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СУДБИНА ВОКАЛСКИХ СКУПИНА У ГОВОРУ БАСТАСА 
(КОД БОСАНСКОГ ГРАХОВА)

На основу релевантних примјера, у овом раду првенствено се сагледавају 
начини неутралисања појединих вокалских скупина у говору Срба једног бо-
санскограховског села. Рад има циљ да се прикаже судбина вокалских скупина 
у истраженом пункту и, на основу постојеће литературе, одреди његово мјесто 
у западнобосанским српским говорима као цјелини. 

Кључне ријечи: вокалске скупине, сажимање (контракција) вокалских 
скупина, неутралисање вокалских скупина, српски ијекавски говори западне 
Босне, источнохерцеговачки (херцеговачко-крајишки) дијалекат.

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. Село Баста4си (етници Ба3сташа5н/ Ба3сташанин и Ба3сташа5нка, ктетик 
ба3ста 5шки5) налази се у доњем Ливањском пољу, на тромеђи ливањске, гра-
ховске и гламочке општине, а административно припада граховској општини. 
Смјештено je у подножју планине Старетине, отприлике на половини пута 
између Ливна и Босанског Грахова, на око 750 метара надморске висине. Про-
стире се на дужини од приближно седам километара – на западу се граничи 
са граховским селом Нуглашицом, а на истоку са Богдашима, који припадају 
ливањској општини.
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До краја 1994. године у Бастасима је у око 65 породица живјело отприлике 
170 становника, искључиво православне вјероисповијести. Због ратних зби-
вања, крајем 1994. године комплетно становништво било је расељено, а куће 
готово у потпуности уништене. Послије потписивања Дејтонског мировног 
споразума мањи дио предратних становника уз помоћ међународне заједнице 
обновио је имовину и вратио се у Бастасе. С обзиром на то да је повратничко 
становништво углавном старије животне доби, природна селекција учинила 
је своје, тако да данас у селу живи свега петнаестак становника. 

2. Становништво Бастаса веома мало зна о свом поријеклу. Већина о том 
не зна готово ништа, а они који нешто „знају” о својим коријенима, углавном 
кажу да су се доселили „из Да3лма5нције 5”. И М. Петрић (Петрић 1961: 37) у 
дијелу рада у којем говори о поријеклу становништва доњег Ливањског поља 
констатује да је више од половине Срба ијекаваца поријеклом из Далмације. 
Помињући Бастасе, исти аутор наводи и сљедеће: „Seljaci pričaju da je selo 
dobilo naziv po potoku Bastašici, a i po tome ’što je ovdje bila nekakva rimska 
vojska koja se zvala Bas’. U selu, na mjestu zvanom Crkvina, otkopano je nekoliko 
fragmenata rimskih nadgrobnih spomenika. Ima i srednjovjekovnih nadgrobnih spo-
menika; svi su bez natpisa i ornamentike. Po svemu sudeći, ovdje je postojalo jedno 
staro naselje” (Петрић 1961а: 72). На истом мјесту Петрић је навео тадашње 
родове који су живјели у Бастасима, њихово поријекло и крсну славу. 

