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Филозофски факултет  

О ГОВОРУ СРБА МУСЛИМАНСКЕ ВЕРЕ У ФИРУ 

И ХАМИЉУ У ЈУЖНОЈ АЛБАНИЈИ**

У овом раду бавимо се истраживањем говора Срба исламске вероиспевести 

који живе у граду Фиру у јужној Албанији и у селу Хамиљу у близини поменутог 

градског насеља. Град Фир налази се у Републици Албанији, стотинак километара 

јужно од Драча и Тиране, а удаљен је тридесетак километара од Валоне и Берата. 

Будући да се ради о Србима, који генерацијама живе изоловани међу носиоцима 

албанског језика, а који су успели да сачувају свој говор, живећи у веома тешким 

условима, и с обзиром на чињеницу да тај језик полако нестаје, сматрамо да је 

најважније снимити живи говор и урадити транскрипте тог говора. Транскрипти 

су урађени и биће саставни део овог рада. Пописали смо најважније фонетско-

фонолошке и морфолошке особине њиховог говора.

Кључне речи: Фир, Хамиљ, јужна Албанија, зетско-рашки говори, акценат, 

гласови, облици.

* jasovicgolub@gmail.com
** Истраживања су извршена и рад написан у оквиру пројекта Дијалектолошка истра-

живања српског језичког простора 178920, који се реализује уз помоћ Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије.
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О ФИРУ И ХАМИЉУ И О ЊИХОВОМ СТАНОВНИШТВУ

Хамиљ је село које је удаљено шест километара западно од града Фира 

у јужној Албанији. Становништво је национално и конфесионално мешовито. 

У селу поред Албанаца православне и муслиманске вероисповести живе и 

српски досељеници придошли из околине Новог Пазара и Тутина на самом 

почетку двадесетог века.1

Село Хамиљ данас броји око 1.500 становника, међу којима је и педесетак 

породица српске националности, муслиманске вероисповести. Најброjније су 

породице од рода: Ризвановићи, Ђерекарци, Салковићи, а у оближњем селу 

Reth Lуbofshë живи још стотинак српских породица досељених са Пештери, и 

из Рашке области: Манићи, Шкрељи, Крљићи, Баљићи, Макићи, Хасановићи, 

Босња, Муртићи, Доми и други. Његови становници се углавном баве ратар-

ством и сточарством, али има и оних који се баве разним занатима и услужним 

делатностима, а неки од њих имају своје локале чак и у самом центру Фира, 

као на пример један од наших казивача берберин Смајо Салковић. 

Мештани нису знали да нам кажу како је село добило име, а један од 

наших информатора нам је рекао да је име села сложеница састављена од 

два албанска глагола ha и mjel, што у слободнијем преводу значи – оно што 

помузеш, то ћеш и појести. 

У селу постоји деветогодишња основна школа, а нека деца основно об-

разовање стичу у приватним основним школама у самом граду Фиру. Хамиљ 

нема ни џамију ни цркву. Муслиманско становништво се сахрањује на свом 

гробљу које се налази унутар сеоског атара, Цигани на свом посебном гробљу, 

а православци се сахрањују у суседном Петровом Селу. 

Проучавaнo село се граничи са насељима Жевар (Шевар), Семан, Суљај, 

Виси и Буфас. У његовој непосредној близини налазе се села насељена ис-

кључиво православним живљем: Свети Петар и Топоље, a српског порекла 

су и називи још неких околних села: Ново село, Пољане, Радостин, Дивјак 

(Дивљака), Гора, Дреновица, Кућаре, Црквине.

Десетак километара западно од Фира налази се антички локалитет Аполо-

нија са манастирским комплексом и православном црквом ,,Света Богородица” 

претвореном после Другог светског рата у музеј.

Наши саговорници су били Срби муслиманске вероисповести, различи-

тих занимања, нивоа образовања и старости: Џемајл, Исмаил и Фаик Ризвано-

вић и Смајо Салковић. Сви живе од свог рођења у испитиваном крају, говоре 

зетско-сјеничким односно зетско-рашким говором. Млађи чланови њихових 

1 Неки наши информатори као и већина становника села Хамиља живе у граду, али због 

пољопривредних послова добар део године проведу у селу.
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породица говоре углавном албанским језиком и школују се, наравно, на том 

језику. 

Прозодијске особине

Говор српског становништва испитиваног села је троакценатски. Чувају 

се два стара силазна акцента ( ̏ ,  ̑ ) и нови дугоузлазни акценат ( ̛  ) и предак-

ценатске дужине. 

Силазни акценти се могу наћи на свим слоговима, а дугоузлазни на свим, 

осим последњем слогу.

На крајњем отвореном и затвореном слогу чува се дугосилазни акценат: 

герми, дошо, держо, додуше, даржи, гори штала, жене, зове ба ̛ба, ис воде, 

наспаво, ништа имо одена, ова, она, печ`ел’еп, посеч’е, сестре, се јагњу, 

тишо, туна; авијон, амшор, астал, зглуоп, једаман, камијон, компир, мл’ин/ 

мљин, мусл’иман, млат, Нови Пазар, оздол’, пасуљ, петл’ић, пацоф, Рамазан, 

танир, тунак, увртак, университет, цедуљар, џандар. 

Краткосилазни акценат са отворене ултиме померен је ка почетку: вар-

ника, матика, секира, бачија, воденица, али се чува на затвореној ултими: 
аргат, баџ’анак, беше отобус, каживац, кауш, кач’амак, моморус, свијетлац 
(свитац), суџ’ук, талаш (пиљевина), тражац, убиц, ч’аршаф.

Стари силазни акценти могу бити на почетним и на унутрашњим сло-
говима: бубрек, варника, ждрал’еви, живиња, забравио, запеваш, јастријеп, 

л’ивада, л’ипцала, касапит, оденакен, напријет, напунит, њемачки, пјевал’и, 

праћат, пуштит, пченица, слапши, спужињак; вилушка, животарњик, 

кљијет, крампа, кол’ијевка, понеделник, поменеш.

У проучаваном говору бележимо и појаву преношења акцената на про-
клитике и префиксе: на главу, не знам, не дође, позлаћена, помус, позадњи, 

погоре, препрега потрч’а, под руку, у руке, у памет, у главу, у нос, изјутра. 

Дугоузлазни акценти забележени су у говору села Хамиља у свим пози-
цијама осим на последњем слогу: Ба̛јрам, ба̛бо, жу ̛ња, за̛кон, ле̛јлек, ло ̛поф, 

На̛ко, но̛жом, о̛дек, Хи̛взо, рао̛ник, ни̛смо, стри̛ца, бржу̛љак, пије̛саек, једно̛га, 

кото̛рч’е, вел’и̛мо, вел’ич’а ̛нство, камио ̛ни, министа̛рство.

