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РЕФЛЕКСИ ГРУПА ТЈ, DJ, ТВЈ, DБЈ, STJ, ZDJ, SKJ, ZGЈ (SK, ZG)

У ДИЈАЛЕКТИМА ЈУЖНЕ И ЈУГОЗАПАДНЕ ИСТРЕ

I

ДИЈАЛЕКТИ ЗАЛЕЂА ПУЛСКОГА

1. Према нт у р с к и д и ја лекат с к и т и п. Говори се

у неколико села на крајњем југоистоку Истре. Та су села: Премантура,

Валдебек, Винтијан, Винкуран и Бањоле. Дијалекат је у свима њима

потпуно исти, без икаквих локалних девијација.

У селима премантурског дијалекатског типа налазимо:

. за прасловенско цj, dj — tº и dº:

f

pleta, kuta, brěčitº, vrute, zlóta, tit", vete, tºlikovica, mijuriti, vrita,

plita, stritº, sreta, oblitat, obrtat, gidit', prajčitº, po nát'i, božitº, veti,

jamčiti, тát'eka, gate, nátºve, čistóta, svita, mladit', võt'e, obat“, glód'e,

mladi, roden, blidi, rdav, rda, zagradivat, razgradivat, prigradivat,

grde, mladºtiv, preda, mlade (= млад месец) (Према нт у ра);

svita, tu, pipliti, petº, nät", po nóti, lavit” (=лонац), kita, vrita, sit',

gasitº, retº, rd’a, mlade, blidi, sladi, mladi, krada, žeđ, gradºani

(Вал де бек);

najvete, gudit', petº, tºap, vrtº, gluvota, slipóta, zlóta, rда'ena, krada,

ukradeno, mladi, sladi, ridi, blidi, mlade, žed, preda, gode

(Винт и ја ну;

petº, (и) peti, potet', prajčitº, šad (Винку ран);

piplit, petº, tºar, matika, vetina, vetº, svita, Šikiti, krada, saden,

nasadena (Бањ о ле);

за српскохрватско цј — tº:

cvite | svite, brata, lište, treti, prolite, svata, krštan (Пре

ма нт у ра);

smèt'e, prolit'e, treti, brata, lišta (B a л де бек);

cvite, pridvrata (= двориште), krštan, smet", prolitºe (B и н

т и ја н );

treti, prolite, svátºа (Бањ о ле);
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c. за српскохрватско јt, ja, — tº и d :

dótº, natº, it', obät", dodi, dodite, dod'em, nadºen, obad'en (Пре

мант у ра);

ft, dot“, nät", obät", otidemo, obádemo, nádºето (Вал дебек);

döt", dodi, natº, obat“, nadºen, nademo, obaden, it" (Винт и ја н);

natº, dot“, nádemo, dádi dod'en (Бањ о ле);

d. за групе stj, zdj итд. — št, štº и Šd:

štipat, uštipnija, štuca, štucavica, ognjište, bunište, zemljište, srtnište,

kosište, prišt, prišti, klišta, kutište, gnjojište, guštar, guštarica, štiplju,

nâtašte | voštºena, išten, ištu (iskat), oprošteno (oprostit), namišteno

(namistit); dažda, moždani, daždi (Према нт у ра);

ognjište, klišti, guštar, guštarica, natašte, štipnit, strnište, košište, si

romaština, prišt | išten, stište (stiskat), trišten (= луцкаст), pritište

(pritiskat), puštan, puštat, mlášten (mláštat), daštica, môždani,

zmeždilo, zmeždit, dažda, daždeno (Вал де бек);

štene, strnište, košište, ognjište, klišta, štuca, štiplje, štipat, guštar,

guštarica | pošti (poiskat = побискати), stište (stiskat), pošten

(poiskat), daštica, pritište (pritiskat), mlášte (mláskat), išten (iskat),

pušta, puštat; zmeždila, dažda, daždi, daždeno, moždani (Вин

тијан);

ognjište, uštipne, štucavica, štuca, štucat, klištin, klišta, kosište, (mi

se) blišt? | mlášte, pošten (poiskat), namištan, namištat, namišteno;

теždit (Винку ран);

štenac, prišt, rankunište, košište, ognjište, bunište, štir | išten, stišten,

тlášten; moždani, dažda (Бањ о ле).

Аd a. ć и d у премантурском дијалекту, то су чакавизирани гла

сови = ć”, daº; čje умекшано = čº. Бел и ћ је 1912. у Премантури бе

лежио штокавско ć и d (Годишњак САН ХХVI 251). Данас — тако

није. Данас су ти гласови у Премантури осетно чакавизирани, иако

им је, можда, основица штокавска.

Аd b. За групу ај немам ниједнога примера у белешкама.

Аd d. Као што се из примера види, рефлекси група stj, skj (sk“)

овде су лингвистички разграничени: št je peфлекс засебних речи и

суфиксa ište, štº – живих алтернационих односа. Типична истарска

црта; и не само истарска. Бел и ћ (1. c.), додуше, наводи из Премантуре

облик dvorišće. Али је то неки неспоразум : онамо се двориште каже

dvorina.

Проблем премантурског алтернационог štº.

Код примера са štº Tреба у премантурском дијалекту разликовати

две групе случајева: а. примере орrošteno, namišteno, namištat, namištan
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(= намештам), pušta, puštat, који не представљају никакав проблем и

који се објашњавају такозваним подмлађеним јотовањем, и b, примере

voštena, išten (= иштем), trišten (< “treskena = трештен), stište, daštica,

poišti (= побишти), pošten ( = побиштен), који су — с фонетичкога

гледишта — неразумљиви у овом дијалекту.

Како су ови други примери добијени Р

То се питање тиче свих истарских Št-говора. А то значи, територи

јално узевши: једнога дела говора залеђа пулскога (Према н т у ра,

Медул и н, Л и жња н, Валт у ра, Мунт и ћ, Л. ово p и ка,

Мрча на), свих говора залеђа ровињскога, говора околине Ловреча

(Сел и на • Пер и ни, Вош те ни) и источних и североисточних

говора залеђа поречкога. У свима тим говорима налазимо, као у Пре

мантури, št — у изолованим речима и у суфиксу јšte; šć, štº, šč — у

алтернационим односима.

Како су такве прилике у њима добијене?