3. Према општој класификацији (в. Драгичевић 1986: 226–228, Ивић 
1996: 146 и Драгичевић 2001: 86–87) говор Бастаса по својим особинама 
припада источној скупини сјеверозападног огранка источнохерцеговачког 
(херцеговачко-крајишког) дијалекта. Овај говор до сада није био предмет 
обимнијих дијалектолошких радова. Скромни прилози аутора овог рада: не-
објављени дипломски рад Фонетске особине говора села Бастаса (Козомара 
2000), Млинарска терминологија Бастаса (Козомара 2002), те прије дваде-
сетак година попуњен упитник приликом прикупљања дијалекатске грађе за 
потребе израде Српског дијалектолошког атласа – једини су радови који су 
за тему имали искључиво говор Бастаса. Проф. Н. Рамић, изучавајући јатов-
ску проблематику у говорима југозападне Босне, дио дијалекатске грађе узео 
је и из говора Бастаса, који су му, између осталих, били један од пунктова 
истраживаног ареала (обједињене радове в. у Рамић 2010). Проф. М. Дешић 
у студији о западнобосанским ијекавским говорима (Дешић 1976) допирао је 
до Бастасима сусједне Нуглашице. У вези са говором Бастаса треба поменути 
и рад Ђ. Чустовић о говору становништва Ливањског поља (Чустовић 1961), 
гдје је нешто података (не баш поузданих) дато и о говорним особинама Срба 
ијекаваца. У оквиру дијалекатских истраживања говора5 централне, југоисточне 
и југозападне Босне (БХДЗб 1990) Бастаси се нису нашли на списку пунктова, 
а најближе истражени пунктови српских говора били су већ помињано сусједно 
село Нуглашица и ливањско село Бојмунте, које је од Бастаса удаљено десетак 
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километара источно према Ливну. И за податке који су се тамо нашли мора се 
рећи да су готово неупотребљиви1.

4. Свестраније изучавање српских ијекавских говора западне Босне запо-
чето је монографијом о змијањском говору (Петровић 1973). Три године касније 
објављена је најобимнија и засад непревазиђена студија о западнобосанским 
ијекавским говорима (Дешић 1976). Послије двадесетак година описани су 
ијекавски поткозарски говори (Далмација 1997). Слика о говорном стању у 
српским западнобосанским говорима касније је у неколико наврата употпуња-
вана краћим радовима, а они релевантнији за овај рад биће и овдје поменути. 
Сагледавањем општег стања у наведеним и још неким другим радовима, на 
основу прикупљене дијалекатске грађе овдје ће се приказати судбина вокалских 
скупина (прије свега њихово сажимање) у говору Бастаса и на основу тога 
одредити његово мјесто у укупности српских западнобосанских говора. 

II. ГРАЂА

5. У облицима неколико именица, те глагола јахати скупина аа < аха 

сажима се у једно дуго а: и 3зијо 5 два2 тањи4ра гра 2, не2ма5 гра 2 о3вок ље 1та; је 3дан са2т, 
и 3ма5 по4 са5та да је ту 2, но 1ге се о3сјекоше5 о1-стра5; зна1ла ја4ти на ко3њу, а3ј па ћу те 
по3ја5ти на ма3га5рцу, у1зја 5ла на4 њу, у3зја5ти на ма3гаре.

Група аа < аја такође се сажима у а5 у формама глагола стајати: ста 4ла 
сву3 но 5ћ, ста 4ле до Лије4вна, не 3 море ста 4ти на но 3гами.

У бројевима од `11 до `19 неакцентована медијална група ае редовно се 
сажима у е5: једа3не5з да4на5, једа3не5сторо го 1ве 5да5, два 4не 5ст на3виља 5ка5, два 4не5сти 5 
да2н да3нас, три 4не5сторо че1ља5ди, четр 3не5ст во 1ло5ва5, петне4стак му да4на, и 3ма5 
ше3сне5ст у3ли 5шта 5, оса3мне 5ст ми го 1ди5на5 би4ло, деве3тне 5сти 5 ма1ј и сл.

У упрошћеном облику броја двадесет ова скупина је акцентована и 
сачувана: два 3ест или се неутралише слабим прелазним гласом ј: два 3јест.

Чува се и онда кад се формира након губљења позиционо нестабилног суг-
ласника ј: ва1е5 (= увијек) се сје1ти5м, у то1пле5 кра3еве, ла1е сvu3 но5ћ, у3да5е ће2р итд. 

У облицима именица аеродром и аероплан иницијална секвенца ае 
упрошћава се неутралисањем првог дијела секвенце: и 1де 5 на е 1родро 5м, е 1но 
е1ропла 5на.