Будући да се становници Фира и околине, поред српским, свакодневно 
користе и албанским језиком, чињеница да су своје образовање стекли на 
албанском језику, да често и у кући са својим укућанима користе албански 
језик, сасвим је разумљиво да то утиче на акценатски систем, положај, квалитет 
и квантитет наглашених слогова. Регистровани су бројни примери у којима 
се уместо кратких чују дуги акценти и обрнуто, а уместо узлазних силазни 
и обрнуто: гајч`е (гаче), гнуо, жал̛ац, крило, овас, пролас, риболовац, свиња, 
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чафка; бајрак, бурма, звиздиш, разбо, идемо, ова удружења, цијена, нијесмо, 

лијепо, чу ̛њак и слично.

Предакценатске дужине чувају се испред старих силазних акцената: 
авџија (ловџија), Беровићи, брез зејтина, двадес, живел’и, жул’ит, јавијо, кри- 

лама, наставник, погрешила, прашит, радила, студирала, сурахија, свијет-

лац, ч’аршаф; герми, кот оваца, људи, млого коња, нема ђака, посеч’е, сеч’е, 

шесет, шогаља, Ил’азоф.

Фонетске и фонолошке особине

Становници Фира и села Хамиља који се још увек служе српским јези-
ким говоре ијекавско-екавским наречјем. И у њиховом говору као и у говору 
њиховог ранијег завичаја (Рибарићи, Тутин) кратко јат је дало е, а од дугог јата 
имамо рефлексе ије. Међутим, и у вези са вокализацијом јата регистрована је 
појава да се исти облици изговарају двојако: и песма и пјесма, певам/пјевам, 

нијесам/ни ̛сам, врије̛ме/вре̛ме, дед/ђед, девојка/ђевојка и тако даље.

Бројни су примери у којима је кратко јат дало е: беше свАдба, бư̈љбüљ 
ми пева, девер, девојку, детел’ина, двеста кућа, мо дет (дед), место, месец 
дана, мештани, невеста, недеља, пева петао, певал’и, петл’ић, руж̛а ми цве- 
та, цедилка, али и облици: мресту се, на вре̛ме, она бежи, пре̛вос, пре̛лаз. 
Изузетак су примери: вјера, пјевали, рјечнике.

Дуго јат у овом говору даје ије: бијела, бије̛љце, гријешим, двије годи-

не, ждријебе, исцијепана, јастријеп, кол’ијевка, кљијет, л’ијепе, мијења се, 

мијеша, нијесмо, пије ̛саек, пијетао, пријенаке, ријека, сл’ијепи миш, свијету, 

тијесно, цијело.

У облицима у којима се јат налазио иза дентала д, т дошло је до њиховог 
јотовања: виђет, доћерани, ђе је поток, ђе узимл’е, кћел’и шер, о̛вђе, ођенаке, 

о ̛ђе би̛л’и, међед, неђеља, не кћеше.

Вокалски систем говора испитиваног становништва чини пет вокала 
а, е, и, о, у, који се изговарају као и у стандардном српском језику, са неким 
одступањима о којима ћемо касније нешто више рећи. Саставни део вокалског 
система чини и вокал ü који је по изговору сличан француском u: бư̈љбüљ, 

дü̏лüм (дулум), сüфир (Јашовић 1997: 10).

Регистровани су и примери у којима се чува полугласничка вредност као 
и у осталим говорима зетско-рашког дијалекта: Алба ̛наец, лаежем, пије̛саек, 

сем, шл’у ̛нек. Неки вокали се изговарају отвореније или затвореније у односу 
на вредности у стандардном језику: гнуо, уон, поарастао, рао̛ник, риет, лоанац, 

теараба (Барјактаревић 1977: 416).

Једна од особина ових говора јесте замена једног вокала другим вока-
лом. Уместо вокала о чује се вокал а: матика, , станога, тал’ико, и обрнуто: 
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боџ’анак, могарица, позар, ћорапа; уместо о јавља се у: доктур; уместо у 
употребљава се о: момурус, омит, остројит; забележене су и алтернације 
вокала е>a: маћаха; а>е: ћеремида; е>и: шићера, љи̛вак, инжињер; и>е: пе-

ринач’, преметим.

Вокалска група а+о сажима се у правцу другог вокала: вала реко, добро 
дошо, даржо, гарантово, испео, му реко, наспаво, отац дошо, оро (птица), 
покисо, реко сем, сам имо, сем мого, спаво, уго, али сажимања нема у примерима 
у којима се а налази под акцентом: имао, жао, орао, посао, прич’ао, студирао, 

прошао. Ова вокалска група се сажима и у медијалној позицији: сонице, али 
зава (Барјактаревић 1966: 48).

У нашој грађи има и примера у којима долази до потпуног губљења во-
кала: бржуљ̛ак, вако (овако), жег (ожег), забравио, пршета, тал’ијанскија, 

прдруч̛’ак, пртураш, тишла, торник (уторак), д играм н умем, ол’ да запеваш, 

ел’ си за кахфу, ко ти треба (ако ти треба).

 У српском говору Фира и околине, као и у српским говорима код 
Приштине и у још неким нашим говорима, има одступања у изговору сонанта 
р у вокалској функцији. Фонема р се изговара са призвуком гласа а, е (ар, ер): 
Гар̏ч’ку, даржа ̏ва, даржа ̏ве су даржаве, даржавни, даржало, даржал’и за ̛кон, 

дарво, даржо, дарл’ач’а, кат ч’ују сарпски, карст, парво, Сарбија, понио у Сар-

бију; бердило, герми, али и са пуним вокалом арђаво.

У испитиваном говору осим консонаната које имамо у стандардном 
језику чува се и стара африката ѕ. Регистровани су само примери: буѕа/буза, 

вала баш Дарѕеѕа, Дарѕеѕа, пенѕиа, отоше у пенѕиу.

Већина консонаната изговара се идентично као и у стандардном језику, 
али има и неких одступања код изговора африката ћ, ђ, ч, џ, спиранта х, со-
наната л, љ, н, њ, в, р.

Изговор африкатских парова је померен тако што су ч, џ умекшани, а 
ћ, ђ очврсли и ми смо их обележавали знаковима ч`, џ`: брач’а, да прич’а, 

дарл’ач’а, кач’амак, кото̛рч’е, кот пч’ел’е, косач’, не̛ч’у, оч’е бол’е, посеч’е, 

перинач’, прич’аш, прдру ̛ч’ак, пч’елови, ријеч’, сеч’е, ч’етири евра, ч’оршаф; 
амиџ’а, боџ’анак, даиџ’е, доџ’е ба̛бо, јабанџ’иiа, наџ’емо, суџ’ук, проџ’е, џ’аба. 
Регистровани су и примери у којима се уместо ћ употребљава ч, а уместо 
ђ африката џ и обрнуто: пећурка, пљаћкаш, ру ̛ћак, ћисто, ћетири, ћетири 
разрета, ћека воду, ћорапа; брача, своју брачу, наше куче (куће), оче бол’е; 
туџина; казанђија, мерђан, носталђију, фиљђан.

