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О УПОТРЕБИ ПРЕДЛОГА С, СА и СУ У ГОВОРУ 
ИСТОЧНОБОСАНСКИХ ЕРА

У раду се говори о употреби предлога с, са и су у говору источнобосaнских Ера, претеж-
но у говору избеглица, лица која су током последњих ратних збивања привремено напусти-
ла подручје омеђено рекама Дрињачом, Биоштицом и Кривајом и падинама планина Коњуха 
и Романије. Рад је писан на темељу корпуса језичких чињеница добијених преслушавањем 
нешто више од 500 сати снимака говора времешних, аутохтоних носилаца наведеног иди-
ома. У инструменталу предлог с(а) је, поред социјатива, прилично присутан и у оруђнику. 
Специчност говора источнобосанских Ера чине случајеви настали контаминацијом 
конструкција од + генитив и с(а) + инструментал (Шта би с вас читав дан?). У говору исто
чнобосанских Ера није редак ни предлод су, везан практично за инструментал (Су-чим су 
мазали, доброе урађено).

Кључне речи и изрази: источнобосанске Ере, конструкција с генитивом, конструкција с 
акузативом, конструкција с инструменталом, контаминација конструкција с(а) + инструмен-
тал и од + генитив, предлог су.

The paper discusses the use of the preposition с, са, and су in the speech of East Bosnian Eras, 
mostly in the speech of refugees, the persons who temporarily left the region between the Drinjača, 
Bioštica and Krivaja rivers and Konjuh and Romanija mountains. The paper was written on the ba-
sis of the corpus of language material that was obtained by listening to more than 500 hours of au-
dio recordings with the speech of old autochthonous native speakers of the mentioned idiom. In 
the instrumental case the preposition с(а) is present, besides in its sociative meaning, also when 
speaking of tools. A specific feature of East Bosnian Eras’ speech can be seen in the cases derived 
from a contamination of the од+genitive and с(а)+instrumental constructions (Шта би с вас читав 
дан?). The preposition су with instrumental is not rare in the speech of East Bosnian Eras (Су-чим 
су мазали, доброе урађено).

Keywords and expressions: East Bosnian Eras, construction with genitive, construction with ac-
cusative, construction with instrumental, contamination of с(а)+instrumental and од+genitive con-
structions, preposition су.

1. Синтакса је, из добро познатих разлога, најмање заступљена у описима 
српских народних говора. Стицајем околности аутор овога рада био је у прили-
ци да указује на неке синтаксичке специфичности првенствено свога матерњег 
идиома (Реметић 1981; Реметић 2000; Реметић 2005; Реметић 2008; в. и Реметић 
2009: 166, 168–171). Недавно су објављени и радови о употреби предлога о 
(Реметић 2020) и предлога по (Реметић 2021) у говору источнобосанских Ера, а 
овај скромни прилог из домена дијалекатске синтаксе аутор с дужним пијететом 
и поштавањем драгом колеги и пријатељу, великом научнику, угледном син-
таксичару, посвећује и у знак захвалности за пажњу коју је академик Предраг 



Славистика XXVІ/1 (2022)

 О употреби предлога С, СА и СУ у говору источнобосанских Ера     301

Пипер указивао дијалектологији у гласилима и приликама где је одлучивала и 
његова реч. Иза ауторовог опредељења да посебну пажњу посвети употреби 
предлога у родном, данас већ бившем идиому стоји и мишљење заједничког 
нам пријатеља и истинског научног ауторитета, да су предлози „саставни део 
именичких синтагми и ... као такви функционишу првенствено као граматика-
лизовани експоненти семантичке категорије ʻпростораʼ, а потом и семантичких 
категорија ʻпореклаʼ и ʻциљаʼ неке радње” (Тополињска 2020: 14).

2. Чињенице на којима се темељи овај скромни прилог добијене су 
преслушавањем нешто више од 500 (пет стотина!) сати говора источнобо-
санских Ера1, идиома тзв. „прелазне зоне” херцеговачкокрајишког дијалекта 
(Ивић 2009: 25). Наведеном корпусу треба додати и ауторове теренске белешке 
настајале током вишедеценијског контакта са носиоцима свога матерњег иди-
ома. Највећи део снимања говора избеглица са наведеног подручја обавио је 
господин Милисав Крајишник (рођен 1965. године), данас насељен у Брањеву 
(општина Зворник), који је пре рата живео у Ковачићима код Кладња, родном 
селу и аутора овога прилога.

