђи куј зна̑ да испл`ете̑ бар &до сад. Пл`ете̑ју
мло&ги, нẹ̑ма да пл`ете̑ју квал`ите̑тно. Во�ја ма̑јстор, испл`ете̑ју сал`иве &но. Мила̑н
Јо̅ци̑н. У а &вгусту вар�ба зре &ла и нẹ̑ма да се ло &ми. Ко�рпе за гро &бље, за пи&јац.

Мо &а га &здарица ку &варица та &м и њо̑јна ћие�рка и ће поведе̑ ме &н и мо &у ћие�рку
у Бои̑њ. А она̑ ри&ба, би &стра во &да. Ре &ко бре̑, са ћу ја̑ да напра &вим ко &ш. Је &дна де-
во̑јка и же &на мо &а да ми исе�чу пру̑ће, а ја̑ да испл`ете̑м. вече кад, за &шло су̑нце,
не̑мам куд да га скута̑м, би&стра во &да. И ту &рил`и смо неку ра�ну и свẹ̑жем га сьс
жи&цу. И у &јутру ни&е се самну &ло ја̑ га изва &дим а оно̑ само двие̑ ри&бе.

ма је &дна ћупри�ка, по &сл`е та &м се &ло. Та &м сте�на гол`е &ма. При̑ча како сам
ува &то ри &бу. И у&вече пола &зу сви да ви&де. Ал` та &мо нẹ̑ма, укра &о га не &ки. 

Ја� сам пл`ео и дру &ги коше &ви. Рие̑дак ко &ш може пр &с да бу &де између пру̑ће,
ако ћеш кру&пња ри&ба. Реда̑к и густа̑к, и &ма двие̑ вр�сте ко &ша. Ул`езне и кру &пши
та &м, не мо &ж да потре &ви да изле&зне. ма о &пет ри&ба у Ти &мок.

Ћуму &р пра &ву Вла &си. Пра&во сам ја не &кат за решти̑љ. Печу̑. Пре пра&вил`и од
гижу&ре ћуму &р. Сва &ки пра&во ко&л`ко му тре &ба… ваљува̑јка, прапура̑к, то & ти и&сто
гору̑н.

зне се ча &ша во&да и ба &ба наме̑не за &шта о &ће, ако препа &дне до̑л зна&чи то̑ е
то̑. И попр̑ска те с ту̑ во&ду и те &б про̑ђе то̑. То̑ се ба &ја.

Катра̑н, то Е ∆ре во&зу у меши&не от козе̑. Те&рал`и ту с ко&њма. Закочи&ње кат-
рани&цу за ко &ла. Вучи&ју ви�но ку ̑пи, а џиба&не му покло &ниш, десети&ну ки̑ла. Катра ̑н.
Служи&л`и се. Ма&зала се сто &ка од колу&барске му&шице. Ма &зала се и ко&ла ши̑нска,
ма&жу ту �лци. Сто&ка се ма &же да н и &ду му&ве. Ма&зо чо&век у Мокре ̑њу, ро̑д ово &ме
Љу�бе.

Александар Милосављевић Гојко 1922.

Раде Станојловић 1941.
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Golub M. Jašović

CONTRIBUTION TO THE DIALECT RESEARCH OF THE 
VILLAGE TAMNIČ NEAR NEGOTIN22

Summary

This paper deals with phonological and morphological characteristics of the village
Tamnič in Negotinska Krajina. The village is located about thirty kilometers south of Negotin.
Most of the inhabitants refer to themselves as Kosovljani. They are emigrants from the
Kosovo and Metohija territory. Dialect used in this settlement is kosovsko – resavski. How-
ever, we have registered numerous occurrences on phonological and morphological level that
have been taken from prizrensko – timočki and the neighboring Vlach and Bulgarian dialects.

Key words: Negotinska Krajina, Tamnič, speech, sounds, forms.

22 Рад je примљен 15. маја 2012, a прихваћен за објављивање на састанку Редакције Збор-
ника одржаном 19. децембра 2012.