1 Аутор овог рада рођен је у Бастасима и веома добро му је познат говор Срба доњег 
Ливањског поља. Због очигледних грешака присутних у два посљедња наведена рада – у даљој 
анализи неће се више ни помињати. 
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У сантхијским везама скупина а-е која настаје након губљења интер-
вокалног ј из енклитике је понекад се сажима у а5, али много чешће остаје 
несажета:

 ко 1 га 5 на 3по 5, ко 1 га 5 гледо 5, шта 1 га 5 у 3јело, ко3ја5 до3шла, ко3ја5 то5 при 4чала, чи3ја5 то2 цу 1ра, 
чи 3ја5 зе3мља, то 1га 5 и тра 4ва; 

би4ла 5 е до3шла, Миле4ва 5 е ку1пила, до3бра5 е би 4ла, зна 2 е сва1ко, и3ма 5 е сву1ђе, о3вда5 е ме3ђа, 
о1донда5 е и кума-И$ле до3шо 5, о3на 5 е са3де5 би4ла, о1нда5 е по1чо 5 ра1т, о1туда 5 е сије4вало, и са 3да5 е 
ла1ко, ту 3да5 е га1дно, ште1та 5 е не 3 ћела и сл. 

Финална скупина ао < ал која није акцентована обично се сажима у о5. 
Ова промјена најчешће се огледа у ликовима глаголског придјева радног и 
потврђена је мноштвом примјера: 

ба1цо 5 се ка1меном, беге3нисо5 цу 1ру, бје1жо 5 а2мо, бо1јо5 се о 1вно 5ћ, бу 4ко5 пла 2ст, вје3нчо 5 се, 
вра 1ћо5 се, ду1го га 1здово5, гле1до5 у4 њу, не 1 до5 му бок, ни 4је дозва4љо 5, дозвоља 4во5 му све 1, до-

чеки4во5 је, ду 1гово 5 ми пи 1ћу (= сијено), жва 4ко5 ко1рицу, Јо 4во за3пуцо 5, засу 4ко5 рука4ве, зи 1мово 5 
на дво 4ру, је3сам и3мо 5, и3скипо5 др 3ва, ископа 4во5 тре 3сет, ја4вљо 5 ми, јау 4ко5 сву 3 но 5ћ, сиро 3ма је4чо5, 
кази 4во5 нам, ка4зо 5 њо 2јзи, капа3рисо5 и 5 Ма 4те, Јо 1ја ко1во5 но 4же, ко1по5 испо 3т куће 5, ку 1во5 се ку 3пус, 
ку 1мово 5 ми Ми 3лан, ку 1пово 5 у3 Ђапама, ку 4со 5 су1пу, ку 1цо 5 (= цијепао) др 3ва, ла 1го 5 ми, ла 1дово5 
на Три 4њивама, ла 1јо5 Ли 1ско, ле1го 5 да3наске, во 4ђе ле1жо 5, ле4мо 5 га, ле4то 5 за 3 њо 5м, ма 1зо5 ма2ст 
на3 крув, му 1ћко5 не 1што, на 1басо5 на ме 3ђеда, на1бацо 5 по 1т краве, на 4до5 се, на 3зишо5 кума-Ми 4ле, 
назу 4во5 на бо3су но1гу, на 1јо5 пра1во, на3кро5 се, на 1купово 5 и 5м све 3га5, на3музо5 зе3ру, на 3пипо5 не1што, 
на 3по 5 ме, на3ра5сто 5 ма 2ли 5, на 3ре5сто 5 ље 1то5с, на 3сјетово 5 ме, па ме на 3ћеро5, на 3шо5 и 5 у 3 њивами, 
о3бу 5ко5 се, шље 1па 5н о4до5!, одр 6жа 4во5 кра1ву, о3жего 5 се, ни 4је се оку 4по5, о1про 5 ко 1се, о3сто5 та 1мо, 
о3тицо 5 ми пр1ст, о3тишо 5 у1 гору, па1до5 два4пу 5т, пе1ко5 бра4вче, ту 2 пла 2ндово5, подаши4шо5 ме, 
по 3слушо5 би, поткраћи 4во5 је, по3шо5 на пре 4ло, пре1оро5 До 3лац, поште 3но ре1ко5, ри 4ко5 Зе 4коња, 
ро 1бово5 ције2ли 5 жи 3вот, ру 1ково5 се, са1бро5 го 3веда, сачу 4во5 ме, сје1ко5 др 3ва, спа1до5 с ко 2ла5, стра 4до5 
у Ше3гр 6ти 5је, су 4ко5 бр2ке, ду1го те 1по5, те 1со5 ко2ље, ћу 4до5 га, у1бро 5 ја1го 5да5, у3ву 5ко5 бр1њицу, у3гледо5 
га, у3ћеро5 ме у 1 ла 5ш, у3шо5 ш њи 2м, ције4по5 др 3ва, ва 1зда не 1што ча 1чко5, че1ко5 те, че1шо5 се о 3т кућу, 
чу 4во5 га, шва 1јцово5 ду1го, шве1рцово 5 ду3ва5н, ши4шо5 се...