Могуће су теоријски две концепције. 1. Могуће је да су данашњи

истарски št-говори били некад šć-говори, па су у изолованим речима

и у суфиксу јšte под утицајем штокавских неикавских говора своје

šćзаменили групом, št., а сачували га — због живе језичке везе — у

алтернационим односима. 2. Могуће је да су данашњи истарски št

-говори од старине такви, с групом Št, и да су своје šć у алтернационим

односима добили од икавских говора који су у својој системи имали

групу Sč.

И једна и друга концепција има својих мана.

а. Против прве концепције одлучно говори премантурски дијалекат,

који је неукрштен и потпуно штокавски, и историјски и фактички

гледан. Друго: против његовори и сам факат или псеудофакат тобожње

систематске и безизузетачне замене свих изолованих речи са šć речима

ca št. Може ли се у такву замену веровати?

b. Друга концепција тражи допунско објашњење: зашто је утицај

икавских Šć-говора на истарске št-говоре ограничен само на алтернационе

односе, није прешао оквире тих односа?

На то је питање тешко дати сигуран одговор. Али се факат ограни

чености утицаја šć-говора само на алтернационе односе теоријски може

разумети: он би значио — у крајњој анализи— да су утицаји Šć-говора

на št-говоре били првенствено граматичке природе. А то је и

вероватно.

Степен развитка акцентуације.

Шта чини карактеристику, историјску и фактичку, премантурскога

акценатског типа 2
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И с тор и ј с к и уз ев ш и — премантурски акценатски тип

није нимало компликован. За њ је карактеристично:

1. да је у њему стари "акценат увек пренесен с крајњег слога,

како отвореног тако и затвореног, на претходни слог, и да је на тај

слог пренесен у облику ' акцента.

Дакле, у премантурском дијалекту налазимо данас:

a. акценат добијен преношењем старог “ акцента на претходни

кратки слог, и то:

c. c крајњег отвореног слога:

donesi, noga, kônji (1. мн.), lóza, lóze (1. мн.), buva, zmija, kótli

(1. мн.), kôtla, posla, speći, тбmci, rósa, plete (3. једн.), kóza, muva,

fgla, бni, čelo, sela (1. мн.), rda, voli (1. „мн.), baki (1. мн.), kösca,

kösci (1. мн.), žena, daska, zóve, réči, teče, snopa, snopi (1. мн.), (2)

snopa, pбра, (ро) пđgi, dovedi, édna, uberi, grmi (1. мн.), zóra (Пре

ман ту ра);

zöve, тиwa, buva, donesi, speći, uberi, zovi, vбda, võli, kônji (1. мн.),

sтбрi (1. мн.), selu (Бањ о ле);

pôpi (1. мн.), kosa, žena, kônja, ena (= једна), пода, svega, dica, (и)

pet i, kokoše (Винку ран);

vбda, šténe, kônji (1. мн.), grözdi (1. мн.), vбзи, tapi (1. мн.),

tºapa, buva, muva, dažda, vreteno, plete, kótli (1. мн.), peče, sedlo,

grebi (1. мн.) (Винт и ја ну;

grózdi (1. мн.), vбda, võli (1. мн.), dažda, võla, vбiи, беa (2. једн.),

sestra, muva, čelo, postóle, (ро) пđti, slanina, reći, grijбta, бna, baki

(1. мн.) (Вал дебек);

В. с крајњег затвореног слога:

trbu, momak, бdit, бас, brešitº, čovik, kбnac, edan, (s) пđgan, kôпор,

pôtok, kantat, pensat, kôsac, kópat, jezik, oženit, siroma(k), razórit, (s)

kônjen, sprignit se, prajčitº, böžitº, jamčitº, zatrt (=затрти), svidok,

pleten, zoven, tečen, pečen, zdrijat, mladit', unuk, pöist (= појести),

бbut, udovac, (s dviman) ženan, gospodin, izdanit, krštan, zaniš, zag

nat, maknit, štenac, (ро) пđgan, sidit, Šišan, Pömer, tövar (Бањоле);

čovik, пđgan (7. мн.), unuk, sestran (3. мн.), tičgat, (s) kokošan,

uzdanit, izdanit, prajčitº, Иaldebek (Винк у ран);

(s) mogan, kantat, učit, krštan, vreténon, pleten, zoven, utopit, ženan,

sěstran (3. мн.), zagnen, smeždit, Osip (B и нит и ја ну;

беat, Vodnjan, óraj (= орах), trbu, jedan, radić, grkljan, plovan, lavitº,

udovac, zabit, svidok, gradan, smeždit, lémiš, škropit, bubrig, positº,

crljen (Вал дебек);
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**

b. акценат добијен преношењем старог

Д у Г и сл. о Г, и то:

акцента на претходни

х... с крајњег отвореног слога:

gluva, lija, brazda, prede, trese, (и) pravu (= праху),frepcu (= врапцу),

strica, strina, ruka, dubi (1. мн.), jaja, mliko, puti (1. мн.), grii (1. мн.),

dite, (na) skutu, ključi (1. мн.), klišta, prišti (1. мн.), prajci (=прасци),

zubi (1. мн.), crtva, kopamo, бde (= овде), fala, muka, suva, munja,

sava (= река), rika, grana, Kata, „Luca, Sime, 1ve, tute (= овде),

ražnji (1. мн.), cipi (1. мн), kolače, greda, glava, krilo, jaje, vrata,

puti (1. мн.), deblo, stablo, svita, četvrtka, drški (1. мн.), бnde, mijura,

тladuva, cvitki (1. мн.), kaši, usta, pastuvi (1. мн.), cina, (na)

Riki, Krvati (1. мн.) (Према нт у ра);

šušca (šušac = болест кокошија), pastuvi, gnjizdo, razumimo, frepса,

reste, mišnja, muka, (и) Puli, lipa (Бањ о ле);

Stana, (и) Puli, klišta, préde, ruka, bunara, panji (1. мн.), ključi (1. мн.),

glava, puti (1. мн.) (Винкуран);

cipi (1. мн.), gremo, mrtva, stablo, gljisti (1. мн.), criva, mlade,

siče, grize, trava, vrata (Винтијан);

slanca, grdna, glisti (1. мн.), strile, brada, mlade, krade, mijuri (1. мн.),

grklji (1. мн. = гљиве), mliko, srida, petka, рioca, mačka, greda,

(u) Riki, (po) ruki (Вал дебек);

