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ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ ИЗ ВОЈВОЂАНСКОГ СЕЛА
КРУШЧИЋ1
САЖЕТАК
У раду су приказани дијалекатски текстови из војвођанског села Крушчић,
чији су житељи црногорски досељеници, носиоци херцеговачко-крајишког
дијалекта, уз кратак осврт на резултате досадашњих истраживања и основне
карактеристике говора овог села.
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херцеговачко˗крајишки дијалекат, црногорски колонисти.

теренски

запис,

1. Увод
Крушчић се налази у југозападном делу кулске општине, у централној Бачкој
(Медојевић 2015: 15) и његову су територију у процесу колонизације, која се
као последица аграрне реформе одиграла након Другог светског рата, населили
црногорски колонисти ‒ житељи колашинског среза (Медојевић 2015: 66).
Трајно насељених колониста у Крушчићу, према статистичким подацима
насталим након колонизације, било је 1213 (Медојевић 2015: 229). Према

1

Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора
(ОИ 178020), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
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попису становништва из 2011. године, Крушчић броји 1852 становника,2 а више
од трећине становништва црногорске је националности.3
На подручју Војводине, поред Крушчића, знатан је број селa чије једино
или већинско становништво чине досељеници (Бошњаковић ‒ Радовановић
2009: 236) и њихов је говор неистражен, али се претпоставља да се донесени
идиом у извесној мери чува (Ивић 1994: 158–159; Okuka 2008: 128).

1.1. Досадашња истраживања крушчићанског говора
Истраживањима којима је обухваћен крушчићански говор у фокусу је био
акценатски систем (Чопа 2017) и говорна адаптација досељеника говору
средине у којој живе (Средојевић ‒ Чопа 2018). Ова истраживања показују да се
у говору досељеникâ особине које су типичне за херцеговачко˗крајишки
дијалекат у извесној мери чувају (Чопа 2017: 36; Средојевић ‒ Чопа 2018:
118‒120), а њихова је употреба чешћа приликом говорења о догађајима из
прошлости, или када је информатор под посебним емотивним набојем
(Средојевић ‒ Чопа 108).
Дијалекатске особине својствене донесеном идиому на фонолошком плану
замењене су мање изразитим, својственим шумадијско-војвођанском дијалекту,
односно говору средине у којој досељеници живе, али у различитом степену,
док се на фонетском плану особине херцеговачко-крајишког дијалекта чувају, и
овде међу говорницима нема разлике (Средојевић ‒ Чопа 2018: 118‒120).4

1.2. Основне карактеристике крушчићанског говора
Крушчићански говор одликује се новоштокавском акцентуацијом, а
одступања од правила дистрибуције акцената забележена су у појединим

2

Према: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији,
Републички
завод
за
статистику,
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/
Knjiga20.pdf.
3
Према подацима доступним на https://en.wikipedia.org/wiki/Kruščić, у попису из 2002. године,
Крушчић броји 1884 становника, од тога 768 црногорске је националности.
4
Узевши у обзир број и старосну доб информаторâ чији је говор обухваћен наведеним
истраживањима, мора се истаћи да су у њима представљени прелиминарни резултати
истраживања наведених појава.
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примерима за које проналазимо потврде у херцеговачко-крајишком дијалекту5
(Чопа 2017: 34), уз бројне акценатске специфичности карактеристичне за говор
околине Колашина и друге херцеговачко-крајишке говоре (попут преношења
акцента с именица на бројеве (три месец, два сата), облика 1. л. мн. презента с
акцентом на претпоследњем слогу (венчамо, држимо, идемо), сложених облика
глагола нести с акцентом на префиксу (донесу, понесу, понесем) и др.)
(Средојевић ‒ Чопа 2018: 112‒113; 119). Примећена је и експанзија
краткосилазног акцента, без одступања од правила дистрибуције акцената у
стандардном језику (Чопа 2017: 34). Постакценатске дужине у великој су мери
очуване, али разлике у степену њихове реализације видљиве су међу
генерацијама, а тако је и по питању преношења акцента на проклитику, где је
ситуација код млађе генерације другачија од очекиване у херцеговачкокрајишком дијалекту (Средојевић ‒ Чопа 2018: 119). Најизразитија разлика међу
генерацијама јесте реализација јата, што представља и најизразитију разлику
између херцеговачко˗крајишког и шумадијско˗војвођанског дијалекта ‒
ијекавски рефлекси јављају се код припадникâ старије и средње генерације, док
је код млађе рефлекс готово доследно екавски (Средојевић ‒ Чопа 2018: 119). У
крушчићанском говору старијих генерација забележене су и друге особине
херцеговачко-крајишког дијалекта, попут употребе фонеме // и непознавања
опозиције између падежа места, локатива или инструментала и падежа правца,
акузатива (средњи брат тракториста у задругу; више сам спаво у камион него
у кревету; имам у индекс добре оцене и др.) (Чопа 2017: 21; 34‒35).