Акцентоване скупине некад се чувају: бра1о 5 дре4њке, све 1 му да1о5, зва 1о5 
Ста4ну, зна 1о5 пи4сати, кла1о5 ја1ње, кра1о5 ку3пус, си1но 5ћ па1о5, ду1го пра1о 5, во4ђе ста 1о5, 
или се сажимају у а5: бра2 ти 1кве, све 1 му је да2, не 3 зна 5м ка1ко се 5 зва 2, ни 4је зна 2, кла2 
пи 1ла5т, кра2 бру1сове, јо1пе 5т па2, ни 4је се пра2, што 1 си ста 22.

Финална скупина ао сажима се у о5 и у ограниченом броју именица: и3мала 
ви 1то 5, до 1бар му ко3то 5, по 1купи5 о3ро 5 пи 1ла5т, до3шо5 Па 1во5, и 1де5 у па3ко5, до 1бар по3со5, 
ту2п ми свр 1до5, о3сто5 је3дан ча1во 5.

Контракција завршне секвенце ао спроводи се и у придјеву округао: 
пра1во окру4го 5, окру 4го 5 у ли 4цу и сл.

2 Типове оваквог сажимања налазимо само код Дешића (Дешић 1976: 73–74), и то тамо 
гдје су навођени примјери за зону -а5 (о зони -а5 и -о5 в. у т. 11). Овакви примјери сажимања често 
се могу чути и у говору Срба из осталих села доњег Ливањског поља, а биљежени су и у говору 
требавских Срба (Драгичевић 2002: 206), што значи да они нису посебна специфичност говора 
Бастаса као зоне -о5, те да појаву треба додатно истражити. 
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За прилог жао правило је као за придјеве типа брао – група ао остаје 
несажета: жа 1о5 ми је, би 4ло и 5м жа1о 5 и др., или се сажима у а5: ва 1зда ми жа2, 
жа 2 ми га5 је итд. 

Медијална скупина ао зна за сажимање у а5 без обзира на то да ли је ак-
центована или не: остала жа 2вица, и 3звади жа 2вицу, мо 3ја за 2ва, Ми 2лкино 5ј за 2ви, 
то2 се 5 зва 4ло кљу 3ча5ница, пла 3стична5 ку 3па5нца, ва 1зда би1јо5 на 2па5к, пра 1во на 2па5ка, 
на 2па5ко му би4ло, др 3вене 5 са2не, дје3чиње 5 са4нице.

Контраховање у о5 спроводи се у облицима именице умиваоник: на 1пољу 
је умиво4ни 5к, е1но сапу 4на на умиво4нику.

Медијална секвенца ао > о у ликовима именице саобраћај: зло 1 је та 2ј 
со1браћа 5ј, ги 1не 5 се у со 1браћа5ју3.

Скупина ао < ахо сажима се у а5 у облицима именице Грахово и њеним 
дериватима: и 1де5 и1з Гра 5ва, та3ки 5 су ти Гра2вља 5ни, о3де у 1 Гра5во, у1дари5 гра 2вац (= 
врста вјетра), гра 2вски5 ло 4пови.

Сасвим је обично: на 1орма 5лан, на 1орма 5лна, на 1орма 5лно4.