Нестандардан је и изговор сонаната л, љ, нарочито у позицији испред 
вокала предњег реда и употреба л уместо љ и обрнуто: брес школ’е, вел’ики, 

вел’и ̛мо, да закол’емо, мал’и, одовл’ен, тал’ијанскија, сл’езенка, вилушка 
(гвоздена вила); бије̛љце, Вељија, гаљка (чворак), гљист, Ђемајљ, ждраљ, 
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ждраљеви, жуљим, кљијет (млекар), кољијевка, кољиба, ље ̛јлек (рода), 
мисљиш, мљин, мљинар, мољит, напољо ̛ни, пуљиште (младунче Equus 
caballus), Саљија, Сељвија (женско лично име), сељвија (јела). 

Једна од особина српског говора села Хамиља јесте умекшани изговор 
сонанта н и веларизација њ, али и потпуна супституција сонанта њ сонантом 
н и обрнуто: бијо кот н’и, н’има, от н’и, оне гун’е, позадн’и; огладњео, живо-

тарњик, живиња, жу̛ња, кочњица, чу̛њак/чуњак; ја̏гне продавају, книга, наше 
коне, свинеће, средни прс, танир (Барјактаревић 1966: 57).

Изговор сонанта ј креће се од његовог пуног изговора као у књижевном 
језику преко слабе артикулације и потпуног нестајања: ај одвој, двије краве, 

жуце, ја, језик, јок море, л’ијево, најгоре, Њемач’ка рај, пијетао, Сарбија; 

дет моi, моi ба̛бо, бораниiа, јабанџ’иiа; Албаниа, Итал’иу, купуем, моа брач’а, 

немо, на ова момент, даруем, познае, ово му е ка плац, она бежи, ова Фаик, 

ова најмлађи, тапут, немо то, сакри се, ајде ч’ита, слуша ме, слуша нешто, 

Голубе Јашовићу. Међутим, у неким примерима јавља се секундардно ј: гајч’е 
(гаче), јопет, јопет тамо, бијо си кот н’и, кинески камијон, Козмај, руски 
авијон беше (Јашовић 1997: 12).

И у овом говору, као и још неким говорима зетско-рашког дијалекта, 
нестала је африкативност консонаната ђ, ћ, који су се развили у сонант ј: ако 
хој, ко гој, мош л’и нај, неј вала, нете ти реј, то ћеш мој, што гој (Јашовић 
1997: 12). 

Српски говор у Фиру и Хамиљу карактеристичан је и по томе што је 
фрикативно х нестало, али регистровани су и примери у којима се чува: фо-
нема х се не чује у облицима: аљи ̏на, аша ̏ш, Ибраимовић се зову, беу дошл’и, 

љеп (хлеб), меуна, меир, одо ја, реко ти, попи, брате (попих, брате), узе плук, 

одма те узму, ораи, увати, тражи л’еба, али у нашим транскриптима испи-
тиваног говора забележили смо и облике: хајер, хајт, хефта, ХаΔна, Хано, 

Хуско, Хи ̛взо, хинка, хира, хладина, хорч’, хурда.

У говору становника проучаваног краја се чује и аспировано х као и у 
говорима у околини Тутина и Новог Пазара, њиховог старог завичаја. А фри-
кација му је слабија у односу на стандардни изговор и јавља се и у облицима 
у којима је ишчезло и у речима у којима раније није било гласа х: хабер, хајт 
иди, хузда, хоћемо, хрже, буха, гвохжђен, духан, јахни, јахнуо, маћаха, кахфа, 

постреха, пухор, сахат, стреха, сухо, мехир, тарахана, мех, од них, орах, 

пазух, пастух (Барјактаревић 1966: 64).

И у овом говору постоје примери у којима је дошло до супституције 
фрикатива х неким другим гласом, најчешће гласовима к, в, ј: кујина, прој̛а, 

бува/буха, глув, су ̛во, сувота, донеси ик, па све̛жи ик, кожук, уво.

У овим говорима уместо сонанта в употребљава се фрикативно ф, на-
рочито на крају речи: бијо жиф, готоф сем, дедоф, Екремоф, Ил’азоф, крф, 
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крваф, ло ̛поф, љу ̛баф, мраф, ние криф, његоф посао, оглаф, пацоф, протиф 
На ̛та, протиф Варшаве, уриф (кртица), шаф; али и у медијалном положају: 
чафка, Љубофш, офца.

Десоноризација звучних консонаната у говору становника српске нацио-
налности је чешћа када се налазе на крају речи: Београт, бубрек, голуп, грат, 

гроп, дет, дуп, дут, Ел’мас, запат, зглуоп, Иљас, јеш (јеж), у лат (хлад), љеп 
(хлеб), никет, напријет, на ̛рот, плук, крваф ти рат (рад), момурус/мумурус, 

риет, парадајс, пре ̛вос, сет (сад), свакат, хајт; макасе, мумуруса, разрета, 

слатол’ет, университет.

У нашем материјалу нашли су се и облици у којима је дошло до упро-
шћавања сугласничких група и губљења сугласника; бријес, вел’ики прс, гроз, 

гос, кажни прс, плани (пламти), пе шес, прегрш, средн’и прс, таша (ташта), 
тице нема, тица л`етела, тица пева, де си, тицо, де си л’етицо, бре̍ска, реч’е 

комадант, сијем компи̛ре, компира, једанес, дванес, двадес, тридес, ч’етрес, 

петнас, жалосан, радосан. Али, ексцерпирани су и примери са секундарним 
сугласницима: дубљина, сл`езенка, избуч`и, избуо (изуо), брез зејтина, брес 
куће, јанувар, октомбар, мачкји.

Као и у другим нашим говорима, и у овом говору јавља се метатеза: 
пајси, којзи; жедулац/жедулац, промена сугласника која је резултат асими-
лационо-дисимилационих процеса: багрен, кочњица (кошница), Стамбол, 

нека е сретње, стуца (штуца), млого, оће млого, пч’еница, а супстандардни 
су и облици: се фал’им, фал̛а, фа̛ла млого, увати, уфатила јабука, не оту, 

звиздиш, зминско, кужина. 

Морфолошке особине

Занимљива је елизија финалних вокала и консонаната код неких именица, 
каква није забележена у говорима зетско-рашког типа: бриц, гл’ист, груд, убиц, 

секир, јањ, моља (мо̛љац). Ова појава настала је под директним утицајем ал-
банских говора и албанског језика и постпозитивног члана који се у албанском 
језику употребљава код именица, заменица и још неких других облика. 

Чињеница да се наши саговорници у свакодневном животу више користе 
албанским него својим матерњим, српским језиком, утицала је на промене 
које смо забележили код различитих категорија речи. Посебно код именских 
и код глаголских речи.