1.3. О поступку приређивања дијалекатских текстова
У раду су приказани дијалекатски текстови сачињени на основу транскрипта
звучних записа разговорâ с тројицом информатора који су припадници
различитих генерација из породице црногорских колониста. Најстарији
информатор досељен је у Крушчић као дете, а остали информатори, његов син и
5

Неке од ових појава, попут силазног акцента ван првог слога у емфатичким исказима и у
појединим сложеницама као и у речима страног порекла (астронаут, замало, земљорадничка,
категорији, вишенационална, полуфиналу и сл.), својствене су и другим дијалекатским говорима
(Ивић 1994: 129; Okuka 2008: 62), односно, савременом језику уопште (Средојевић 2017: 18).
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унук, тамо су рођени и живе. Сви информатори имају средњошколско
образовање.
Разговори су забележени у Крушчићу и Новом Саду током 2017. године,6 а
реализовани су у форми интервјуа без стриктног упитника и обухватају теме
које се превасходно тичу Божића, Ускрса, славе, свакодневног живота, сеоских
послова и колонизације. Приликом говорења о другим темама нису били
прекидани. Информатори веома добро познају испитивача7, стога се њихов
говор може сматрати природним, без посебне тежње да се у њега унесу измене.
Били су упознати и сагласни с тим да се разговори снимају.
Дијалекатски текстови дати су индексирано (Бошњаковић 2016: 496)8 ‒
приређени су према поменутим темама, односно сегментирани у тематске
целине. Из техничких и етичких разлога у раду није презентован целокупан
материјал који је прикупљен.9
Ови су текстови приређени превасходно у намери да се прикаже аутентичан
крушчићански говор, односно, да се језичке особине које су обухваћене
наведеним истраживањима, као и међугенерацијске разлике и језичке промене
до којих долази сагледају у ширем контексту, што је посебно важно, с обзиром
на то је ово говорно подручје доскоро било сасвим неистражено, те да послуже
као подстицај на будућа истраживања, како крушчићанског говора, тако и
говорâ других области с досељеничким становништвом на територији
Војводине.