6. с крајњег затвореног слога:

pivac, štipat, preden, slanac, mlatit, frebac, (s) rukan, (po) stiman,

blejat, kijat, disat (през. diše), prasac, pisat, kaživat, prigrad'fvat,

vinac, ujac, (s) ključen, zafalit, dosegnit, oblitat, ždribac, rašanj,

sused, razdilit, planac, četvrtak, drčak, dilit, mavat, zamavat, falit,

pиvat, svitak, sićen, sadit, тičat, pisak, nakopfvat (= окопавати),

zabit (Према нту ра);

А

šušac, privat čºvit, ugasit, obrnit, vrnit, narod, zamisit, (ро) glavan,

grdnan (Бањ о ле);

dviman, dvaman, triman, glavan, poiskat (Винку ран);
{ , „“ „“ У , А у “ “ У ,

stiskat, živit, (s) rukan, četrtak, petak, frebac, štipat, procidit, čuvat,

préden, triman, dviman, planac, (s) mlikom (Винт и ја ну;

тavat, затаwat, zasidat, čºvit, mutit, pisak, petak, zapisat, švikat,

тačak, skakat (Вал дебек).

2. У осталим случајевима— тј. када није стајао на крајњем слогу—

стари "акценат остао је на своме старом месту — ни је пре но ше н

на претходн и сл о Г.
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Отуда, у премантурском дијалекту налазимо данас:

trbuva, dišina, Grebine (= назив места), volina, ovčina (= аугм.

од овца), uštipnija, koliko, čovika, nevista, četiri, potoka, petica

(= петорица), devetica (= деветорица), kantaju, ognjište, strnište,

košište, jarebica, prajčevina, besida, čuvala, crljeno, kozára (= тор за

козе), utróbica, oráji, kopaju, ušiju, dvorina (= двориште), gnjojište,

potdost, Dumbóčica (= назив места), uitija, (na) crniki, šenicu, šes

naest, ručice, želizo, gredeja, kabijača, ovrhi, misili, plovanija, zatija,

Osipe, voštºena, košulja, mladiti, Miólja, prolit'e, komoštre, mijuriti,

divojčinam, zakišnija, ucvitalo, trijeset, dvaist, drinjika, vitica, povrglo

(Према нт у ра); -

rankunište, bunište, paštura, pitala, izvrnija, Šikiti, zamislila, susě

dica, livada, (za) govedin (Бањ о ле);

uštipne, predemo, njegovoj, unuka, (iz) ušiju, poredna, motika, mačkina

(= аугм. од мачка) (Винку ран);

diteta, želizo, crljenomu, zelenin, odrizat, cidilo, &rvili, udrija, ku

dilja, poriše, rasapet (= pacпутити), zmešalila (B и нт и ја ну;

oráji, učinija, pokráli, pritisa (= притискао), изаanija, priminija,

tresemo, pletamo, pečenica, oženila, muzica (= крава музара), пеđilja,

susěda, movina (= махуна), zagreba (= загребао), telica, žerava,

razrizat, siromaština, bubrigi, posiče (Вал дебек).

3. И стари "акценат остао је у премантурском дијалекту на своме

старом месту — ни је пре но шен на претходни сл. о г.

Отуда у овом дијалекту налазимо данас:

* „“. У - A - - 2 - - - - - -

sestar (2. мн.), potuka, divojka, krvljón, košt"бт, итrit, bačav, željin,

pridvorje, pampliv, ovac, donit, kaživan, veselje, jučer, razdiljeni,

obatº, soljón, facбlin (6. мн.), četvrti, obat“, broncin, mijur, pošter,

zidar, mladºtiv, pastav, slaviij, kosir, jarav (Према нту ра);

м /

paštur (2. мн.), bačav, divojčina (2. мн.), prematurština, donit (Ба

њо ле);

bunar, sestar, grabalj, potet" (= потегнути), potega, mojoj (Вин

ку ран);

Иintijan, uzet, pensan, kantan, sidin, ležin, ovac, obaden, pridvrata

(= двориште), (и) Banjolan, motan, razumin, zajat, sapet (= спу

тити), salate (2. једн.) (Винт и ја н);

(se) pomiša, šeždeset, pokojnoga, odnit, pritište, (ti) zasida, mijtir,

unutra, krvacki (Вал дебек).
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4. Какав је премантурски акценатски тип с гледишта квантитета?

Интересантан, из два разлога.

Прво: он је скратио све неакцентоване дужине — и оне које су

стајале иза акцента и оне које су стајале испред акцента; све без разлике;

тако да у њему налазимо данас искључиво:

uštipnija (< иštipnija), predemo (< prédemo), tresemo (< trësëmo), po

kvariš (< pokvariš), blejala (< blejala), kijala (< kljala), obruč,

(< дbrač), prajčevina (< prajčevina), čuvala (< čuvala), niman (< ni

тат), kopaju (< kopaju), gledaš ( < gledaš), razgradivaš (< raz

gradivaš), zalivala (< zalivala), gredeja (< gredeja), jastreb (< ја

streb), mistli (< misili), (od) šenice (< šenice), susěda (< susěda),

žalost (< žalost), razdilija (< razdilija), badnjaki (< badnjaki), treti

(< treti), osinjak (< ostnjak), mavali (< mavali), sičemo (<sičemo),

(su se) zakonjili (< zákônili), vabili (< vabili) (Према нт у ра);

(iz) Banjбla ( < Banjola), u pet” (< u petº), u grad ( < u grad),

divojčina (< divojčina), (pet) krava (< krava), pitala (< pitala), ugasija

(<ugasija), izvrnija (< izvrnija), naroda (< naroda), Šikit'i (< Ši

kiti), razlika (< razlika) (Бањ о ле);

živemo (< živemo), na brig (< na brig), (z) bilin (< bilin), črvila

(< švila), (od) vila (< vila), u lad (< u lad), pregršt (< pregršt),

(Винкуран);

smokav (< smókav), štipali (< štipali), življenje (< življenje), pro

cidila (< procidila), čevljenje (< čvljenje), oseknija (< oseknija), rasapet

(< rasapet), salate (< saláté), (od) kôže (< kože) (Винт и ја ну;

snažija (< snažila), jopet ( < jopet), priminija (< priminija), (sто)

bilili ( < bilili), mutila (mutila), zapisali (<zapisali), vršето (< vršето),

ranila (< ranila), lišnjaki (<lišnjaki) (Вал дебек).