У нашем материјалу налазе се примери у којима је измењен номинатив-
ни облик, што је и утицало на деклинацију тих именица и на њихов род. На 
пример: један ста ̛бл, ова удружења уместо ово удружење, груд, у множини 
груде, гл’ист/гл’истови, евљад, бриц, убиц, жед, јањ, беља, лажа, један крф, 

тај прегрш, крампа (овчарски штап), ону семе дебелу, нема ону семе.
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Чести су и примери са мање-више поремећеном морфолошком и творбе-
ном структуром: црви ца (црв, глиста), ловач (ловац), траж̛ац, сушина (суша), 
нападну пч’елови, али мољац је моља. У промени, у зависним падежима се 
јављају облици типа: са крилама, са децама, два во̍лова, два презима, иде то 
у смећу, бацит и смећу, ови наши златови.

Именице за именовање младунчади имају у номинативу множине наста-
вак -ад: рошчад (пачићи), јарад, пашчад, пилад, али у живом говору смо чули, 
браћа јагне предавају (браћа јагњад продају).

У вокативу једнине именица мушког рода употребљавају се наставци -е, 
-у: сине, друже, Кемале, Џ’емајл’е, Исмаил’е, Голубе, уч’итељу, косачу, но̛жу, 

али чују се и номинативни облици: Фаик, Смајл’, Рамис.

Именице женског рода: жена, сестра, мајка, кућа у дативу и локативу 
једнине имају наставак -е: жене, мајке, сестре, куће. 

Личне заменице ја, ти, себе имају облик датива који се гради наставком 
-е: реко мене, помогни прво себе, пи̛во тебе, мене ракиа. Код облика за 1. и 
2. лице множине ми, ви, у дативу и акузативу чују се енклитички облици: ни, 

ви, не, ве: баш не брига, си не даржао, дадоше ни, ку ̛пише ви, да ве питамо, 

пратио ве до куће, побише не. 

Регистровани су и други супстандарни облици заменица: датив једнине од за-
менице она – њојзи, њојзин, њојзина, показне заменице: ова, та, она употребљавају 
се уз облике мушког и женског рода. У множини се чују форме: от ови, от овија, 

тија, онија, али и свакаквија, никакија, чи, тал’ики, тово ти е, тоно ти е. 

У говору Хамиља код придевских речи чују се форме са наставком -ија, 
-ије: вел’икије задруга, мал’ије кућа, доста дебел’ија крава. Поред синтетич-
ког компаратива чују се и аналитичке форме: попаметан, погори, позадњи, 
али и сланши, слапши, здравши, плавши. Супстандардни су и регистровани 
придевски облици: свинећи, змински, мачкји.

Глаголски систем испитиваног говора не разликује се битније по са-
чуваним глаголским облицима од стања у зетско-рашким говорима околине 
Рибарића и Тутина старог завичаја данашњих становника Фира и околине. 

У говору српског становништва овог краја чува се инфинитив који се 
употребљава без финалног и: пра ̏тит, напунит, изагнат, пуштит, насипат, 

жул’ит, посећ, врет, уда̛вит, шутит, појес, помус, јес. Забележени су и при-
мери инфинитива са сонантом ј на крају: дој (доћи), реј (рећи), нај (наћи), мој 
(моћи), пеј (пећи).

У једнини презента бележимо форме: мож да се посече, мо̏ж да се ре̏же, 

мо ̏ш д изгориш, мо ̏ш л’и, и у трећем лицу множине: они вељу, мресту се, да 
се виду, да ставу, они да плату, (нете) да говору, да живу, да раду, посва̏ду 
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се. Супстандардне су и форме: купувамо, предавамо, истеравам, препечавам, 

узимљем, сам̏о ни смећа.

Забележили смо и примере имперфекта и аориста: ја кћа, кћау у Сарбију, 

врша̏у, ћа̛ше, носаху, носасмо, ђе беху оно, бе̛смо једанпут; нађо книгу, ја реко, 

узе јагне, не би хајер, прођосмо, дођосмо, деца отоше, дадоше ни краве, има̛ше 
волова, држа ̛ше Рамазан, не̛маше л’еба (Барјактаревић 1964–1965:  93–94). 

Друго лице једнине императива употребљава се у облицима без финал-
ног и, j: држ иглу, сед ту, нос ђубре, слуша нешто, чека, Голубе, саши дугме, 

попи ту ракиу, уми руке.

Непроменљиве речи: прилози, предлози, везници, узвици и партикуле у 
говору становника Хамиља имају исто или слично значење као и у осталим 
нашим говорима. У нашем материјалу налази се највише прилога, који се 
употребљавају често са партикулама. Прилози за време: сад/сат, садек/саде-

ке, данас, јуч’ер, тат (тада), пријен, пријенаке, посл’ен, посл’енаке, јесенас, 

љетос; за место: о̛ђе, ођенаке, оздол’, о ̛нђе, ниђе, свугђе, ђе, ђе гој, тунаке, 

о̛дек/о̛вдек, о̛вдеке/овдеке, одена̛ке/оденакен, одовл’ен; за начин: друкче, зајед-

нако раду, наопако, овако, тавако, онако, танако.

Од наших казивача смо често добијали неочекиване одговоре на питања 
постављена из Упитника за Српски дијалектолошки атлас. Морфофонолошки 
ликови неких назива разликују се од онога што се може чути у говору Рибарића 
и околине, у старом завичају наших казивача. Навешћемо неке називе: балов 
(обала), увртак (вртлог), ловач, авџ’ија (ловац), црвица (црв, глиста), сурахија 
(чаша са дршком), крампа (чобански штап), јањ (подни прекривач изаткан на 
разбоју), вилушка (тако се назива гвоздена вила), наћвар (наћве), пипер (бибер), 
стрмулар (остоже), шашка (шаша), сестрића (сестричина), препрега (кецеља), 
табан кондре (ђон), кондра (ципела), Вел’игдан (објашњено ми је да Вел`игдан 
није Ускрс него Ђурђевдан), хладина (хладовина), сушина (суша), цедуљар 
(мобилни телефон), траж̛ац, гл’еденица (зеница ока), каживац (кажипрст), 
доч’е̛так (завршетак, крај), спужињак (пуж).