6

Разговоре је на терену забележила М. Чопа за потребе израде мастерског рада.
Испитивач није изворни говорник истраженог говора. У разговору с информаторима у
великој мери служио се својим дијалектом, као и иначе у неформалним разговорима с њима.
8
Питања истраживача изостављена су из дијалекатских текстова, изузев у случајевима где
природа датог контекста захтева њихову употребу ‒ тада су означена курзивом и забележена у
облим заградама. У угластим заградама дати су коментари везани за начин говорења
информаторâ, на местима где је то било потребно.
9
Информатори су сагласни с објављивањем ових текстова.
7
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2. Дијалекатски текстови
2.1. Старија генерација
М. Р. (рођен 1938. године)
О себи
Рођен иљаду деветсто тридест осме… село Бистрица, Црна Гoра, Мојковац
општине... После завршетка рата, четрес шесте године смо се колонизирали и
населили овај дио Војводине...
О колонизацији
А било је који... коме су погинули или страдали... кућа изгорела у рату... па
нису имали мјесто становања... онда су вршили колонизацију... расељавање... а
насељавање Бачке. Неђељу дана се путовало преко Шаргањске осмице чувене...
Ћиро возио. Колашински срез у Крушчићу... Мојковачка општина, или како
већ...
*
Четрес друге ми је отац погино и кућа изгорела, у истом дану. Четници кућу
запалили... У ствари, отац погино, и онда питали из које куће... 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. Нас три брата и мајка. Тридез година ми је отац имо кад је
погинуо.
Мајка је радила нон-стоп. Нас тројица смо... учио је најстарији брат, војну
академију завршио... радио у војсци. Средњи брат тракториста у задругу... ја
сам био на занат, после сам очо у војску и полаго за возача и запослио се одма у
Кулатрансу. Ја и један брат смо купили куће, а овај трећи је осто био у тој
породичној кући.
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О сеоским пословима
И!мам 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 за шта је намењено, планирано... Па цео дан, богами.
Зависи колко има да се коље... У зимско време претежно... Почетак зиме.
О слави
Па спрема се... Пече се прасе или јагње, јаре, већ шта ко има, праве се
колачи, набавља се пиће, постављају се столови у просторијама, дочекују се
гости. Када долазе, онда 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. Претежно се зову пријатељи, кумови. Са најближим својим
сече се колач у крс и залива се црвеним вином и ломи се, и онда свакоме се од
тог колача даје по парче да одломи себи. Домаћин сече колач са својим
најближим, то ми онда са синовима или с кумом, претежно се са кумом, са
сином или с кумом, јел кум је као почасни гост. Домаћин седи на врху трпезе,
славе, стола, кум до њега, па онда остали гости.
О племенском скупу
Па упознавају се... има доста који се нису виђели... се упознавају, и онда се
ручак спрема, и меза, то, и пиће и... као слава. 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 просторија, некад се може
окупит, зависи колико је племе, јел има племена различите величине.
О Божићу и Ускрсу
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
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жито, и онда се он дарива или новцем или неким предметом, кошуљом или
пешкиром или нечим. Поставља се јело и што је спремљено за мезу и сједа се и
мези се, попије се... ја нијесам ишао никад у цркву... За У#скрс, па то једино
обичај што се јаја фарбају и шарају и онда се... па јел, исто да спреме ако треба
нешто за мезу, за храну ил тако нешто...
О свадби
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 је млада,
најављује се, обично се пуца испред куће кад долази се... стари сват, барјактар
или ђевер, или кум, ко има ш чим. (Знате да пуцате?) Знам, чуш, молим те...
О породици
(Колико имате деце?) Петоро. Два сина, три шћери... једанес унучади и два
праунука... не може бит тешко с децом. (Где су се деца Ваша школовала?) О$вде
основну, осмољетку, у Кулу, у Црвенку и у Нови Сад... хемијску, текстилну,
машинску, саобраћајну, технолошку и ето тако... Па добро, п-предлог даш па
рачунаш који посо може најлакше да се добије, најприје да се запосли, па у том,
у том смеру оријентишеш се… Душко технолошку, технологију сточне хране,
Гордана текстилну, Оливера хемијску, Вања трговачку, Горан машинску, реко
сам... тако да се... лако посо налазио... Завршавали су...
О послу
Било је некад и по месец да сам одсутан од куће, да сам на послу... Зависи
који се посао ради... У Барању, у Славонију смо возили репу, па по три месец
смо били тамо. И!мали смо тамо изнајмљене просторије, а и у камиону је доста
пута, више сам спаво у камион него у кревету... (Је л' после било лакше кад сте
аутобус возили?) Ма јесте. Радиш до два сата и добро, нек-оно кад смо ишли за
иностранство понекад, али... Сећам се... у Чехословачку највише, скоро сваке
недеље по једном... У И#талију... Добро, доље на море, то и не рачунам... то је
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било редовно... Сплит, Строжанац... Бар, У$лцињ... Све то на свој начин било
лијепо а и односно, ружно, ал то се не памти, ружно...