3. Предлог с(а) у говору источнобосанских Ера долази уз генитив, акузатив 
и инструментал. Уз генитив најчешће означава потицање, одвајање од неког 
уздигнутог места, од врха, од краја чега, од места вршења радње, од места 
боравка, из смера, из правца, од каквог посла, забаве и сл.(РМС 1973: 593): И 
они су, болан, овдале, с подручја нашег Бр; Имал икога с-нашега краја Прид?; 
С ногу се највише иксан и налади Ков; Неваља му здравље ништа, ево се почо 
и кочит. Најпре мало с-ногу, с-ногу, па скроз, немере прекособе да пређе 
ДДр; Тачно ме з-главе стуче Ков; Ти, мешчини, окумијо тустолицу, немичеш 
се ш-ње Ков; Какомуузеше онајпрдавац, он ш-њега неслази Ков; Скoчи са-
сијена и набије се на рогуље, умро прије зоре Рад; Они су с те-награде пои
скакали, а, нањиову срећу, дубок снијег бијо, па – бјеж у поток Ков; Скине гра 
с оније-бркаља, с оније-розги Сол; Убише нас рипама с цесте Сол; Расквочесе, 

1 Област источнобосанских Ера, условно речено, чини подручје између Бирча и Нишићке 
висоравни, терен омеђен рекама Дрињачом, Биоштицом и Кривајом и обронцима Коњуха 
и Романије. По Дејтонском мировном споразуму знатно већи део области припао је 
Федерацији БиХ, а мањи Републици Српској (в. приложену карту). Федерацији припадају 
села: Араповача (Ар; скраћенице се дају уз насеља чији говор је сниман), Берисалићи (Брс), 
Брда (Бр), Велика Кула (ВК), Вучинићи (Вуч), Горњи Дрецељ (ГДр), Грабовица (Гр), Доњи 
Дрецељ (ДДр), Дуганџићи (Дуг), Жеравице (Ж), Загајница (Заг), Ковачићи (Ков), Колаковићи 
(Кол), Коњевићи (Коњ), Крајшићи (Кр), Крижевићи (Криж), Мала Кула (МК), Метиљи (М), 
Оловске Луке (ОЛ), Очевља (Оч), Понијерка (Пон), Понор (По), Придворица (Прид), Радачићи 
(Рад), Речице, Сливња (Сл), Солун (Сол), Ћуде (Ћ), а Републици Српској: Бабине Горње (БГ), 
Берковина, Врапци (Вр), Горњи Драпнићи (ГДп), Доњи Драпнићи (ДДп), Јабука, Кнежина 
(Кн), Крушевци (Кш), Мало Поље (МП), Мангурићи, Нерићи, Поткозловача, Равањско (Рав), 
Рудине (Руд). Ерске област је у народу познатија под именом Кадилук, а њену границу ваља 
узети условно, јер се она и у овој прилици темељи на локалним народним „мерилима”, 
усменим обавештењима консултованих информатора, а и на (при)сећањима самога аутора 
ових редова. О условном статусу напред омеђене области сведочи и податак да извесна 
ивична „ерска” села (Бабине Горње, Врапци, Јабука, Мало Поље, Нерићи, Поткозловача) у 
литератури чине део романијске површи (Симић 2018: 14. В. и Карта 2: Мрежа испитаних 
пунктова на крају књиге). Укључивањем говора изгеглица из Солуна, Очевље и Крижевића 
искорачило се из „ерске” области и у сливу реке Криваје. 
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па неда се да дигне с-гнијезда Вр; Несипај нам тучорбу с ватре, погорећемо 
се, дај некмало остоји и бар мало се ладне Ж; Дошо Зоран с-Пијеска озго По; 
Која је гот примила мелу, она ће се осушит. Она се почне сушит с клице Коњ; 
Ја мислијо да је Драшко отресо, а он раскосијо с вра до удно њиве Ков; Моји 
рођаковићи са-дну села бијегали донаКуле Ков; Он ти је, болан, лопов са-дна 
каце Ков; А уши, да опростиш, капљале су с мене ДДр; Аљинка је сва ш-њега 
слећела, све подеро Вуч; Она сам прочне волино с краја онепите и потури ка-
шику Ков; Остави ружу са-срет колача Вуч; Ето нам је Бог диго нафаку и са 
земље и са миве По; Куца моје звоно негди с оваца Коњ; Коњ бијо ждребовит, 
прегризе конопац и побјегне с припона Ж; Пошо да доведе коња с припона и на-
лети на гују Бр; Коњ се откинуо с припона, испотштале протрчим и уватим га 
Пон; Тамам се били скућили, јопе рато и бјежи са-свога добра. Ето шта је иксан 
доживијо потстаре дане! Вуч; Пође на посо, намири, дође с посла, намири МП; 
Оноприје наћало се оМитровуне, сврате Жеравчани с молитве на конак Ков; 
Јасевратијо с пива, а Јован лежи Вуч; Машина је подрвету, више је има от-
ćевера. Никад неће машина ударит накамену ил надрвету с-југа Вуч.