Неке лексеме преузете су из албанског језика и то су једини називи 
које смо забележили за именовање одређених бића или предмета: зејтинтон 
(маслина), евља ̑д (дете), кал’ошина (колесар), касола (колиба), кауш (водир), 
мокра (ручни млин за млевење жита), напа (крпа у којој се цеђењем формира 
грудва сира), нипаш (сестрић), рошчад (пачићи), ћукапик (детлић), ћирећ 
(креч), талаш (пиљевина), хорч’ (вепар), шокња (усна), шаΔра (тестера), 
штиΔза (руда) и слично.2

2 Неке од ових лексема употребљавају се и у северној Метохији, у српским говорима у 
околини Пећи. Потписник ових редова често је слушао у свом родном селу Ћушци код Пећи 
облике типа: евљаде, нип и нипаш, мик и мику, ћиреч, шара за тестеру и тако даље.
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Лексичке и синтаксичке особине

Читајући и ишчитавајући транскрипте говора становника Фира и Ха-
миља, лако се уочавају фразе, синтагме, али и читаве реченице изговорене 
у духу албанског језика. Стиче се утисак да већина наших саговорника прво 
у свести формира реченицу на албанском, а тек онда је изговара на српском 
језику. Илустрације ради, навешћемо неколико примера: шта имам у срце 
(Çka kam në zemër), купуем пот кирију (blej me qira), ми иде̛мо као брач’а 
(ми живимо као браћа), ни ̛смо даржал`и за̛кон (нисмо чували обичаје), држу 
носталђију (носталгични су), гријешим што турим ријеч у у̛ста (што гово-
рим о томе), држа̛ше Рамазан (постио је), поч`е ̛ше и узе ̛ше пут (изиђоше на 
прави пут), Иди у Црну Гору па уби се с Албанцима, Ције̛ло ово би̛ло у бункер 
(под бункерима). 

Утицај албанског језика регистрован је и у конструкцијама: се кат доџ’е 
бабо, се ми имамо млого, се не умијем ни ја; У језик сам Србија̛нац, У море ка 
сам бијо, ка сам бијо у факултет, у име њојзино (на њено име), Ни ̛смо имал’и 
на вре̛ме комунистич’ко.

На крају треба рећи и то да су становници Фира и Хамиља досељеници 
из Рибарића и околине досељени почетком двадесетог века, који говоре зет-
ско-рашким дијалектом. Њихов говор је екавско-ијекавски. Чувају све важније 
особине говора њиховог старог завичаја, али су забележене и промене на 
свим нивоима. А у овом раду су поменуте само неке акценатске, фонетске, 
морфолошке, деривационе, синтаксичке и лексичке особине.

ТЕКСТОВИ

Некад и сад

Некат сем мож бит мого, сат не могу, забравим. Богоми, има млого људи 
што су заслужил`и но их не пита нико више нити им вел`и јеси се наспаво. 
А садек ако хој да ти напуним ч`ашу. Овога имамо. Још по једну, хо̏ћу. – Не 
да̛је ти што си пија̛нац, боготи. Да донесу један л`еп.

Лубеница мож да се посеч`е, мож да се реже, ми кажемо да посеч`емо. 
Месо има гове ̏ђе, тел`е̏ће ил`и свине ̏ће. Őћеш л`и слатол`ет, оно како се вел`и 
акулоре. А ти Фаик, о̏ћеш л`и ракиу ти. Узми за себе ти. Вода је проврла, кипи. 
Кључ`а кат скаче навише. А, Џ`емајл`е, то су жмире. Е, што су л`ијепе би̛л`е 
оне и суџ`ук. Компир треба да га ожул`иш па се чорба вари. Буђ је кат обуђа, 
а оно е пухор. Оно зел`ено кат увати се зове пухор. Ал`и ако си огладњео па 
мало да тури у у ̛ста прдруч`ак. Ужина је у акшам, а ово је изјутра. 

Ево, ми разговарамо, шал`имо се. Баш не брига. Секир сеч`е све. Мајстор 
копа де̛бло за корита, копа га. Рахметл`и бабо би копао богоми. Ша̛ра је за 
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резање дрва, па кл`ијешта, хрђа. Бур̛ма округла, ромулак. У песму се каже 
бу̛рма позлаћена. Још једаман питаi шта исцијепана. Беше ми дебео прс. Ко 
је турио бу̛рму на прс?

То што питаш је бердило, чуњак, тури се оно конац па пртураш кроз оно 
па удараш, збијаш га. Хај, која се мука тегл`ила у мајч`ину, на разбоi. Прво 
макасе, па утне у иглу.

Вах албански се зове а ми кажемо на пролазс. Ту е вел`ики пје ̛сек и 
шљу̛нек, а дубл`ина, пуха ветар, сијева му̛ња, герми. На сао̛не су ву̛кл`и сијено. 
Кат до̛џ`е о ̛денакен рахметл`и отац па намешти навил`ке вел`ике. Па би ји по-
турио колац оздол` па све ̛жи ик, па увати волове па ву̛ч`и. Забравило се све. 

Исмаил Смајо Ризвановић, 1946.

Мој дајо

На нос ни излази ракија. Би ̛ла му свадба па да закол`емо тано кото̛рч`е. 
По, једна нога му оста, три му све ̛за. О, реко, дајо, свежи му ноге. Оно ти га 
л`ушти оно кото̛рч`е. Őде да̛ја. Не би хајер ни Кура̛ну ни ништа. Шта смо 
радил`и. Младина, ми гријешимо. Ми не смијемо он кет доџ`е више да се пије. 
Ôн је бијо три ̛пут у Меди̛ну. Додуше, ако се пије са Кора̛ном све је халал. 

Има нафака. Стар Ђемајл` ријеч`. Мој отац дошо са мном. Имао два̛дес 
и ч`етири напољо ̛на тал`ијанскија. Ништа је то би ̛ло. Десеторо деце роди 
моја мајка рахметл`и и свија десеторо и порасте. И ниједно у болницу не оде. 
Повуч`ује једно другог. Ја сем ти се бијо спремијо за економску школу. И ону 
старију сем спремијо у Саранду је тишла тамо. Богоми је отишо са овијем 
исцијепаним кошуљама, фанелом. Посл`ен полако, полако.

Ја о деце не мич`ем руку. Да сем млат. Јок, ние млого, се има своју нафаку, 
свако дије̛те. Ел` си за кахфу, за варенику, шта хој. Ка у своју кућу Мл`ијека 
има л`? Кос, а ка? Ол` мало шићера? Мисл`иш да размути. Има тога, донијо 
Бок. Радил`и смо. Иако нема ништа, не мари. И он верује што нема, се да има. 
И ја му говорим слободно. Понекат нестане.

Бесмо једанпут на неку свадбу. Вел`и ми један от овија шогаља, вел`и ̛мо 
ми, ови Арнаути. Хајт д иде̛мо да попијемо кахфу кот куће. Кахфа беше сто 
грама на месец. Тако е било. Реко за једну ч`ашу ракије имаш а кахфе моребит 
да немаш. Дошо неко, попио кахфу и отишо и нема кахфе. Ене, ене, немам ја 
кахфе кот куће. Миљазиме, реч`е, богоми сем похарч`ила ону кахфу. Немам 
кахфу да турим. И то море да бидне, нема, нема. 