Везник као обично се јавља у облику ко, при чему је ово о редовно 
кратко: све4дно ко да гле 1да5ш, и 1де5 ко мо3мак, пу1че ко пу 1шка, ко и 3 ти 5, ко да би 
ме пи4то5, пје 1ва5 ко сла3ву5ј5.

У посебним говорним ситуацијама умјесто као и може се чути кај и 
ки: пр 1ља5в кај пра 2се, до1бар кај кру1в; чи 1ст ки су3за, све 4дно ки цу 1ра, ки ста 2ри 5 
ста1рац6.

Група -ау- контрахује се у а 5 у формама глагола упаучити се: у3па5чила се 
сва1, у3па5чило се бра1шно.

Редовно је зувар (< за ухар): зу 3ва 5р би би4ло, зу 3ва 5р ти је и 3 то5 и сл.

Почетна скупина ау неутралише се у облицима именице аутобус и 
обично је: про4ђе авфто 4бус, о3тишо 5 с авфто 4бусом итд.

6. Група -ее- < -еје- обавезно се контрахује у е5 у прилогу свеједно: ме1ни 
је све4дно, све4дно ко да гле1да5ш, не 1 би5 му све4дно и сл. 

3 „Кратко о је забиљежено код поменутог везника као и у со 1браћа5ј, со1браћа 5јна5, гдје ао 
није било на апсолутном крају ријечи (као што је то случај са већином осталих примјера) и гдје 
је а било под акцентом” (Дешић 1976: 78).

4 Тако је и у ливањско-дувањском говорном типу (Рамић 1999: 304).
5 „За ко претпостављамо да је добијено контракцијом, уз накнадно скраћивање вокала о” 

(Николић 1991: 215). 
6 Везник ки познат је низу других говора. О тумачењима његовог поријекла в. у Дешић 

1976: 80 и литератури на коју је тамо упутио. У Дешићевој грађи нема потврда за облик везника 
кај. Овај везник свој коначни лик највјероватније је добио у процесу: као и > ка и > кај.
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Сантхијска скупина е-е формирана након елиминисања сонанта ј из 
енклитике је зна и за сажимање и за чување: 

бо1ље 5 би4ло нек са1т, бо1ље 5 у3 на 5ске, ђе2 би 4ла, ви 1де5 ђе2 дије4те; 
ка3кве5 е во 1ље5, ко3ме 5 е и 3шо5, ку1-ће5 е во 1дити, доне3зде5 е ва2мо итд.

Неакцентована финална скупина -ео < -ел у радном глаголском придјеву 
најчешће се своди на -о5:

до3во 5 ме ћа1ћа, за 1узо5 тре 3тину, и3зво 5 ма3гаре, на 3во5 га на 1 воду, то 2 сам на 1чо 5, о1бузо5 га о 1ко 
па5са, о1дапо5 се па3рип, о1дузо5 му пу1шку, пре1дузо5 ме (у картању), пре1по 5 кра1ву, пре1узо5 на4 се, 
при1по 5 ко 3ња, про1чо5 о 3па5нке, ра 1запо 5 стра1шло, ра3зво 5 се од же3не5, бо2-га са1по5, у3во5 и 5 у по 3друм, 
у1зо 5 њи 1ву по 1поли итд.

У неким случајевима ова скупина остаје сачувана: за 3мео5 сније2к, на 3вео5 
га на та 1нак ле2дт, о3плео5 крошњу, по3мео5 испо 3т кра5ва5.

Чува се и кад је акцентована: же1о5 жи1то, кле1о5 у1 др 6во, у 1 каме5н, пле1о 5 кр 3то5, 
све 1о5 ме до3 куће5. 

Сажимање скупине -ео > -о5 спроводи се и код неких именица и придјева:

то2 је мо2ј а2нђо 5, и 3мала је3дан ка3нчо 5, про 1со5 пе1по5;
ве1со5 би1јо5!, пра 1во де 3бо5, ки1со5 ми је ку 3пус, да3нас не1што не1весо5, пре1дебо5 за ку1вати.