2.2. Средња генерација
Л. Р. (рођен 1962. године)
О себи
Рођен овде у Крушчићу, шездесет друге године, ту сам и у школу ишо,
основну, средњу у Кули, у Врбасу, вишу сам ишо у Врбас одма после... У
ствари, још нисам ни завршио био вишу, остало ми неких испита, запослио се у
Кулатранс и ту сам радио док... док је фирма, овај, радила, до прије неколко
година. (А коју вишу сте...) Вишу хемијску, хемијско˗технолошку, само нисам
завршио пети семестар, запослио се и онда се пребацио... 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... али овај, мислио сам да ће то
ићи у рад, 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 и брат наговаро ‒ ајде, каже реши то, мени било
остало онда можда нека четри испита, али то је, ајде, уз ту промену можда има
још који више да је било да... ајде пе-шес испита ил седам, не знам колко би
било на крају... него не мош то... сам ја више и заборавио и што сам знао и... не
може се учит... изгубио сам вољу и памћење, године... и све овај... тако да сам
то... жао ми те двије године... требо сам завршит, али ето... Углавном, није
проблем, него овај запослио сам се, добро је Кулатранс стајо, било је оно
фино... није тежак посо био и тако...
Колонизација
А дошли су... Моји су дошли... У ствари, овде у Крушчић су Црногорци
дошли четрдесет шесте године, после рата, и ту је, овај, било је изборено
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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 су пребегли у Немачкој, ил су 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... У ствари, 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
туи овај, кажу преноћио је, не баш буквално преноћио, него 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 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, и онда су, овај,
он се вратио ‒ сам ‒ прабаба је остала ту, и тако је он отишо у Црну Гору,
живио је тамо сам, 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...
*
А кућа је четрдесет прве године... Мој ђед, он је био командир вода у
батаљону А#лексе ђед-Бећо Ђилас и, 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. И 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 зато што је био виђенији, добар домаћин, и био је виђенији и
његова је реч и важила у месту, и ето да се ‒ углавном, да се обезглави, да овај
барем један крај, јел онда би можда 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,
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цела је изгорела, баба је са децом побегла у шуму, пећине, и то је... A ђед је био
у планину, и кад је видио да кућа гори, он је овај сишо са још, не знам, једним
или двојицом, и ту су му направили у ствари и замку да 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, a
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, уз договор то су порушили и направили су двије куће…
О лову
Лов... О$вде, знаш како, то је мало и традиција. У Црној Гори тако је и
васпитање и старијих, и сад и нас... Òружје, ето и ја волим оружје исто, и 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
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, у ствари, од старих.
О Бистрици
Бистрица, код Мојковца једно село, овај, неких петнаестак километара,
осамнаес од Мојковца... иначе је фино место баш. Три ријеке протичу кроз
место, има равницу, има плодну земљу доље, а око Бистрице, ту су, овај,
планине... То сам и као 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 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,
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можда једно четри године, пет да сам био... можда има и више... тако нешто...
имам тамо родбину, и то доста блиску родбину. Доста је помрло тих који су ‒
код којих сам ја ишо, ал су остали млади које знам и којима не само да смо
рођаци, него смо добри... Блиски, блиски смо. И вуче ме тамо да одем, јако ми
је мило да одем тамо, годишње бар једном да... преко љета. Зими је тамо доста,
овај, шта ја знам, није баш добро бит зими тамо, и досадно је, и не може ни
отић... Ти људи тамо су навикли тако и они се увече или после подне скупљају
једни код других, оду, па дал играју карте, 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 део... али исто тако мислим да не
би тамо живио јер сам навико овде. Сад кад би тамо ја живио, не знам, не би,
лепо је отић на годишњи одмор...
О племенском скупу
Доље у Бистрици је 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 и 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 ни знао где све има, ал су се писале само мушке главе...
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...
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О детињству
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, и 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 добра вода
за судове за кување за умивање, то се донесе, ал кад је купање, нас је петоро
било, треба нанијет воде, балоне и канте и то, па онда после тога долази прање
веша, па и за прање ватала се кишница, нешто се вадило из бунара и тако...
О сеоским пословима
Па 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 и то што је за
кућу, да се троши. 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 овај, није толко ни исплативо зато
што сву обраду плаћам и немам своје машине, него морам све да платим и
онда... а и мало времена имам, тако да само своју земљу, и буде довољно за
свиње које ми овај хранимо за нас. 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 очисти,
да се музе, пре тога, онда у подне или ако је велике врућине, ту се онда често и
поји, вода треба обавезно више пута, храњење исто три пута, 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, и запослила се у
продавницу једну и није више могла ујутру, не може се стизат, не може се
стизати овај да 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

ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ ИЗ ВОЈВОЂАНСКОГ СЕЛА КРУШЧИЋ

197

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...
О слави
Па слава, па то је овај, неко прави ручак, неко вечеру, ја правим вечеру 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
дође, од ујутру се то постави, углавном, све се то овај припреми дан прије овај,
тај дан остане да се поставе столови, да се то овај намести фино, постави, и да се
чекају гости, колач сечемо пре вечере, то радимо ја и мој отац и кум, брат ми
исто дође на славу, онда буде овај, ја и брат и отац, а буде и кум, тако да...
Углавном, шта 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 и друштво мојих синова и ћерки, и онда овај, они
имају своју собу намештену и тако да онда тамо синови моји послужују, ја овде
ове мало старији који су...
О Божићу
За Божић синови иду и... на Бадњи дан иду и сијеку бадњак, донесу, наслоне
на 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 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, Хрвата, мислим, да ја не набрајам, има их
пуно нација, и 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, он долази код њих и тако...
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О Ускрсу
За У#скрс, овај, па исто тако, не знам ништа посебно шта да ти кажем...
Фарбамо јаја, углавном док су били клинци мали, ја сам с њима то правио...
правио њима задовољство, па смо ми то заједно радили, ја у ствари с њима. И у
петак се фарбају јаја, ја, овај, шунку кувам, пошто 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, 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 У#скрса да стоји, е
тако, то је неки светац такав 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.
O женидби
После сам ја њу упозно кад је дошла ту код тетке. И толко смо били добри и
блиски, да се знало да ћемо живети заједно ‒ ал нисмо. И једном сам ја реко ‒
ајде да дођеш код мене ‒ и тако да то је било и без свадбе, и без венчања. И тек
после, 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. Позвао сам ја брата и кума и оно куму и тако, ал нисам хтео
да правим свадбу, тако да је био и ручак и све је било спремљено, и није ништа
посебно требало да се овај... А 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 била
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, 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
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ни да дочекујеш честитку, да чекаш од некога, или госте, него то је тај дан ‒
после ако неко наиђе ко није мого да дође или то, није проблем...
О специфичностима у говору
имају, они тамо, тај део, Мојковац, Колашин, они немају никакав
нагласак. Они баш причају исто ко и ми овде. Ја не знам дал има имало разлике.
Ако има, то је онда и занемарљива, или врло мала разлика. И#ма разлике, Босанци,
рецимо, Срби из Босне који су дошли, вероватно су они касније дошли, па је то
овај остало... И#ма нагласка... има неких ријечи које су... које важе за њихов крај,
које овде можда и неко не разумије док му не кажеш шта значи, али имају и
нагласак... 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 ови из
Ловћенца?) А то је посебна прича... Ловћенчани, они су колонизовани са Цетиња,
Цетиње, они имају тај нагласак овај, зато их зову Цикотићи овај, имају нагласак
тај... а 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 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...

2.3. Млађа генерација
М. Р. (рођен 1993. године)
О себи
Рођен деведес треће године, тринестог децембрa, у Врбасу... Живим у
Крушчићу, општина Кула... Ра2дим у Зрењанину...