Селим Салковић, 1948.
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Копал’и смо бељом

Генерација наша има живот на ч`етири стране. И кат се једе садек требаш 
једно пи ̛во напријет, једно от поморанџ`е (сок) напријет. Треба једну кока 
колу напријет. Отиднеш у школу мора книге, сат су на ч`етири стране више. 
У ал`ине нико не даржи, нико у свијет, сашивене (плетене). Слуша ме, мене 
ми е жао да ју бацим још.

Кат се завадил`и Срби с Хрва̛тима. Знаш л`и ову историју. Кћел`и да 
га убију. И оте д убију кра̛ља, да се освету. И отиде један што е бијо војно 
л`и ̛це. Па би̛л`и на стражу један Србин и један Црногорац. Наредио његово 
вел`ич`а̛нство не може у ова сат да тиднем кот н`ега. Ôн пој̛ма нема само ни 
смећа. Таман тако е било.

И краљ га зове и вел`и му. Да ти дам једну пушку и иди у Црну Гору па 
уби се тамо с Албанцима.

От деце шта имаш? Да су ти жи ̛ви. А дије̛те што си оставијо брез брата 
није̛си погодијо.

Кол`ико дал`еко Крагујевац? Сто километра. Не ̛ћу да дискутирам како 
је би̛ло кот Ти ̛та. Őћу да кажем како је би̛ло кот Енвера. Кол`ектив у пич`ку 
мајч`ину. Нијесам ра̛дијо. Ја сем бијо у школу. Ми смо се свакат мало увијал`и. 
Ђе е би̛ло тешко и ово мало смо се ч`увал`и. Богоми како да кажем копал`и 
смо бељом. Шта је беља? Беља је исто ка лопата. Само се копа земља саш 
њом. Има мало варха. Да радиш цао дан, осам сахата за долар. Долар бијо. Па 
би још у акшам. За двеста педесет л`ека.

Тури па обил`ежи. Да се дигнеш прије сабаха сахат-два да нешто ура- 
диш. Јуч`ер сем реко детету богоми није̛си ти јео тарахане мумурузне брез 
зејтина. То се приготови пријен са тијестом. Сејдо, донесе ми жена тамо у 
н`иву. Доста смо радил`и. Тегл`ил`и млого. Сви су они тагл`ил`и млого. А 
ништа имо није̛си, ђе капл`е стреха то е твоје. Иштетиће ти га ако удари план 
и ништа ти га ние платијо.

Дадоше ни по двије краве. Рекоше да ћемо пла ̛тит касније. Ја сем радијо 
са нормом како се вел`и. Бригадир забел`ежии плаћа ми он мене. Хиљаду и 
пет стотина л`ека на петнаес дана. Пла ̛та три иљаде л`ека на месец. То е шес 
марака на месец. У Турску се плаћа долар на дан.

У Албаниу кажу вуна от козе, lesh i dhis. Градил`и су оне гун`е. Па за 
простирку ч`ерге. О ̑вце се јагњу два̛пут а шишају једанма. Само тово смо 
имал`и. Па макл`и от памети.

Јес орао, јастреп, соко. И у албанску и у српску заставу. Ждрал`еви су 
вел`ики. Па гавран, буљбуљ, гаљка. Кат мене реч`е један у Скопље и гаврани 
знај̛у албански. Је̏дан до̛џ`е на тре ̏шн`у и ви ̑ч`е дру̏гом, а ка̑, а ка̑, а она ̑ дру̏ги 
ка̑же, ка̑ ка̑ ка̑.
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Џ`емајле, казо ми како се вади ракија от јабуке. На товар јабуке кол`ико 
оставиш шићер. Јабуку мош д умел`еш. Ово за грожђе грађено. Шта гој нема 
ону семе дебелу, спице. Зердел`ије су једна воћка укусна, имам ја туна у 
башч`у. Јадан ста̛бл посеч`ем. 

Голубе, немо више то да поменеш. Мој Голубе бел`и. Ние кћео да га 
доч`ека. Док је бијо Васовић би̛ло. Посл`наке ова Бл`едар мож д остане међу 
нас, а може да се пише. До ру̛ч`ак ил` два ру̛ч`ка. Ôн одма постави преседник 
Екрема. И Екрем преседник Удружен`е. Основаше ово ,,Јединство”. Зарић 
отворијо. Има л` какав циљ ова Удружењ`а. Шурак Ил`азоф Вел`ија. Селмана 
Хасића има комшију.

За овија година

Наше до тамо све. Слуша ме. Заградијо га. Деца отоше. Мој Голубе бел`и, 
знаш да ни ̛смо смел`и. Ово е било ка тишо на пенѕиу, ал`и остави, не мога. 
У ̏зни, неке гране от дафине што се тура у јело. Мирише. Осушиш у ладовину 
па се тура у јело. 

Ово му е ка плац. Има и грожђе, има и нешто тамо посијо. Őће богоми 
да се мало ради. Радијо, ал`и ове године оставијо. А за овија година је радијо 
понешто тако. Чува се да не панеш. Јок је, то је зминско грожђе. Тако се вел`и. 
Ôн затвори ту па ул`егне вода овамо. Онаi ора дошо ис Рибарића. Ови ораи 
дошл`и отут. Őће да се ради. Што се неће ра̛дит, нема ништа. 

Парадајс има, а туна му е би̛ла праса па га покри тра ̛ва. Őће да се праши. 
Ово е дивља јабука вељу. Ово је мушмула. То пане све тунаке. Чува се да не 
убијеш главу. Уфатила ова јабука доста. Пуна е. Како прич`ају о̛вде је бијо 
денис и да пробијеш дол`е седам метара испане шлу ̛на, она пијесек. Јес, из-
лази оздол`. Őдовут ћемо рахатнее. Седи ту̑. Да ти оперем овога грожђа. Ако 
мош да једеш, једи, ако немош некага. Ти полако. И ̏мамо л`и га ђе спуштит 
ту. Дафина за у пасуљ. Ово сију највише власи кот гробл`а. Ови да не окваси 
шта. Ово најпрво грожђе што сташе о̛вде. Нема ђе да седи тамо.

Ние му арџ`аво место. Ову ба̛шчу што имам за пе̑нѕиу што имам, злато 
ми е. Разговарам са овијем дрветима, са јабукама. Доџ`е Џ`емајл`. Раскрч`ео 
па ове године попуштио. Попуштила ми Ирма. Ирма ослабила, има шећерни 
бол`ес и не смијем да оставим са̛му. Доктор је са̛ветује да е мало на покрет и 
тако. Не види добро. Чу л` ме?