Секвенца -ео- потпуно се неутралише у облицима именице метеоролог: 
добар метро 3логк, ја4вљају метро 3лози ки 1шу, р 3ва5цки 5 су бо1љи 5 метр 3олози.

Неутралисање вокала у из групе еу- забиљежено је у лексеми еурокрем: 
во 1ли 5 е1рокре5м, на 3мажи е1рокре5ма7.

7. Скупина ии, која се често (не и обавезно) формира након губљења 
међувокалског ј, контрахује се у и5: би 1јо5 би3стри5, бога3ти 5 о 3д на 5с, све 1 боле3сни5, 
Ђу 3ли 5на ку1ћа, здра3ви 5 од мо3мка, И #ли5на же3на, ђе2 о 3на 5 ку 3ти 5ца, Ма3ри 5ца Ше3гр 6т, 
ни4сам ни1чи5, за3падоше5 га но3ви5 о3па5нци, паме3тни5 о3д мене, Дра1гица Пе3ри5на, би1јо5 
сва 1чи5, по 3све сла 3би5, ста 3ри5 љу 2ди, зго 1дна ми о3ва5 ча3ки5ца, чи 2 си ти 2 и др. 

Група -ио < -ил у облицима глаголског придјева радног најчешће се укида 
интерполацијом сонанта ј: 

би1јо5 а4си, бра4нијо5 се, бу4нијо 5 се, ва 1дијо5 меда, ви1дијо5 Уро3ша, да 3наске се вра 4тијо 5, 
вр 3тијо5 се о 3вда5, сва1шта гово 3ријо5, до3лазијо 5 ла2ни, за 3вадијо5 се ш њи 2м, зе 3ру зака 3снијо5, и3зла-

зијо 5 у Го 3рицу, и1злијо 5 пло 1чу, ја4вијо5 да је сти1го 5, ко3сијо5 у Ше 3гр 6ти 5је, кр 3стијо5 га по 1п Ше 3шум, 
ку4пијо5 ма2сти, ни4је ми1слијо5, нава4лијо5 и3ћи, напа4лијо5 че1лу, но3сијо5 пи4смо, ни1шта ни4је о3кусијо5, 
о3пазијо 5 се же3нити, све 1 о3ставијо 5, ва1зда се па1тијо 5, при3шијо5 му у 1з уши, ра4дијо5 у Лије4вну, 
ро 3дијо5 се, ру 1шијо5 зи 2т, са 1вијо5 тру 4бу, са3млијо 5 код Ја 3нека, сва 1тијо5 га (= погодио) ка 1меном, 
со1чијо5 га (= спазио, примијетио) у3 Ждра 5ло 5вцу, те 1глијо5 ко си 4воња, ту 4жијо 5 га, у3бијо5 бо 1га 
у3 њему, шко3пијо5 пра 1са5т и сл.

7 Именица е1рокре5м, те већ поменуте именице е1родро5м и е 1ропла 5н највјероватније су наста-
ле обичним неутралисањем једног дијела вокалске секвенце, а не њеним сажимањем и накнад-
ним краћењем. На овакву претпоставку наводи чињеница да су ово ријетко фреквентне групе, 
те и не постоје устаљени модели за њихово сажимање. 
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Овакво ј понекад има слабију артикулацију:

ба4цијо5 се ка1меном, запо 3слијо5 се, са 1гњијо5 у тра 3пу, ка4лијо5 кле4пац, ва1зда љу 4бијо5 дје1цу, 
ни 4је мје1ријо5 жи 1то, на 1нијо5 га ђа 1во 5, ни 4је ни о3кусијо5, до3бро по 1пијо5, спра1тијо5 о2вце, тра 4жијо5 
циви 3ка5т8. 

Према инфинитиву глагола бољети радни глаголски придјев гласи бо3лијо5 
или бо1љо 5: бо3лијо5 га дро2п; бо1љо 5 га зу2п и сл.