Друго: премантурски акценатски тип скраћује у једном положају и

акцентовану дужину. Који је то положај? То је — крајњи отворени

слог речи: у томе слогу уместо некадашњег Г акцента стоји данас у

премантурском дијалекту ". акценат.

Исп.:

Сх. ГСПИТИВС МНОЖИНС .

žena (< žena), koza (<kózá), zmija (< zmija), sting (< stina), svita

(<svita), ura (< ara), dubi (<dibi), ključi (< ključi), rašnji (< raš

nji), jaji( < jaji), crivi (< crivi), usti (< пsti) (Према нт у ра);

muva (< mava), greda (< grčđa); zubi (< zubi), bristi (< bristi);

gnjizdi ( < gnjizdi), krili (< krili) (Бањ о ле);
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noga (< noga), kokoša (< kokoša), ruká (< ruka), glava (< glava);

panji (< panji), redi (< redi), klišti (< klišti), debli (< debli). (Вин

ку ран);

kuma (<kпта), grana (<graná), cipi (s cipi), tapi (<tapi), grozdi

(< grózdi), stabli (< stabli) (Винт и јан);

buva (< bava), gljisti (< gljisti), puti (< pati), krili ( < krili) (Вал

де бек);

, генитиве једнине:

zore (< gore), dice (< dice), muve (< muve), lije (< lije), Sima

(< Šime), Ive (< Ive); dobre (< dobre (премантура);

koze ( < koze), Pule (< Pale), duše (< duše) (Бањ о ле);

kose (<kose), žene (<žene), Stanê (<Stăne), zvizde (< zvizde), koje

(< koje) (Винку ран);

vode (< vode), sestre (< sestre), grane (< grane), glave (< glave)

(Винт и ја н);

daske (< daske), zmije (<, zmije), brade (< brade), Rike ( < Rike),

тике (< maké), brazde (< brazde) (Вал де бек);

3. номинативе једнине:

ja (<ja), kotá (<kotá), koji (<koji), posa (<posa), ovi (<ovi), za

(<za), naša (< naša), zagna (< zagna), vд (< võ), fašд (< faž6),

kampanjo ( < kampanjб) (Према нт у ра);

tf(< ti), koje(< koje), o f (< onf= онај), dvi(< dvi), tri (<tri); doša(<

doša), pita ( < pita), čuva (< čava), ukra (< ukra), pasā ( < pasa);

sд ( - sá), postó (< postó) (Бањ о ле);

тi (< тi), vi (vi), ti (< ti = тај), tö (< to); šā (- iša), da (< da),

zvá ( < zva) (Винку ран);

tá (< ta), ova (< ová), posa (< posa), ukrá (< ukra), pasa (< pasa),

pisa (pisa) (Винт и ја н);

strá (< stra), dva (< dva); pá (< ра = пао) (Вал дебек);

. 3. л. једнине и 3. л. множине презента:

daždi(< dašdi), boli (<boli), kanta (< kanta), mora (< mora), zdrija

(< zdrija), kose (< kose), vrši (< vršil), siča (< sića) (Преман

ту ра);

spi ( < spi), (ne) smf (< sтi); side (<side), gredit (- gredu) (Бањ о ле);

(se) lasti (< lasti), (se) blisti (<bišti), teča (< teča), pletu (<pleti)

(Винк у ран);

тota (< motá), kopa (<kopa); restu (< resta), zovu (<zovu) (Вин

т и ја н);
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grmi ( < grmi), gnjija (< gnjija), gré (< gre), tresa (< tresa), razume

(< razume = разумеју), peču (< peču) (Вал дебек).

Овде треба — на крају — истаћи три ствари.

1. Да се "акценат не скраћује у крајњем отвореном слогу кад реч

стоји испред енклитике:

ovi je blizu, onio je daleko, pun prišti je, došaoje, boliоте пода, da san

njim, da je tebi, čudo vincije (премантура);

koja je to, pet uravје (Бањ о ле);

kod ti klištiоје (Винку ран);

koji je doša (Винт и ја н);

onioje još i blidi, cine je (Валдебек).

Овакви су примери доста ретки. Зашто? Зато што за њих нема је

зичких услова у премантурском дијалекту: у њему енклитике, и заменич

ке и глаголске, стоје најчешће испред речи, врло ретко иза речи.

2. Да се “ акценат не преноси с крајњег отвореног слога кад

реч стоји пред енклитиком:

kômu: komuusi tó dà, dàbro: dobrдuje, nariči: naučiome, dovédi : do

vedi ga, dosegni: dosegniотi, uberi: uberfoga, istrësi : istresloga,

prokleni: ne prokleni mi sritu, sprigni: sprignise, oslobodi : oslo

bodi nas, kaži: kaštomu, otari: otarioga, stresi: stresioje, donesi: do

nestoga, reći: reči mu, poišti : poištºfume, speči: spečimi, zovi :

zoviЈga.

3. Да премантурски дијалекат чува трагове од акцента:

dažda (поред dažda), s vretenon (поред vretenon), pleten ( < pleten,

поред pleten), jedan (поред јеaan), дајt (поред бdit), bročitº (поред

brečitº), visina (поред visina), trbu (поред ићи).

Множински именички облици.

1. Генитив множине.

а. Код именица женскога рода. Ту данас имамо овакву ситуацију:

с. именице којима се основа свршава на један сугласник имају

наставак а ( - а, а) — увек:

muka (< müka), kuta, žena (< žena), koza, moga, glava, lira, njiva,

stina (< stinà), kokoša, lisa, vrita, vira, žaba, urá (< пrá), rika (< rika),

kiža(=hiža), gata, greda, ruka, loza, svita, zmija, fraka (= сврака),

sikira (Према нту ра);

galebina (< galebina), kata, grana, kôža, šaša, strilä, тиwä (< тада),

buva (< bava), divojčina, kobasica, krava, nedilja, šaka, telica, žena

(Валдебек);
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duša, divojčina, žena, grana, greda, glava, koza, česтina, zdila,

kokoša, küdilja, vitica, suza, krava (Винт и ја н);

**

kosa (< kбsa), ruka, noga, ura, motika, vila, divojčina (Винк у ран);

---- м- wм м - м“ . . - - - - -

žená, Banjola, divojčina, greda, rukâ, koza, kráva, matika, svita,

kokoša, livada, lija, belegija (Бањ о ле);

3. именице којима се основа свршава на два сугласника имају или

наставак а, као именице под х., или су без икаква наставка, као у свима

истарским говорима:

srišanj, krušak, lokav, sestar, metla, srišnja, ovac, kruška, praskva |

prasak, divojaki divojka, mačka, bačavli bačva, smokav, dasak, lokva,

crikva, cripnja, mačak, crpanj, tikva, puška, komoštar, igal (Пре

мант у ра);

ovac, prasak, srišanj, bičav, lókva, metal, kruška, mačka, česta, krasta,

igal (Вал дебек);

*

smrtkav, smókav, metal, prasak, murav, bičva, sestrá (Винт и ја н);

тurav, metal, sestar, gräblja, smrikva (Винку ран);

г

smokav, igal, murav, metal, bičav, tikva, ovac (Бањ о ле).