4. Предлогом с(а) означава се и (по)бочни положај чега или радње: Руда се 
оздољ поткива и са стране се удара жељез, буши се натри мјеста, ударе се 
чивије, клини добри, и она држи читаву фуру балвана Вуч; Са стране се окви-
ри кошница турају, не озгора МП; Дигли ампу ниокошта: овце мало са стране 
начеле гра Ков; Он је с-ове стране моје нечоек Ков; Шта ти са[м] мореш с те 
стране урадит? ВК; Нико се није с оне-з-горње стране окористијо одонога-
цријепа, јаки вјетрови и скидају га Бр; Пушница се малта са-вана. Са-вана се 
омалтерише да биде топлија ДДр. Прилошки, односно предлошки лик ван у на-
веденим примерима се понаша као именица.

5. Конструкцијом с(а) + генитив означава се и време (почетак радње, пе-
риода и сл.): По јену краву имали с-почетка Коњ; Седмероигје поватано, 
оћерано с-почетка ДДр; С-почетка су били једноман ступци МК; Овце стри-
жемо с-прољећа Рад; Отучемо конопљу некат са-сунца, док је врућо сунце, кад
имамо кад, љети М.

6. Садржај „боље од” у говори источнобосанских Ера означава се и 
конструкцијом боље с: Боља стока, боље и месо и млијеко с планинске траве 
По; Бољи је са-сијена кајмак негоса-траве зелене, ријетко млијеко са траве 
ГДп; Боље млијеко са-сијена, боље, гуćће ГДп.

7. Генитивом с предлогом с може се одвраћати Х од намере, накане: Јага
стурик с-отога, онпређе нашумски ред и свадисмо се Вуч.