Не мош с једном на крај. Сем ч`ито у Куран кат може ч`овек да има више 
от једне жене. Кат бидну тешки ратови, па се убију мушкарци, нема мушкараца. 
Жене остану са̛ме. Да не остану по пу ̛ту и да не бидне курвалук и корупција. 
То су могл`и ти богата̛ши, лопови. 
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Голубе, ја сем готоф. Готоф за тамо. Што не узе мало овија грана. До ̛ђе 
ми девојка от стри ̛ца от паза̛ра Хафиза. Могу л`и узес који л`ис. Зато сем је 
посијо, посадијо. Ја одо, узе секиру. Тамо у марат може да се посади кот вас. 
Пушћуе неке цветове, мал`е цветове. Ôвде дафине сејал`и кот цркве више.

Ово син ради са Скендером овим земљу. Ôвце само. Вуну горимо. Ј ̑а се 
надам, ако Бог да, дој ће ти унук мој кот тебе. Да му е нешто тешко би̛ло то, 
ја би ти реко то. Кемал и Нихад.

Őте да преву пут, аутобан долази от Вало̛не. Тебе те не интересуе. Ово 
пут за Семан. Јес. Нема никаквога плана. Ни̛си бијо у Дивјаке. Тамо све пусто. 
Па е пол`ициа опет иштетила. То зна Еди Рама. Рама отишо у Београт Вуч`ићу 
да му каже он шта да ради. Та кои га уч`ијо био по будала од н`ега. Вуч`ић да 
му реко не признаем Косово. Ôн треба да му рекне то твоi посо. Ја сем дошо. 
От моста се одвајају.

Ис Кине ти камио̛ни. Ис Кине, јефтино, ал`и слабо. Не ̛ћу да просим. Ево 
за Семан де ова кола иду, ние дал`еко. Ријетко сем ишао. Цијело ово би̛ло у 
бункер. У центар града бункер.

За вел`ике кана̛л`е треба да се одржавају канал`и. Има и нђаље. Млого 
л`ипсал`е от ове врућине јаке. Прич`а један из Семана. Ово је село Шен Пјетер, 
а оно Топоље и ту стопoсто православни. Остaла села су мешавина. Мош л`и 
ми нај историју Косова прије доласка Турака?

Ризвановићи и Беровићи

Наш стари језик мало ч`увамо. Ми нијесмо млого овдек. Ми не поџ`емо 
у кафу да говоримо нa наш језик, српски језик. Ево, видиш, ово се даржало, 
ал`и садек ми се уморимо по мало како да вуч`ем стари језик. Сат говоримо 
албански. ово ја имам от пријен кад је би̛ла бијач`а жива. Ба̛бо оће само албан-
ски више. У Албанију парви дошо дет мо̑ј. Доџ̛`е бијач`а, моребит и гријешим 
ја. Отац Џ`емајл`, уон рођен хиљаду и девесто тридесет и девете у Тутин има 
папире, у Рибариће. Ба̛бо био моi једну годину ка дошо у Албаниу. Ми смо 
Ризвановићи и Беровићи то један крф от мајке и от оца па то се ву̛кло после. 
Имамо две презиме. То су ћисто два презима. Овдеке су само Ризвановићи а 
у Рибариће су и Беровићи.

Óвдеке само наши што су Ризвановићи држу оно носталђију да се врати-
мо у Србију јопет то е нешто вел`ико. Млади нете да знају. Јок да се фал`им 
идем на ова момент. Фа̛ла кат си дошо у моју кућу баш ка да си ми донијо 
Рибариће цијело о ̛вде. Знаш како није само Рибариће то је Сарбија цијела. И 
овдек у Албанију верују у ћетири вере, ал`и е један језик. А наш је српски 
језик. Сарбија је наша даржава. Моребит гријешим, ал`и ја тако мисл`им. Неко 
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верује на карст неко на месец, ал`и то је наша даржава. Вера друга, ал`и језик 
је српски. Шта имам у срце то говорим ја.

Садек ми смо у Хамиљ као брач`а три, а амиџ`е су пет, а имамо и сестре. 
Сестре се удал`е. Ову прил`ику сам имо у животу моi да доџ`ем тамо. Садек сам 
понио сина мог Сафет се зове. Овол`ико прил`ике сем имо и сина сам понио 
у Сарбију у Университет. Тол`ико сам понио. Сам мого да понесем Са̛фета у 
Итал`иу, у Гарч`ку, Турску. Што сам имао у мозак моi то сем ја уч`инео. Код 
нас имају неки Ђел`екарци. Голубе, знаш како Презиме оч`е боље ба̛бо моi да 
ти одговори. Знаш како ја ни ̛сам друго овол`ико прил`ике сам имао.

Ја ни ̛сам отишо да зовнем ба̛ба мога се кат доџ`е ба̛бо ја не ̛ч`у мој да 
говорим више. Сваташ? Ево, ја са стоком радим. Једно десет крава имам. Сијем 
купус и бостан и то истеравам на пазар. Купус у трговину л`етоске купувамо 
и предавамо. Земљу купуем пот кирију. 

Знаш како идемо ми Козмај и ја као Фаик. Ми иде̛мо као брач`а. Ја пијем 
ракију, он пије ракију. Мој ба̛бо бијо донијо магаре. Магаре имају они што 
су у брдо. Ми у равнину немамо магаре. Има ба̛бо коња даржи. Сем те лаго 
оч`е да иде кот пчел`е с коњом. Има пч`ел`е тамо кот оваца. Има прикол`ицу 
на два котура, то е кал`ошина. Јес на два котура. И с н`има има и први роџ`ак 
је мој ба̛бо с нима. Један уч`ител` Са̛фет се зове дошо кот нас. Хефту дана 
седео. Кат имамо свадбе зове ̛мо један другога.

Само мој дет отишо у Турску на осамдесет прву. Имо брач`у жи ̛ву. Био 
жиф брат дедоф. Вала он. Ни ̛су му да̛л`и да ул`егне у Србију. Посл`е он оти-
шо у Турску. уÔн у Албаниу дошо због сестре негове. Сестра до̛џ`е и рече 
мајки, оћеш да ми даш једно ̛га брата. Посл`е уљеже вре ̛ме комунистич`ко. То 
се затвори и ми остадосмо о ̛де. 

Саг ми, јок што смо млого богати. Садек ни треба помоћ даржавни. До 
садек ни се знало ни ко смо ми. Ти си први кои је дошо у куч`у моу. И ја сам 
млого радостан што си дошо. Четрес година затворени бисмо и даржава Ср- 
бија млого ми помогла што ми да̛ла ту бурс за дијете мое. Још да имам један 
пасош. Да имам пасош српски, кат немам не познаем се ниђе.

Птица је млого. Има млого бијел`е и црне и оне су заједнако. Ја сам птица 
бијела шесет и ч`етврте. Па нека уљегне у Евро̛пу и Албаниа и Српска. Ми смо 
би̛л`и двије три куће прије и ни ̛смо даржал`и за̛кон наш. Могу да ти говорим, 
да лажем не могу. Ми ка ови мештани радимо све. А садек јок. Не знам шта 
тражиш? Како сам се оженијо ја? Нешто тражиш. Ти си ме туријо напријет.