Не можемо ништа поуздано рећи о облицима без наставка а, тј.

не знамо тачно — јесу ли их Премантурци донели из старог завичаја

или су их добили на истарском тлу, од суседних истарских говора.

Вероватније је ово друго, јер се облици на а код именица с основом

на сугласничку групу не могу никако тумачити као истарска преман

турска иновација.

b. Код именица мушкога и средњега рода. Има два наставка:

један основни и општи = i (< i, i), други спорадичан и редак = a.:

grádi (< gradi), dinari, opanki, brigt (< brigi), dubi, jaji, seli (< seli),

vözi, klasi, grija (< grija), ljudi, crvi i crva, duba, ključi, baki, voli,

prišti, kosci, zubi, gljisti, kônji, (iz) vrati, vinci, snopi, popi, grmi,

briga (< briga), ražnji, cipi, (iz) vrva, viki, plugi, crivi (s crivi), krili,

puti, grozdi, krovi, debli, stabli, mački, griji, pruti, drčki, kôtli, kili,

lita (< lita), pleti, usti, mravi (Према нт у ра);

grózdi, oráji, voli, puti, popi, klišti, crivi, nokti, jaji, čeli, krili, seli,

stidi, zeci, prati, šбldi, baki, dubi (Вал дебек);

cipi, zubi, usti, zidi, kvasi, kônji, grozdi, ključi, puti, prsti, stabli,

gnjizdi, tapi, telci, dubi, gljisti, brati, kötli, sedli, grebi, (iz) vráti

(Винт и ја н);
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klišti, puti, pдрi, dvori, lita, panji, redi, vukli, seli (Винкуран);

тisti, seli, konji, snopi, dubi, gnjizdi, jaji, zubi, tovari (Бањ о ле).

Облици на i.

То су, наравно, штокавски облици, и формално и акценатски.

И они с дугим вокалом у основи не траже никаква коментара. Нејасни

су само, акценатски, облици с кратким основинским вокалом и акцентом

на крају : seli, baki, võli, kônji, snopi, pдрi, grmi, kôtli, čali, sèdli Meсто

очекиваног seli, baki, voli, konji итд. Али— то су општи истарски облици:

и дијалеката залеђа пулскога, и дијалеката залеђа ровињскога и дија

леката залеђа поречкога. Такве облике, као инструментале-локативе,

наводи Ив ш и ћ из посавских говора: (na) konji, na voli, (u) kötli

(Rad 196, 231). А налазимо их, као генитиве, и у чакавским истарским

говорима (Каштел и р, Тадини, Крањчић и, Валент и ћ и,

М а pк о в а ц).

Наравно:

а, облици јиа), ри: представљају у Премантури некадашње

ljudi (< ljudi), pпи! (< puri), са скраћивањем дужине испред акцента, а

b. облици dvori, voli — некадашње dvori, voli, са скраћивањем

дужине после акцента.

Облици на а.

Они су, вероватно, некад били основни и општи облици и код

именица мушкога и средњега рода у премантурском дијалекту, па су

их доцније истиснули облици на 1, који су, са своје стране, морали бити

у дијалекту од почетка врло обични. Исп. широку употребу наставка i

у генитиву множине код именица мушкога рода у посавским говорима

(Iv š i ć, o. c. 210).

2. Датив, инструментал и локатив множине.

а. Код именица женскога рода. Ти су облици у премантурском

дијалекту једнаки, и свршавају се на — an ( < an):

(s) kravan, (ро) lijan, (ро) brazdan, sestran, ženan, (s) metlan, nevi

stan, rukan, (s) mogan, (o) metlan, (ро) njivan, (ро) lókvan, stinan,

közan, divojkan, (o) divojkan, (po vin) kutan, (и) kozaran, (dviman)

krávan, (na) crnikan, (na) nogan, (s) бwcan, (и) košuljan, (s dviman)

ženan, (s triman) divojčinan, (po) nogan, (na) stolican (Пре

ма нт у ра);

svitan, (ро) kutan, közan, ženan, (o) srišnjan, (ро) (дKvan, (o) žaban,

(s) kôžan, (bilin) бwcan, (mojin) sestran, (ро) grdnan, buvan, (и) sri

dan, (и) šakan, telican, (z) gužvan (Вал дебек);
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(ро) glavan, (pasjin) dušan, smrikvan, (z) nagan, rukan, (ро) grdnan,

(s mojin) ovcan, (и) zdilan, (pod) marvan, (u bilin) bičan, kudiljan,

(trin) kuman, (dviman) ženam, (dvin) sestran, (timan) vitican (Вин

т и ја н);

(četirin) ženan, (ро) rukan, negan, (po našin) njivan, (in) kasan,

(s crnim) бvcan, (pod) marvan, (tvojin) sestran, (s) kokošan (Вин

ку ран);

(po) nogan, (s) metlan, (и) rukan, (s) pašturan, (и) Banjбlan, kravan,

kokošan, (ро) livadan, (z) бwcan (Бањ о ле).

b. Код именица мушкога и средњега рода. Ти су падежи изјед

начени и свршавају се на in (in, in): -

(z) volin (<volin), (s) konjin, (и) opankin, (na) vrvin (< vrvin), og

njin, (po) putin, (s) klištin, gljistin (< gljistin), (и) crivin, (dvaman)

kônjin, snopin, vršnjakin, (s tin) rašnjin, (s) сipin, (na) jajin, (kru)

2 jajin, (s) ključin, (na) vratin, (tin) ljudin, (s modrin) facбlin, badnja

kin, ovčarim (Према нт у ра);

vôlin, (и) selin, (z) jajin, mijurin, grkljin (= гљивама), (o) ljudim,

(trin) čovikin, (pod) dubin, (и) bubrigin (Вал дебек);

(po) putin, (po) sudim, (tin) putin, ustin, (ро) zubin, jajin, (s) ključin,

(po onin) putin, (s tin) Mrčancin, (po) selin, (pod) prstin, (zelenin)

krilin, (pod onin) stablin, (z našin) konjin, (pod) dubin, (s) klištin,

(mi ista pod) zubin, (и) köstin, (и) selin, (o) grabin (Винт и јан);

pдрin, svrdlin, (dvaman) ljudin, (pod) zubim, (u našim) dvorin, (na)

panjin,(po) redin, (ро) zidin, (po) putin, (s) ključin, (po) panjin,

(s) klištin, (na) vratin (Винку ран);

(ovin) ljudin, susědim, (за) kônjin, (za) võlin, (ро) zubin, ljudin, (pod)

ključin, (pod onin) dubin, (pod) bristin, (po) selin, (z ovim) jajim,

(s) krilin, (pod) prstin, govědim, télcin, jancin (Бањ о ле).