8. Међу најмаркантније особености говора источнобосанских Ера свака ко 
спадају потврде типа Шта би с вас читав дан?, настале, највероватније, кон та
минацијом конструкција с(а) + инструментал и од + генитив. Ова необи чна за-
мена старог облативног модела генитива бележи се широм источнобосанског 
простора. Пре четири деценија примећена је у говору свих трију конфесија 
од Вијаке код Вареша до Олова, Кладња и Хан Пијеска (Реметић 1981; уп. и 
Халиловић 2005: 22). Касније је забележена у говору горњег Бирча и Нишићке 
висоравни (Реметић 2009: 166). Из богатог корпуса говора источнобосанских 
Ера овом приликом наводимо следеће потврде: Нешта ће с-мене бит, па шта ће 
бит – незнам! Вуч; Шта ћу с-тебе катситаки, гурсузе један? Ков; Некчине, 
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брате, с тебе штагођ оће, ка[д]теБог није низашта дао Ков; Шта би с тебе 
прекуче на црквишту? Ков; Мало сам изосто, давидим шта ће ш-њега бит Ков; 
Никад није сазно шта је било ш-њега Вуч; Шта су ш-њега урадили, а он, сиро-
ма, није крив ништа бијо Ков; Касније пта је ш-њега било, незнам Ков; И шта- 
ћемо ш-њега, сво село? Ков; Јакажем да некољем, шта ћу сат ш-њега? Вуч; 
Ониће ш-њега будалу направит ВК; Там је аперисат, шта ће ш-њега бити? Рав; 
Незнам шта би ш-њега Заг; Штаће он урадит ш-њега, незнам МП; Никат се 
не сазнаде шта би ш-њега Вуч; Ако нем јарета ил овце, шта је било ш-ње? Вуч; 
Незнам шта ће ш-ње бити Вуч; Шта би ш-ње, питај Бога Бр; Била је очева кућа, 
па је Бранко незнам шта ш-ње урадијо ДДр; Неће он ш-ње ништа моћ урадит, 
ни перајој немере одбит, само џабе дангуби Коњ; Катсесмислим неби мого 
јести ни за мјесец, и шта ће да биде с нас? Вуч; Ено, Јоко, штаће с нас радити 
Вр; Шта се неће с-наз дешават катсмотиваки црни брезимало бијела? Ков; 
Ти си чоек научњак, моро би знат штаће[о]во на крају бити с нас, ми слим 
– са-Срба Ков; Биће с нас јада и белаја Вуч; Шта биде са-свега другога наро-
да негбиде и са-нас Сл; Шта би, болан, с-наз било да није било Рује?!; Шта 
би с вас читав дан? ДДр; Незнам шта је узадруги ш-њиг урађено Ков; Шта 
све ш-њија неће направит онинељеби, јадна ти мајка! Ж; Бокте пито штаће 
најпотлије бит ш-њија ВК; Шта су ш-њија направили, немереши[х] познат Ков; 
Направиће ш-њија штаоћеш ДДр; Раде ш-њија шта-оће Ков; Шта би ш-њија, 
с нолког народа? Вуч; Некад је, дијете, дванес поточара било, незнам ти казат 
ни штаје ш-њија било ДДр; Виђел шта би с нашије Алуга катпуну југ? Ков; 
Да ти је виђет шта је мраз урадијо з-букава! Мраз оцицо букве Ж; Нуто, Перко, 
штаје[o]но било с вола? Рад; Шта чине с вола, јадииг не убили Ков; Једног 
је убијо међед ушуми, а незнам шта је з-другог [вола] било Ков; Шта би с во-
лова и онок-телета? ДДр; Шта урадише људи с накије волова! Ков; Шта ти, 
бона, би с онога-ђевера? Вуч; Боји се, јадница штаћејој z-ђеце бит Ков; Е, шта 
се све нествара с-оне-ђеце, кумим те лијепијем Богом Ков!; Шта се све чини с 
оне-ђеце Ков; Знао сам, вала, кодасамгледо, штаће они учинит са-задруге и 
кумпаније Вуч; Шта, сине, би с твоје „Звијезде”, јелпрва? Ков; Штагођ учине 
с-јањади, боље-им је веђдаигзазиме Ж; Шта су учинили с јарца, повата ћеи[х] 
милиција Ков; Шта би с јарца и шуке, малопријеиг виђок нонди Ж; Нико не-
зна шта би с његове канџије и торбе ДДр; Шта урадисте с ковача, па вам чоек, 
ено, оде Вуч; Шта би с кокошију, да неоду улук? Ков; Шта си урадијо с кра-
ве, нема ти је на припону Вуч; Шта су ми крмци и јазовци урадили с куруза, бо-
лест црну иzели! Вуч; Ко ђеца, роде мој, шта учинише с куће, а ћаћаимсе није 
ни оладијо у гробу ДДр; Шта ли је наж Драго учинијо са-своје куће, нечусмо 
да је продо Ков; Шта ће с мала бит ако снијег вако јож дуго успада? Ков; Шта 
су урадили с нолког меса? Ков; Незнам шта је било с мјешае Ков; Шта је било 
с-онога-млина штојезаједнички бијо? Ков; Шталће, мили Бого, бит с овога-
нашега народа, раćћераног на све стране? Ков; Шта се с нашег народа ради?! 
Коњ; Шта се чини с народа ка[д]себудале досину ракије! Ков; Шта су ćћели, 
то су ти, напоме, и радили с народа ДДр; Шта су све с несрећника радили, а ни 
ријечиим није реко ВК; Никоим немере и нетреба помоћ, па некчине са 
своје њиве штаимјевоља ДДр; Шта је било, сине, с оваца? ДДр; Штагођ да 
биде с оваца, ти си крива Вуч; Шта би, сине, с твога одијела? Ков; Штасито 
направијо с одијела, веселниче? Ков; Бок те пито шта је било ш-његовије опа-
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нака Ж; Штаћуја с оније-пара, а јаонепаре па подњену сламарицу Ков; Шта 
чине с пара, биће жељни љеба Ж; Небојсети шта су они учинили с нолкије 
пара Ков; Шта уради „Ајдук” с „Пртизана”! ВК; Шта су мазгови учинили с 
новије саона, па то је Богу плакат Ков; Боже, Боже, да видиш саде шта се чини 
са-свијета и дуњалука Ков; Штаћемо с-овок-сијена? Коњ; Ено, чуо си штајој 
са-сина би ДДр; И ено штајој са-сина би, глуо било! ДДр; Шта је с отије-
Срба било? Вуч; Да ми је знат шта ће са-Срба нашије бит Вуч; Шта би с наке 
цуре, ако замилога Бога знаш? ДДр; Шта оћете с-овога-чоека, шта радите с 
ове-сиротиње? Сол; Гледам шта с-онок-чоека раде Рад. Ретке су потврде типа: 
Штато чините с кравом, Бог вас не убијо? Ков; Шта радиш, дијете, с тијем- 
-лан цом? Патеби ниједна ринга немере остат Ков; Незнам жив штаћу с овца-
ма Ков; Шта је са-мном било у мом животу, и непитај Ков.

9. Конструкцијом с + акузатив означава се место где се што (ко) налази 
или се што врши: Штато има везе штојето ш-њиову страну? Ков; Америка 
ш-њиову страну и јеби га Сл; Уже начинимо, и оно добро уврнемо, и-с-ону 
страну, и-с-ону страну Дуг; Жила остаје, само је мораш отесат, с ову и с ону 
страну Вуч; Направили цркву анам с ону страну гробља, а не с ову страну Рав; 
Никад више сањима ушуму, оставили ме уСланијем барама, па прешли с ону 
страну брда, а ја се, незнајућ, наопто штонијесам у животу Ков; Прокопам 
и с ону страну темеља Ков; Парјеница мора бит шупља с обје стране Вуч. 
У расположивој грађи овај предлог је у наведеној конструкцији посведочен 
једино уз именицу страна.