мам сестру близнакињу,

брата старијег тринес месеци и два2 да2на и још једну сестру, старију седам˗осам
година, нешто тако... Шта сам завршио, основну, осмољетку... и четри године
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саобраћајне... средњу стручну... техничар друмског саобраћаја моје звање
тренутно... нисам напредово даље, нисам се пуно ни трудио, ал се спремам.
Колонизација
Деда је из Црне Горе, из Бистрице. Оданде потичу корени. Из Бистрице, из
Мојковачке Бистрице. А мамини су из Босне оно, ђе је кева рођена... у... како се
зове оно човече... Вилуси, Вилуси... Е тако. Који склоп несклопивих...
*
Деда је са десет година дошо са кевом, с два брата и са стрицем својим. А
ништа, шта како, 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 туу селу.
*
Òни су дошли само. Пре њих су у ствари 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 кад... Не знам како су они то чули,
али углавном, знали су да долазе да добију кућу и добиће земљу, и зато су и
дошли, иначе ко би дошо да... Ја мислим једно седамдес посто је колониста, сви
који порекло воде из Црне Горе, из тог дела тамо. Углавном су из мојковачког
краја дошли.
О сеоским пословима
Ми, па бавимо се мало пољопривредом... има кући оно свиње, шта има све...
Свиње, и имамо кера. Немамо краву, имали смо краву, имамо... пилад у
замрзивачу... то је то што имамо од животиња. Нахраниш увече, послеподне и
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ујутру, једном очистиш на два дана и то је то. Хране се прекрупом. То је
кукуруз који је ситно... смрвљен или како већ то иде... има машина и убаци се, и
онда га она смрви скроз и буде као прах.
*
И#мали краву, шта, то, она једе сено и воду и ништа, очистиш јој оно, сама
све... 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. Музе се, 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. Ма мора да се ради око свега, нема шта Неће она
сама јести, није то... мораш јој дат да једе, мораш јој очистит. Свакој животињи
што треба да радиш, радиш крави, радиш свињи, радиш биковима, радиш
козама, радиш овцама... Свиње су најлакше за одржавање, нема шта. Не треба
ти сено, не треба ти... треа ти кукуруз... имаш два јутра, посијеш кукуруз, и мош
држат свињу. То ти је мерна јединица за површину, овај, знам да се користи у
земљи... ар, јутар, хектар.
*
Садили смо једне године дуван, једне године детелину... једне године репу...
и тако, дуван је најтеже ако то ош да питаш... 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 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. Али ништа није исплативо кад га имаш
пола јутра... Мораш засадит нечега доста, да радиш доста, да би имо доста, јер
ми Засадиш пола јутра, ал не радиш толико пуно и имаш мало.
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*
Kад се то ради, ради се кад свиња достигне ту килажу, углавном се
натемпирају да... Па сто двадесет до 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...[шаљиво] 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 се... 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 у
ствари. Ѝсецкаш 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.
Божић
Па пре Божића иде Бадње вече, не знам како ме то прво ниси питала. Бадње
вече, пали се бадњак, пали се то овај, па колективно, да… и онда овај...
запалимо и овај кулирамо, уживамо, пали се бадњак... деца иду оно коринђају,
певају по кућама... иду од куће до куће, певају, и онда овај,они их дарују као, за
то певање, они су њима донели неку срећу као, пред Божић, како они то гледају,
неам појма... За Божић... Па да, ујутру се иде као полазници. 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... ја не знам, десет година... И
стално смо ми, разумеш, нема неко други... 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...
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Ускрс
Шта се ради тад... кад смо били мали оно, чупали неку траву, стављали 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 У#скрс
укућанима, одма ваташ јаје, куцаш се, рокаш са свима, испуцаш педесет комада
и миран си цео дан...
Слава
(Шта спремате за славу?) То основно, колач, свећа и вино. 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... ломе колач деда, ћале, стрико и кум... не... деда, ћале и стрико само. (А
шта онда кум ради?) Па ништа, кум је ту присутан... 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...
О специфичностима у говору
Па ја не примећујем ни себе како ја причам... ја мисим да ја нормално
причам, онда, јуче сам гледо Звезде Гранда, па ова каже... како је оно рекла ова
нешто... нешто акцентовала бош сачувај оно... сад не мог се сетим... не могу се
сетим... али углавном, свако ко каже другачије од мене, ја мисим да он није
добро реко. (Па јел’ ти прича деда другачије од тебе?) Па онако, шта знам...
исто је мени то све, не видим неку разлику. (А нема те неке... да ти зазвучи
црногорски некако?) 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 право оно
црногорско, 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...
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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... користи то...
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Miljana Čopa
DIALECT TEXTS FROM THE VILLAGE OF KRUŠČIĆ IN
VOJVODINA
Summary
This paper gives dialect texts from the village of Kruščić in Vojvodina, where
Montenegrin colonists have settled after the World War II. As the recent research results
show, their dialect base is East-Herzegovinian. The speech of this area is still not fully
examined, so, beside dialect texts, we give a short overview of the existing research
results, and a short description of main characteristics of its speech.
K e y w o r d s : dialectology, dialect text, linguistic fieldwork, East-Herzegovinian
dialect, Montenegrin colonists.
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