Све су ово, дабогме, штокавски облици—и они под а. и ови под b.;

и по томе што су изједначени и по томе како су изједначени.

Уз облике на in.

1. Облици типа cipim, jajim имају и један шири, ванпреман

турски значај: они показују како треба гледати на наставак in — што

се квантитета тиче — у осталим говорима ове дијалекатске зоне Истре;

тј. да је тај наставак и у њима био првобитно дуг.

2. Ни овде, као код генитива, облици типа удlin, kônjin (< volin,

kônjin) место очекиваног volin, konjin не иду у систему— представљају

проблем. Поређење с чакавским истарским говорима овде не помаже

ништа, јер они у инструменталу и докативу имају наставак i.

*-~*
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Премантурски дијалекат као дијалекатски тип.

Општу— и тачну— карактеристику премантурског дијалекта дао је

давно Бел и ћ (1. c.), овим речима: „говорни тип у Према нт у р и

... управо је више штокавски него што су сви штокавски икавски го

вори који су данас познати“. То је речено 1912. године. То и данас у

великој мери важи.

Премантурски дијалекат, то је штокавски икавски говор, који је у

својој системи имао: še, ć и d - “tj, “dj, št и Šd< “stj, “zdj итд. Та је

система у Истри — или негде у Далмацији — модификована само у

једном правцу: гласови с и đ подлегли су у њој лакој чакавизацији.

Све друго — с поменутом и раном инфилтрацијом групе šć у одређеним

случајевима — остало је по староме.

Интересантно је — и потребно — напоменути да Премантурци

сваку реку називају Сава. То би показивало да је Сава играла важну

улогу у њиховом животу и да је једно од њихових ранијих седишта

било свакако негде у Посавини.

Детаљи.

За разлику од осталих говора залеђа пулскога — готово свих —

премантурски дијалекат има:

1. само групу ст (изузетак: čevit);

2. pivac, а не реfeh;

3. kutа, а не hiža;

4. koji, koja, koje, a нe ki, ka, ke;

5. staroga, staromu, a нe Starega, staremu;

6. kösa, a нe vlasi;

7. vinac, а не venac.

За разлику од свих истарских говора, премантурски дијалекат

изгубио је глас ћ у свима положајима. Данас место њега стоји:

а. у једним случајевима д:

kru (< krüh), lib, trbu, nji (< njih), dobri (< dobrih), gri (< grih), nju

(< njih), ovi (< ovih), дај, иitija (< uhitija), uitila, ovrh, 1adite,

uitit, izdanit (= издахнути), izdanija, бdit, itite ( < httite), strá

(<strah), straa, uzdanija (=уздахнуо), vrli, ranit, griota, njiova, tvoji

(< tvojih), uzdanit (= уздахнути), lad,

b. у једним случајевима прелазно ту и прелазно ј:

muva, stvo, glav, trbuva, máv (<тáh), máva, lija (<liha), práv (< prah),

prava, buva, puvat, vrv (< vrh), vrvi, vrvin, grija (< griha), kijat, njiva,

pazuv, pazuva, pampav (< ратрић), ратpиva, kuvat, kriva, vrva

(< vrha), divovi, movina (= махуна), zamavat, mavat, mf: (- тih),

Јужнословенски филолог ХХVII 7
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mivi, mijär ( < тihar), mijuriti, mladºtiv (< mlad tih) mladuva, pastav,

pastuvi, lěpиv (= лопух), jaráv (<jarah), jaruva, бraj (< бrah),

oráji, puvat, gluvata, muvar (< muhar), јасно је да се у код име

ница развило — као прелазни глас — прво у косим падежима, па је

после пренесено и у номинатив једнине;

c. у једним случајевима сугласник k:

grák (у дијалекту Slanac), siromak (у диј. brižan), siromáki, kiža

(у диј. kata), kukinja, špaker (< Sparherd), Krvat, krvacki, Vlak,

Vlaki, matika, jбk (= jбh !); јасно је да је k премантурска суп

ституција туђега и вандијалекатског h.

Група hv - hf - f: zafalit, fala.

2. По мер с к и д и ја лекат с к и т и п. Он је ограни

чен на свега једно село: Помер. То је повелико село, између Премантуре

и Медулина.

У Померу налазимо:

a. за прасловенско цj, dj — tº и d : г

ter, vrita, retº, petº, mladit“, guditº, mačitº, šétat, (se) šeta, met'át,

järitº, kuta, pleta, petº, spetº, srita, nesrita, vrtº, istet", t'e, t'émo;

тlade, blidi, trdi, ridi, sladi, gladi, šada, zida, gradºan, grdi,

glód'at, glöde, poglodala, mladih, zard'ala, preda, kreda;

b. за српскохрватско цj, dj — tº и d :

brata, treti, cvite, smète, prolite, leda;

c. за групу јt, ja — tº и d :

it", dot“, natº, obat“, nadºen, dod'em, obaden;

d. за групе stj, zdj итд. — št, štº, žd:

dažda, daždi, moždani, ognjište, meždit, natašte, klišta, štir, štipnit,

štica, štucavica, blišti, (se) lašti, kitište | košište, rakunište, metlište,

jášterica, guštar, guštarica, дštenica, strnište, koštica, stišten,

išten, mljašten.

w

Аd a. ć и d у Померу, то су чакавски гласови = t и dº; č je

умекшано = 3.