10. У богатом корпусу чињеница из говора источнбосанских Ера инструментал 
у социјативу, односно друштво, заједница у вршењу какве радње, доживљавање 
каквог стања, остварују се искључиво с предлогом с(а): Прије се са ђеверима 
ишло урод, није ш-људима Ков; Прије се z-ђеверима ишло урод, а не косаде, 
ш-чоеком Ж; Пошље смрти сина она је пришла мени и обилази ме z-ђецом 
МП; Мамо, јасамсачекала три војске z-ђецом својом и з-братовском Вуч; И 
она била кодњија z-ђецом Рад; Напатијо се са-мном туј ćедећи Вр; И она по-
шла са-млом, несмјела, болан, сама укући остат Ж; Оће онамуслиманка да се 
пита са-мном М; Сам сам заборавијо с-киме је он бијо Бр; Како су они родбине 
с-оно[м]-Милицом, ја незнам Вуч; Коће сад људе насулит, нико ни-с-ким, уда-
рила сиромаштиња, ударила рђа у народ Рад; Немере брежњега, а немере ни-ш- 
-њим Ков; Била се ш-њим сконтала да се узме с-отим Ков; Ја ш-њим отадај само 
– здраво заздраво Ж; Натерсно је и оно, ништа ш-њим не петљај Ков; Пођемја 
ш-њиме гор ушталу Рад; Они су ш-њом љубавили Кш; Некидан причала са-њом, 
ништа отоме знала није Вр; Да ми даш лука нокташа, викала нека. Ш-њом се 
неко, белћим, шалијо, а она мишљела да има лук нокташ МП; Тешко њему с на-
ком женом! Паона је, људи, дибидус неуконтљива, ш-њом се, да си драги Бог, 
немереш ништа споразумит Ков; И отишла је умене покојна жена ш-њом Вуч; 
И покојна Винка ш-њоме Максимова била Ков; Испитала се преткућом ш-њоме 
Бр; Његова лоповлука, напија људе, а онда циркуза и шегу гања ш-њима Ков; Да 
се ја натурам да идем ш-њима ија, богами нећу Ков; И фала је Богу и то што ми 
је узео раније, штаби ш-њима? ГДр; Ш-њима ни опрепелит немерем, а добар 
сам ија косац Сол; Зграби ме запрса, изгура ме тамо, недаде ми да се побијем 
ш-њима Вр; Све-он ш-њима копо, девријо, прчко нешта Ков; Кад они приваћају 
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мене да радим ш-њима, што неби итебе? Кш; И они су, по прилици, там били и 
ш-њима се и понапијали Криж; Јасепитак онда ш-њима, штаћу?! ГДп; Никад 
више са-њима ушуму, оставили ме уСланијем барама, па прешли с ону стра-
ну брда, а ја се, незнајућ, наопто штонијесам у животу Ков; Иприје су се они 
рођакали, ш-њима сам возијо балване Ков; Ено ти тамо и рођо ш-њима пије ли, 
пије Ков; Набавише они меринке, а ш-њима, јаране, стиже и ромотиња Ж; Јавро, 
развијаем, а они наљегоше и зову ме дајдем ш-њима улов Вуч; Ја сам уњега 
с покојнијем оцом возијо балване Коњ; Возијо сам балване ш-његовијем оцом, 
сНеђом неколко година Коњ; Ујутру са Петром Станишићом, са самарицом 
усијено! Вуч; Незнам што, ал слабо сам ти летијо дајдем с поођанима Ков; 
С првом чашом, са почелицом, добром срећом! Срета[н]нам почетак! (славска 
здравица) Вуч; Прва [чаша] са почелицом, добром срећом, све са-срећом и с на-
претком! Вуч; Небити ја, вако стар, живијо ш-његовом ругобом Ков; Живијо 
с-отијем-рођацима, помогоше му они потље кућу направит По; Не могуја, ја-
засијо, оћуја с рођом да поćедим Ћ; Ајтито раскрсти све с такијем свијетом и 
остани жив ДДр; Састо се са-сином пошље толко година Сл; Даиџа, датиниси 
куво [свађао се] с ујном? Ков; Ружа побија розге са-ćћери Ков; Ружа побила розге 
са-ćћери и сав онајгра дигла нарозге Ков.