Који зада̛так имате ви, Голубе? Да наџ`ете куч`е ђе смо дошл`и ми. Ал`и 
јесте новинар? Да напуните за вашу емисију. Видим што ме ч`аркаш л`ијево 
– десно.



656 Јашовић Г., О говору Срба муслиманске вере...; Српски језик XXIV, 2019, стр. 641–658

Знаш л`и како смо ми Бај̛рам. Мајка моја месец да̛на држала Рамаза̛на. 
А кат доџ`е дан Бајрама туримо слатки̛ше, држи̛мо за̛кон. Ујутру рано сüфир, 
ифтар на веч`еру. Нема пи ̛ва. Мора мало меса сваки пут. Ни ̛смо зна ̏л`и за 
за̏кон. Би не ту̏рил`и у за̛твор. Бија ̏ч`а даржа̏ла то̑ и де̏т. Изјутра рано у та сат 
сüфир. Јок је друкше. Би те туријо у затвор. И дет посл`ен има̛ше тешка вре-
мена. Ћа ̛ше да се пора̛сте, а вре ̛ме арџ`аво он би забравио. Не ̛маше л`еба да 
се једе. Има ̛ше два волова. И садек беше сат-два по ру̛ч`ку. Држа̛ше Рамазан 
и у ̛ста све му крвава.

Фаик Ризвановић, 1964. 

Сви пољопривреду раду

О, Козмај, како си? Шта ми радиш? Како ти е фамил`иа, мајка како је? 
Добро сат, али слаба би̛ла. Како е ово да ова омладина нема сает вољу како 
се ово обрнуло. Ние само кот нас него свугђе. Имала притисак. Дошла је у 
Грч`ку, у Сољун тамо.

Како живите овде?

Јараби шућур она што ради- живи. Ми живимо добро. Ми смо свакат 
живел`и добро. Свакат смо радил`и. Нијесмо ч`екал`и да падне с небеса но 
смо радил`и. Ево, видиш л`и овија ти. Једна фамил`иа што ради, фамил`иа 
поштена. Као браћа, као отац, као мајка и никет арђаво биΔл`и нијесу. Никет 
брез л`еба остал`и нијесу. Богоми је имало брес л`еба људи остал`и. Ми живи- 
мо са сточ`арством. Јок ја. Деца раду. Ја сем осамдесет и пет година. Поч`е̛ше 
и узе̛ше пут. Ако хоту да раду – могу. И да живу – могу. Па, богоми, нешто 
тунаке помогнем помало. Више ме и не питају. То ми је најгоре.. У старос. Ти 
си млат. Имаш л`и оца? Је л` ти жиф отац? – Није. Пре двије године је л`? Не? 
Јеси л`и имао мало посла саш њиме? Слуша нешто стари море да погријеши, 
ама неће се спотакне. Јопет ће се одржат, а ова мла̛деж оће се спотакне. Теке 
јараби шућур, добро, добро.

Ми смо дошл`и оденакен да се вратимо јопет тамо. Őтац моi. Дошл`и 
су за крaтко вре ̛ме. Имaо једну сeстру удату он. Па она сeстра би̛ла дoшла 
одавно. Па тако вре ̛ме би̛ло типут тaмо. Пoсл`е се ова сeстра врати oдовл`ен 
баш и дође тaмо. Дeца не кћeше да седу тaмо. Кћaу у Србију. Дије̛те ђе се 
науч`и тунаке. И oће да се врати и врати се. Őтац моi. Би ̛л`и су шес браћа. И 
она сeстра се мoл`и мајки њојзиној. Да ми једно ̛га брaта за крaтко вре ̛ме па 
ћемо се јопет вратит овамо. За то не би кисмет. Затворише се границе.

Одена̛ке радијо. Богоми му ништа шкодило ние. Шта е год имао меш-
танин и ми смо имал`и. Ми смо имал`и мало више се радил`и смо више. Ови 
мештани су би̛л`и ка мало погажени о тога времена. Посл`е поч`е̛ше да граду 
куће. Не дава се она како да ти кажем се не умијем ни ја. Теке не дава се да 
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градиш ти бољу кућу ал` бол`е нешто от онога што има̛ше. Тако посл`е остаде. 
Богоми отац моi је поарастао десеторо. 

Јо, јо, има, има! нете да говору. То су Салковићи, Шкрел`и. Она Сел`им 
Салку, Још му мајка жи̛ва. Има ис Пал`ева. бијо један Синан Пал`евац. Дел`ија, 
о ̛дек узо презиме. Óдек узо то презиме. Ђел`екар̛ци туна̛ке имају куће. Узел`и 
презиме Куч. Богоми су рано дошл`и двајес и ч`етврте су дошл`и. И ̍ма и ови 
Адил`и, презијевал`и се ови Решл`ани. Стари су умрл`и већ млади остал`и. 
Ибраимовић се зову. Őни су ти, дијете, ђавол`е, ђе беху оно как Пријепољу. 

Најприје нијесмо имал`и ништа. Смо би̛л`и у задругу. Радил`и у копера-
тиву. Што ти море бит знаш, море бит си узо. Садек пошто се ова земља одвои, 
даде ни даржава. Ми смо поч`ел`и са двије краве. Два сина раду земљу. Имају 
заеднако и овце заеднако. Имају по два̛дес крава. Ова ми најстарији На ̛сер. 
И тако нијесам им дао да помијешају краве. Не знаш како ће узет работа. 
Море бит да се нешто посваду па посл`е ај одвој краве. А овце могу. Ôвце 
су мал`е. Тракторе су купил`и и ради ни ова радник. Машинерије су купил`и 
све за пољопривреду. Раду. Не шкоди хим ништа. Ка све што се ради. Кад 
има домаћина у кућу. Домаћин поправл`а кућу, домаћин оштети кућу. Вала 
јок. Досл`е ништа.

Исмаил Смајо Ризвановић, 1946.
Фаик Ризвановић, 1964.
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SOME NOTES ON THE LANGUAGE SPOKEN BY SERBS OF ISLAMIC 
FAITH IN FIER AND HAMIL IN SOUTHERN ALBANIA

S u m m a r у

This paper deals with the speech of Serbian emigrants in the city of Fies and a nearby 
village, Hamil. The city is located in southern parts of Albania, several kilometers south of 
Drač and Tirana and around thirty kilometers from Valona and Berat. People who live there 
are of Serbian descent. They are living for generations in severe conditions among Albanian 
language speakers and since they managed to keep their speech we considered it reasonable 
to make tape recordings and transcripts of their speech. 

Transcripts have already been made and will be part of this paper. Some of the most 
important phonetic, phonological and morphological characteristics have been recorded.

Keywords: Fier, Hamil, speeches of Zeta and Raska, accents, phonemes, southern 
Albania, forms. 
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