Аd d. Рефлекси група stj, skj (sk“) нису овде — као у Премантури

— лингвистички разграничени: štº налазимо у Померу не само у алтер

национим односима него и у изолованим речима и у суфиксу јšte. Очи

гледно — дијалекатска мешавина. Нисам запазио да се рефлекси Štº

и Št мешају, употребљавају у истим речима.

Степен развитка акцентуације.

Лингвистички гледан — померски акценатски тип интересантан

је нарочито по томе што представља једини акценатски тип међу акце
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натским системима дијалеката јужне Истре у коме резултат преношења

старог “ акцента на претходни кратки слог и на претходни дуги слог —

није један, исти:

а. у првом случају — кад је " акценат пренесен на претходни

кратки слог, стоји данас на томе слогу "акценат,

b. у другом случају — кад је "акценат пренесен на претходни ду

ги слог, стоји данас на томе слогу акценат.

Иначе, што се тиче степена развитка акцентуације, у померском

дијалекту налазимо овакву ситуацију.

1. Стари "акценат пренесен је увек с последњег отвореног слога,

и то :

а, као “ акценат на претходни кратки слог:

zemlja, dažda, kosa, oska (= воска), köza, rдsa, šena, sestra, zóra,

noga, võda, lóza, došla, pekla, plela, tekla, jedna, postóli, kônja, pдра,

vôli, snopi, selo, деa, ósta, teplo, veselje, lipóta, peče, plete, zóve, dovedi,

uberi, donesi, pomoši;

wм

b. као “ акценат на претходни дуги СЛОГ:

mlade, liha, rala (= rahla), fala, lipa, klišta, spita, trava, bunara,

ruka, glava, brada, opredi, stresi, čriva, petka, četrtka, srida, stina,

zvizda, cvitki, prasca, prasci (1. мн.), ključi (1. мн.), stupca, stupci

(1. мн.), јаја, kölca, dite, dali, smiha, vrata, imanje, stanje, trese

(3. једн.), tuče, reste.

2. Стари " акценат пренесен је увек — из свих положаја — на

претходни дуги слог — и увек, наравно, у облику акцента; то значи

— он је пренесен:

а. како с крајњег затвореног слога:

Kirac, ranit, zamahnit, čuvat, obrnit, privrnit, olddit, venac, sused,

ugasit, živi, pasivat, (se) kriti, pocrni, počevit, šetat, četrtak, petak,

cvitak, prasac, stupac, ošušit, (s) jajon, (s) kraljon, cipat, pivac;

b. тако и с којега од унутрашњих слогова:

zamahnija, rabila, šivala, оladila, suseda, susedi, ugasila, živilo, po

švila, ošиšija, tresemo, tučemo, predete, réstete.

3. Стари о акценат чува своје место у свима положајима после

кратког слога; али не чува своје старо место ни у једном положају после

дугог слога: он је у томе случају, где год је стајао после дугог слога,

пренесен на претходни слог, наравно, у облику акцента.

Тако имамо:

a. c једне стране: м г

mihar, sirenje, obat“, uvida, obaden, istet", obáka se, četrti, bačav,

bišao, sestar, ovac, matik, bunar, oni (= oni), rosi (< rosi), pešta

78
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(< pešta), pensa (< pensa), gnjija (< gnjija), lovi ( < lovi), drži (< drži),

postó (< postó), fašд (< fašб), ima (< imã), pasa (< pasa), kanta

(< kanta), meta (< metºd); a

b. c друге стране:

čuva (< čuva = чувао), se šeta (< šeta), cipa (< cipa), lihe

(< lihe, 2. једн.), svitºе (<svite), trave, ruke (< rake), brade (<brade),

glave (< glave), sride (< sride), rukom (< rakón, 6. једн.), glavon

(< glaván), lihon (< lihön), blišti (<blišti, 3. једн.), (se) lašti (<lašti),

tresu (< trèsa, 3. мн.), tiču (< tača), restu (< resti), predu (< predu).

4. Стари "акценат никад није пренесен — фонетичким путем — на

претходни кратки слог с крајњега затвореног слога или с кога од уну

трашњих слогОВа.

a. стари

Тако у померском дијалекту налазимо:

“ акценат у крајњем затвореном слогу:

ulovit, odit, nosit, kantat, igrat, pasat, rosit, crljenit, iskalat, ukrast,

* \м

peštät, oženit, met'át, Pomer, trbuh, grad'ān, lemeš, ocát, mladih,

тladit”, siromah, tovar, jezik, jedan, crljen, Oven, onen;

. стари "акценат у коме од унутрашњих слогова:

uzdahnit, pensaju, kantaju, poglodala, uveha, otelila, ukraja, zara'ala,

odila; siromahi (1. мн.), tovari, jeziki, rankunište, strnište, šerišnja,

nedilja, koštica, matika, želizo, pinjata;

ovega, onega, veliken, crljenen; ovako, šešnaest.

5. Какав је померски акценатски тип што се квантитета тиче?

Као премантурски — по двема главним особинама својим:

а. по томе што и он скраћује дужине после акцента — увек:

itin, muhe (< muhe), mali (< mali), blidi (< blidi), vidin ( < vidin),

štuca (<štica, 3. једн.), skuva (<skiva = скувао), vine (< vine),

ima (< ima, 3. једн.), uvida (< uvida, 3. једн.), slad i (< sladi),

treti, (se) zida (< zida, 3. једн.), pasaju (< pasaju), vrga (< vrga =

вргао), vrite (< vrite), žlice (< žlice);

. по томе што и он скраћује г акценат у крајњем отвореном слогу —

увек :

vô (< võ), sô (< sö), ja (<ja), ti (<ti), mi (< mi), vi (< vi), da (da =

дао), zna (< zna = знао), ki (< ki), kä (< ka), stoji (<stoji, 3. једн.),

sidi (< sidi), spi (< spi), lovi (< lovi), umi (< umi).

За скраћивање акцента у крајњем отвореном слогу испред енкли

тике — имам свега два примера у материјалу: crljeni se, ne lovi se;

а за чување тога акцента у том положају — немам ниједног примера у

белешкама.
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ДВе Напомене.

1. Ја сам рекао да померски дијалекат преноси "акценат на прет

ходну дужину и с унутрашњих слогова, не само с крајњег затвореног

слога; према томе, у њему су искључиви примери типа stresiоти buhe,

oprediomi tó — с пренесеним акцентом испред енклитике — сасвим на

своме месту: потпуно одговарају условима под којима се у овом дијалекту

стари "акценат преноси на претходни слог.