11. У говору источнобосанских Ера отприлике три пута је фреквентнији 
слободни инструментал у служби оруђника, мада нису ретке ни потрде типа: 
С вилама узбацуј сламу, раćћерају коњи, разбацују Ков; З-дугијем вилама ба-
цаш Вуч; Има вагача и с-оном-вагачом све поцијепа Ћ; Перемо суђе са водом 
Рад; Заградиш са врљикама, неко са врљикама, неко са жицом, неко с трњом 
Ков; То гарантујем з-главом Ков; Резали су до тада све с-отијем-ручнијем жа-
гама Вуч; Моја Драгица з-грабљама згрће Сл; Кукуру[з]се сијо са дрљачом, 
ко-изоб Ков; Ја сам ково с ексерима, обично седмицом Ков; Шиндру прики-
ва са ексерима, обично седмицом Рад; То се замаже са иловачом Ков; Све са-
онијем-једнијем јаетом ујутру на Васкрс омрси се Вуч; С јуларом свеже Ков; 
Онупопару помастиш пошље с кајмаком Ков; Заљевали би је с-тијем-плавијем 
каменом Ков; Зајмили би га с камењом и оћерали од оваца Вр; Закуаш са квас-
цом Ков; Рушијо сам балване с-оном-кладаром Бр; Неко је прикиво са клини-
ма, ко је имо клина Сл; Ако је то истрљано са конопцом, прије ће оздравит 
Сл; Оструже се с косом гувно и жито вршеш Вуч; С онијем кромпиром уранимо 
крмад Ков; Навадиш онијекрушака и дивљака с кутлачом Коњ; Бранили се 
са граовијем листом о[д]тијестјеница Вуч; Ондапегла с онијем-лонцом Сл; 
Чоек с-том-лопатом купи брашно у мјешину Ков; С крaмпама, лопатама ра-
дили и циваре онегонили Кш; Копало се с мотиком и крaмпом да се усије Кш; 
Помасти с масти и кајмаком Ков; И дијете је здраво, право с ногама своијем 
дошло Вуч; Онда је [даску] изоблаш и мало је догнаш са облићом, да биде бу-
блава споља, каоокругла ДДр; Погачу поткуаш, па раćћераш с оклагијом Ков; 
Ја се мучим с оклагијом, а Сања с рукама развукла питу преко стола Ков; Прво 
онеокруглиће направиш мало с оклагијом и поуљиш, ставиш у тевсију, и оно 
мало стане, и извадиш настолњак, и развучеш Сол; Купиобија косачицу, ал  
незнам оћул умјет руковат ш-њоме Ков; С онијем га управља, онијем-
ђемом Ков; Лакше је сто пута поцијепат с-отијем-батом негос-маљом, са 
млатијоницом. Неко зове маљ, неко млатијоница Вуч; Растапали смо и масти 
и зашећери, а најприје са-сиром, са кајмаком, умочи онепогаче у кајмак и с 
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отијем се омрсивало М; С отијем сам ђецу одранила, с отијем што сам на-
десет своије ноката стизала Вуч; Три метра куруза и метар шенице, ово вам је 
затри године, развлачите с отијем Вуч; С отијем су се служили пушачи Коњ; 
Једно гони волове с прутом Ков; Редо се гавез, онајгавез, ономацасто, с тијем 
се по ноћи бранили отстјеница Вр; С оном-пракљачом пљеćћемо, окрећемо и 
смачемо уводу, испирамо М; Орали су људи с ралом, а касније изишла ралица, 
данашњи плуг ГДр; После су изишле ралице, то је било лакше, брже орат са ра-
лицом, звани обртаџ бијо ГБ; Е, ткала увијек с једном руком Сл; Изврти се са 
сврдлом за игала ДДр; Дода му доброга сијена да неби прокисло, тонагази 
дoбро са-сијеном ил сламом Ков; Унутра је наложено са сламом Ков; Само с 
ономćером закуамо ДДр; С тијем се мело, није било метле ВК; Ракије не могу 
окусит, а знаш ме, и с тијем сам ти све реко освоме здрављу Сол; Закуаш 
фино брашно и с тијем се обмазивала оналула на ракиском казану По; И она
то њи с травама, све с травама залијечи Сл; Покривали се с-онијем-ћебадма 
некијем вуненијем Коњ; Умива се с водом и с онијем-цијеђом Ков; Ш-чекићом 
разбије ионај камен Ж; Умива се с онијем-цвијетом Ћ; Прије се служили с 
јеном чашом Вр; Била је кућа са шиндром покривена Ков; Овај није га гађо са  
шоротом-онијем Сл; Правиоје са шпицом и чекићом Ков.

12. Истом конструкцијом означава се и појам од кога се што (ко) одваја, 
раздваја: „О, сестро мила, како си се ш-њим растала, ника[д] толко дијете вид-
ла нијесам”, каже она, а ја, Слобо, тебе родила Ков; Удрите му копље наопако 
небили јунака с коњом раставили Вуч; Море л се раставит са телетом, први 
пут се тели Вуч; Поздравља се [млада] са своијем родитељима, ђевер доводи 
њенога коња и сватови полазе ДДп; Три пута се поздрављо с оцом, кодаје 
знао да га више неће виђет Сл; Они су њега одресирили, алалили се ш-њим, 
бива умријеће, а он живио још петнез година и пола њија саранијо Вуч; Не 
растај се ш-њима, не иди сам ОЛ; Растаде се с-оном-Станишићком, па одведе 
неку отуде изЈабуке Ж; Он се расто са женом и оде у Њемачку Ков; Растала се 
ш-чоеком, нијесу ђеце имали Руд; Ćћер ми се растала ш-чоеком, а незнам што, 
баш су лијепо живљели МП; Раćћерасмо се с комшилуком, ниђе нико ником да 
дође Рад; Сутра се раćћера ш-чоеком, ђе ће? Вуч; И-он се раćћеро са женом 
Дуг; Он се брзо раćћеро са женом Ков; Она се и са-њим раćћерала накомтри 
године Ков; Раćћерала се ш-чоеком, направи одђеце сирочад Ков.