8. Вокалска секвенца -оа- редовно се сажима у а5 у облицима именице 
резервар: на1со5 пу 1н ре1зерва 5р, и 3ма5 јо1ш по 2 ре1зерва 5ра, о3стало5 до1ста го 1ри 5ва у 
ре1зерва 5ру.

Такву судбину има и скупина -оа- која води поријекло од -оја- из форме 
именице појас: ста1ви 5 пи 3што5љ за 1 па5с, во 3да до1 па5са, др3жи 5 но 2ж за1 па5сом. 

Обично је чо1јек, чо1јека, чо 1јеку..., а понекад се након неутралисања међу-
вокалског ј група ое контрахује у е5: зна2 че2к, пи 2та 5ј че4ка, ре3ци че4ку.

 Група оо < ол контрахује се у о5: бо2 се с во3лом, го 2 ко о3д мајке5 ро1ђен, о3де у 1 
До 5, Коза4рове ко 1коши у До 4цу, ђа 1во5 га до1несе, збо2 га но4жом, спу2шта 5 се на ко4цу, 
пу1н кр3то5 купије4ра5, на3бо5 се на бро1кву, мо3мак и1 по5, смр3ди5 ра4со5, о3вом је и1ме Со1ко5 
(име коња), но1ви 5 сто2, то2 ти је сто 1ђаво5, сје3ди5 на сто4цу, у3бо5 се у3 пр 6ст.

Сажимање секвенце -оо- (< -охо-) у дуго -о- спроводи се у облику именице 
походи: о3де у1 по5де, до3шо 5 у1 по5де и сл.

9. Финална секвенца уо < ул (као и скупуне ао, ео) најчешће се контра-
хује у о5:

ба1но 5 прије2тељ, бле1но 5 у 4 нас, за 3до5 ко би 2к, закре4но 5 се, за 1со5 ка3ву, ма 1ло ва 1рно 5, загр 4но 5 
ко 3жу5н, закре4но 5 се у кла4нцу, згр 4но 5 по 3друм, ва3ко 5 зи 1но 5, ни 4је ни зи 4но5, извр 4но 5 се, изгр 4но 5 
жа2ра, пра1во изда3но 5, и3зо 5 се, ни 4је ни квр 4кно5, кре4но5 не1кут, ме1тно 5 у3 џеп, му 4кно5 два4пу 5т, о3бо5 
чи 1зме, осва 3но 5 сније2к, о3шино 5 га, ошкри4но 5 вра 4та, пла 3но 5 на ме, по3гино 5 на пра 3гу, покре4но 5 му 
се ка1ме5н у зу1чи, попла 4но 5 му се во 2, ма1ло по3чино 5, пригр 4но 5 се, пу 4но 5 ју1го, са1со 5 чу1до со1ли, 
здра1во сва 3но 5!, до3бро свр 4но 5 ро1ге, ски1но5 с вра2та, ко да је скре4но 5, и3струно5 скро2с-на1скро5с, 
то2 је о2н су 4кно5, шу 1тно 5 ло 1пту.

Присутни су и аналошки облици типа: замије4но 5 за ра3кију, размије4но 5 га 
Бра 2нко, смије4но 5 га, учи3но 5 му се (исп.: Дешић 1976: 90).

Акцентована финална скупина уо, забиљежена само у облику чуо, поне-
кад се чува: чу 1о 5 сам те, ни 4је чу 1о5 и сл., или се и она сажима у о 5: то2 сам да4вно 
чо 2, је-ш чо 2 да је Ми4ле до3шо 5 итд.

Скупина уо < ухо разбија се гласом в у именици ухор: цр 6ве 3ни 5 јо5ј се у1во5р, 
не 2ма5 по2 у1вора, а чува се у творбеним облицима типа: ви 1ди што се5 зауо4ријо5, 
зауо4рила се о3на 5 пи 1лица.

8 О гласу ј који неутралише скупину ио в. Ивић 1966: 115.



520 Козомара Д., Судбина вокалских скупина...; Српски језик XXIII, 2018, стр. 513–522

Медијална група уо контрахује се у о5 у форми именице Духови, која се 
јавља у два различита морфолошка облика: сутра До 2ве, за1 три 5 да2на До 2ви.