13. Од раније се зна (Реметић 2000: 514) за овдашње примере у којима се, у 
извесном смислу, осећа елеменат друштва (Ивић 1954: 223; Симић 1978: 95). 
Овом приликом наводимо следеће потврде: С-кљусетом дође, натовари дрва, а тор-
бу с јабукама – у трешељак! Рад; Покојни Славко и умене Реља ошли да вуку озго 
с воловима Вуч; Она је ш-њом, с том-старом кравом, закопитила краве и све 
Ков; Ујутру са Петром Станишићом, са самарицом усијено! Вуч.

14. Већ се зна да се у говору источнобосанских Ера псеудосоцијативни ин-
струментал јавља као пратилачки инструментал и инструментал карактери-
стичне појединости (Реметић 2000: 514): Ија сама сам знала по ноћи отић горе 
штали з-батеријом Сл; Ја катсамназебла, јапопијем ш-чајом таблету и рек-
ла би да помогне Ков; Није ти прије била пита са-шљивама Ков; Неко купи  
ратлокум, има га и с орасима Ков; Пасуљ стучеш и прекува се с луком и разми-
рише се Сл; Са-кромпиром је направи Ков; Ш-љебом га мореш јести ДДр; Један 
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зуб је поијо синоћ с-оном-ражљевушом По; Чека ил мушкарац илижена, чека 
с-ватром, с-ватром чека преткућом Вуч; Ондарјето прављено са-дрвима Сл; 
Неки су одустајали, ал су други, срећом, пристизали и ми завршисмо здрвима 
Вуч; Одокја с косачицом тамо, вратим се Вр; Нађемо Јована Мировића у једној 
бараки с-кравама Ков; Полазник отуда куцка на врата, а ми га вам чекамо с 
рукама пунијем жита Ков; Побркали судове с млијеком, ко ђеца, болан Ков; 
Добро води рачуна да ти ђеца не униђу у колибу и побрчу судове с млијеком 
комени штосунекидан Ж; Ти причај шта оћеш, ал Рујо одвоји с оружјом, 
несмије, јаране, више никад нико нањија Коњ; Умене Драго бијо з-бацачом 
Рад; Ијасамс-митраљезом на вратима Ков; Он с-пикавцом стао на вратима, 
оће да стријеља онајнарод Ков; Један с пикавцом стаде и све нас постријеља 
Ков; С пикавцом стао на вратима, све чауре отпикавца оковрата и пособи 
Ков; А дали је дошо с-пушком? Рад; Дођоше усташе укућу с-пушкама Сл; 
Ено, богами, мамо, војске са-скијама, кажемоја покојна мама, мајка Вуч; Гледо 
си ити на ваширима макар Калаврае са-онијем-ћеманетима Рад; Дошо чоек 
рано с-отијем-опанцима Ков; Ко пита? „Неки људи с-овцама” Коњ; Чуо си ити 
да ненаоружан војник с празном порцијом и с празнијем русаком нератује, да 
празна непуца Ков; Неби мало катсеон помоли с русаком пунијем јабука Ков; 
Одлете с колима у рупачу и светројица мртви ДДр; Славни суде, ја се неслажем 
с отијем Вуч; Кад мјесец изгријае са-зором, ондође косрпић Вуч.

15. Конструкција с + инструметали долази и у значењу против: Ја сам ти, ко 
уморан, преспо утакмицу нашије с Мађарском Ков; Ми, мешчини, најгоре игра-
мо са Швабама Ков; Са Швабом се немере на марифетлуке, на финте, шњима, 
јаране, ваља играт Ков.

16. У источнобосанском ерском говору сасвим је уобичајен и предлог су, 
везан практично за облик инструмента, где означава а. друштво, заједницу у 
вршењу радње, у доживљавању каквог стања, кратко речено – социјатив: Дол 
сишо су-тим-људима и одма су му дали сав алат Пон; Мораће, стијо нестијо, 
су-пет женскара да живи Вуч; Ку[д]ћуја су-троје ђеце? Заг; Она је оста-
ла су-четверо ђеце Ков; И доведе он њу су-четверо ђеце Вуч; Млада остала 
су-петеро ђеце По. б. ситуације у којима се, у извесном смислу, осећа елеме-
нат друштва: Нијеси никад бијо су-јеном кравом Коњ; И жито настављаш око 
стожијера и су-два коња овршеш Сл; Прекључе наниђе један су-два пара воло-
ва Вуч; Стари је почео сијат, су-двије краве орали Заг; Отален одем на Гласинац 
су-двоје коња, да доћерам њиовог јечма Рад; Гонијо дрва су-двоје коња Вуч. 
в. средство помоћу којег се врши, остварује радња: Ко је су-мало земље нијесу 
му тражили Рад; Помирила сам се су-тијем, нисам сама Кш; Су-чим ћеш ићи 
болан, далеко је Сарајво МП; Су-чим су мазали, доброе урађено Пон; Су-чим 
си дошо, своијем колима? Вуч; Су-чим су долазили, незнам Вуч; Ако неш, ако 
немаш су-чим добро подмазиват и митит, ништа отпосла неће нибит Коњ; 
Узео шибицу, па паљка, потрошиће је, па нећу имат су-чим ватру наложит Ков;  
Немеремо вријећ, немамо су-чим, доксе доруша овије дана не ождријеби Сол; 
Немаш никуд ни-су-чим, ни овце ни јањета Ков; Има су-два се тка, а има и су 
четири нита Рад; Осијечеш фино љескове [виле] су-два вилца и подапнеш, вако 
завратиш неђе, најбоље наогради Коњ; Били су двојци и четворци. Двојци су 
су-два нита, четворци су четири нита ГДп; Била дрвена кућа су-двоја врата 
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Вр; Неко је имо плу[г] крилаш су-двије такте Коњ; Крупниг бијо и јечам, кру-
шник су-двије врсте, вако зрна отуд иовдуд ДДр; Нашо је једну муслеманку 
стару су двије цуре Ков; Била два млина су-три камена МП; Има камена, баца 
се су-три начина Вуч; И они се крсте су-три прста Вуч; Има вила су-три па-
рошка Вуч; Била кућа су-три спрата, ал је било омалтато, биле шивке цијепате 
По; Заградили су-пед жица и по једну жицу у кос о[д]дирека до дирека Вуч; 
Диго се устанак су пет пушака Ж. г. (по)бочни положај чега или радње: Правила 
се ужета, усуче се уже су-два краја ГДп; Отеше учетврт, а ово се само су-два 
краја теше, само су-два, некрајчи се, вамакојевелика огузина, онда је мало 
узме, да боље легне брвно Вуч; Брадвини су били двокалемци и једнокалемци. 
Двокалемац – он се оштријо су-двије стране, једнокалемац само с једну стра-
ну, наруку коије Вуч; То су ливаде су-двије стране ријеке М; Гор је неко  
насијену, на самом вру и чека, стоји докти ограбиш. Кад ограбиш, бацишму 
то подноге, онда мораж бар два притиска прислонит су-двије стране Ков; Ти 
имаж гробље су-двије стране куће Вуч; Закуће тесано обично су-двије стране 
Вр; Су-три стране је правиш, а сучетврту страну је штала Вуч; Сковано је су-
четири стране Вуч.

17. Уместо посебних закључака аутор изражава наду да ће његов скромни 
прилог о употреби једног предлога у једном, практично бившем идиому бити 
у служби подстицаја истраживачима у домену дијалекатске синтаксе, вапијуће 
изазовне, а и даље несумњиво дефицитарне дисциплине у оквиру науке о 
српским народним говорима.
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Слободан Н. Реметич

К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРЕДЛОГОВ С, СА И СУ  
В ГОВОРЕ ВОСТОЧНОБОСНИЙСКИХ ЭРОВ

Резюме

В статье рассматривается употребление предлогов с, са и су в говоре вос-
точнобоснийских эров, жителей области, ограниченной реками Дриняча, 
Биоштица и Кривая и склонами гор Конюх и Романия. Предлог с/са употре-
бляется в конструкциях с родительным, творительным и винительным падежа-
ми. В родительном падеже, помимо конструкций, характерных для родствен-
ных штокавских говоров и даже литературного языка (Има-л икога с-нашега 
краја?; Она се почне сушит с клице Коњ; Са стране се оквири кошница турају, 
не озгора и сл.), привлекает внимание конструкция, возникшая скорее всего пу-
тем контаминации конструкций од+родительный и с(а)+творительный (Никад 
није сазно шта је било ш-њега; Шта би с вас читав дан?; Шта биде са-свега 
другога народа нег-биде и са-нас и сл). Когда речь заходит о творительном па-
деже, социативное значение реализуется исключительно с предлогом (Пођем-
ја ш-њиме гор у-шталу; Они су ш-њом љубавили и сл.), в то время как орудие, 
с помощью которого осуществляется действие, чаще обозначается свободным 
творительным, хотя нередко встречаются выражения типа Има вагача и с-оном-
вагачом све поцијепа; Перемо суђе са водом и т.п. В говоре восточнобосний-
ских эров нередко употребляется предлог су (Она је остала су-четверо ђеце; 
Стари је почео сијат, су-двије краве орали; Ти имаж гробље су-двије стране 
куће и сл.).

Ключевые слова: восточнобоснийские эры, конструкция с родительным, 
конструкция с винительным, конструкция с творительным, контаминация кон-
струкций с(а) + творительный и од + родительный, предлог су.
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