10. Остале скупине добро се чувају – како оне које су акцентоване, тако 
и оне које се налазе на границама твореница, што се види на основу неколико 
сљедећих, произвољно одабраних примјера:

а 3ј а 2мо, Ве 3име, одне 3си гра 1орину з буна 4ра, и 3ма 5 зми 4ја 5 у гра 3у, зао 3стаде за 3 нами, 
наобла 4чило се, но 1си 5 на 1оча 5ле, ве 1ћ и 3ма 5 на 3усницу, до 3бро нау 3чијо 5, поа 4сијо 5 се, по 1узак му 
о1дни 5к, про 3по 5 о1ерде5 (= у потпуности, сасвим), прео3буко 5 се, ча1сом о2н то2 прео3кре5не 5, ку4пи 
ако ва3ља5 и при1уба, про3о5да5ј ма1ло, ва1зда смо у стра 3у, до 3бри ми те 1оци, ћа 3уље (узвик за 
тјерање говеда) итд.

III. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

11. Судбина финалних вокалских скупина у облицима радног глаголског 
придјева, као најзаступљеније морфолошке категорије по броју наведених 
примјера, представља добру полазну основу за смјештање говора Бастаса у 
корпус српских говора западне Босне као веће говорне цјелине. Сагледавањем 
укупног стања на територији коју захватају српски западнобосански говори, 
долазимо до закључка да је судбина финалних неакцентованих вокалских 
секвенци ао у глаголском придјеву радном поуздана изоглоса на основу које 
може да се класификује ово говорно подручје. На основу оваквог критеријума, 
српски говори западне Босне раздвајају се у двије зоне – зону -а5 (дио Босанске 
Крајине у којем се секвенца -ао своди на -а5 – в. Дешић 1976: 73–75) и зону -о5 
(преостала територија, гдје -ао > -о5 – исп.: Петровић 1973: 59–60, Дешић 1976: 
76–90, Далмација 1997: 32–35, Драгичевић 2000: 18–19, Црњак–Козомара 2015, 
704–705). Као што се види према екцерпираној грађи, говор Бастаса припада 
већем ареалу – зони -о5, што је и потврђено низом примјера у т. 5. 

Скоро редовно контраховање неакцентованих секвенци -ео, -уо у -о5 у 
облицима радног глаголског придјева потврђује компактност говора Бастаса 
са свим осталим српским говорима западне Босне. Ако се изузме слушни 
утисак истраживача5, и скупина -ио у облицима глаголског придјева радног у 
говору Бастаса у суштини има исту судбину као и у свим другим западнобо-
санским говорима.

Судбина скупина -ае- у бројевима од `11 до `19, скупина 5 ии < ији, затим 
скупина 5 оо < ол, те судбина већине различитих скупина насталих у сантхију 
– још је једна већа група наведених примјера који потврђују несумњиву 
припадност говора Бастаса говорима ширега српскога говорног простора 
на подручју западне Босне. У изнесеној грађи подударност је видљива и у 
мноштву других појединости.
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Нешто изолованих случајева који се не слажу са укупним стањем у дру-
гим истраженим говорима редовна су појава која се јавља у оваквим типовима 
истраживања и која налаже додатна истраживања, што ће веома брзо бити и 
учињено у радовима који слиједе.
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THE FATE OF VOCAL GROUPS IN THE SPEECH OF BASTASI 
(NEAR BOSANSKO GRAHOVO

S u m m a r y

Based on relevant examples, this paper primarily examines the ways of neutraliza-
tion of individual vocal groups in the speech of a Bosansko Grahovo village. The paper 
aims to present the fate of vocal groups in the examined location and, based on the existing 
literature, determine its place in the western Bosnia Serbian speeches as a compact speech 
unity.

Key words: vocal groups, contaction of vocal groups, neutralization of vocal groups, 
Serbian and Iyecavian speeches of western Bosnia, east Herzegovina (Herzegovina-Kra-
jina) dialect.
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