2. Рекао сам, исто тако, да померски дијалекат преноси "акценат

на претходни кратки слог само с крајњег отвореног слога — никад с

унутрашњих слогова; према томе, у њему искључиви примери типа

donesiЈga, pomoži mi— с пренесеним акцентом испред енклитике— нису

првобитни, не могу бити првобитни.

Множински именички облици.

1. ГенитиВ МНОЖИНе.

а. Код именица женског рода. Увек је без наставка а;

в

žen, rak, nog, köz, gred, stin, zvezd, matik, jabuk, bičav, sestar, smókav,

gužav, krušak.

Овакве генитиве, без наставака а, налазимо у свима истарским

селима сем Премантуре и премантурских села.

Прво, они могу бити чакавски, и сигурно су такви у свима чакав

ским говорима Истре. Друго, они могу бити штокавски, и вероватно

су такви у многим штокавским говорима Истре. Исп. генитиве без

наставка а код именица Женскога рода у неким посавским говорима

(Iv š i ć, Rad 197, 15). Таквих генитива, без наставка а, има у изобиљу

и у говорима западне Босне и Лике (Вe 1 i ć, RS I 200). Биће их, свакако,

и другде.

b. Код именица мушког и средњег рода. Има само један наста

вак = i;

(tih) ljudi (ном. ljudi), bunari (bunari), cvitki (cvitki), srpi (srpi),

telci (telci), prasci (prasci), voli (voli), konji (konji), popi (popi), snopi

(snöpi), ključi (ključi), zubi (zabi), zidi (zidi), dubi (dilbi), bristi (bristi),

stupci (stupci), jaji (jaja), kreli (krěla), seli (sela), võzi (vozi), jeziki,

tovari, golubi, grmi (grmi); али dan, lit.

Шта представљају ови генитиви на i у померском дијалекту?

Несумњиво штокавске облике— као у Премантури, и то:

а. облици типа зиbi, bristi Некадашње спbi, bristi, с дугим и акцен

тованим i, a

b. облици типа гдli, snopi пекадашње тоli, snopf, с дугим и неак

нентованим i.
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Тако је у свим говорима залеђа пулскога: свугде где имамо у њи

ма у генитиву множине ј, то је i: 1. штокавски наставак и 2. добијено од

некадашњег дугог ј, акцентованог или неакцентованог.

На основу чега ми закључујемо да се облици типа зиbi у померском

дијалекту и у осталим говорима залеђа пулскога своде на некадашње

2пbi P

На основу података оних истарских штокавских говора који и

дан-данас чувају у генитиву множине дуго акцентовано 1. А то значи:

а. на основу облика типа dubi, ljudi. у премантурском дијалекту; b. на

основу облика типајајt, put?у Мрча ни на северу од Пуле, с. на основу

облика типа. Klasi, jaji. у селима која чине источно крило дијалеката

залеђа ровињскога (Р а по њ и, Кр ме д, Гола ш, Смоља нци);

и d. на основу облика типа 2пbi, last y B о штен и ма код Ловреча.

Може некоме — из необавештености — горње питање изгледати

сувишно. Ствар је у овоме. Има штокавских истарских говора—што не

преносе "акценат— који имају само генитиве типа ljudi, bristi. Ти и такви

облици могу лако бити штокавска супституција чакавских генитива

типа lasi, puti, dubi, jaji што сам их бележио у чакавском Зар и ч ју

код Пазина (Прилози ХХ 232).

2. Датив, инструментал и локатив множине. Ти су облици у

Померу једнаки, и свршавају се на in— код именица мушкога и средњега

рода, и на ап — код именица женскога рода:

(ро) lihan, (na) köstin, (prid) vratin, (pravin) ljudim, (mašin) šeman,

(malin) selin, snopin, (o) ovcan, (ро) rukán, (ро) подат, (и) stinan, (и)

liskan, (za) kozan, (trin) ljudim, cipim, (o) kraljin.

Ово су штокавски облици — и по факту што су изједначени и по

начину како су изједначени — којима је потребан коментар у два правца:

прво, што се тиче квантитета наставка in и друго, што се тиче акцента

неких облика.

Прво о квантитету наставка in.

Поставља се питање: своде ли се данашњи облици типа сtpin, lju

din, selin на некадашње сtpin, ljudim, selin, с дугим i, или на некадашње

ciplin, ljudim, selin, с кратким i ? То се питање тиче свих говора ове ди

јалекатске зоне Истре у којима у генитиву, дативу и локативу множине

имамо наставак in.

Ја мислим да је по среди оно прво: да смо некад имали срin, selin,

које је преношењем акцента у првом случају и губљењем дужине у оба

случаја — дало данашње сtpin, selin. Докази: премантурски дијалекат

са својим ритin, dubin; дијалекат залеђа сењскога са својим сrvin, mravin,

brcin (Т o m 1 j e n o v i ć, NV XIX 414); неки посавски говори са



Рефлекси група ј, dj, tuj, daj, stj, zdj, skj, zgj (sk“, zg“) 103

својим cripovim, zvolovim (I v š i ć, Rad 196, 216); каштелски дијалекат

са својим selin, volin (Бел и ћ, О основној чакавској акцентуацији 34)“.

И тако даље.

Друго — о акценту код неких примера.

Ти су примери — облици коzan, rukan. Они акценатски не иду у

систему: место &дzan очекивали бисмо коzán, место rukan — rukan.

Први облик, közan, добијен је сигурно морфологизацијом акцента:

исп. köza, közi, közе; други пример, rukán, добијен је вероватно под

утицајем подат; ако није унесен из кога од суседних села.

Померски дијалекат као дијалекатски тип.

Померски дијалекат, то је штокавски икавски говор с незнатном

чакавизацијом. Нарочиту важност за одређивање порекла и карактера

овога говора, по моме мишљењу, имају гласови : и d у њему. Они су,

несумњиво, некад били штокавски звуци = ć и đ, као што показује

глас d’, који је у дијалекту искључиви рефлекс прасловенског dj. Кон

тактом првобитног померског дијалекта с чакавским говорима — где,

то не знамо— гласови с и d променили су свој изговор, чакавизирани су:

прво ć (3- t), па према њему и за њим и d (X- d').

Према томе, померски је дијалекат у својој првобитној системи имао:

с и d - “tj. и *dj, št и žd < “stj, “zdj итд.; št— вероватно и под усло

вом да се доста бројни примери са štº < šć у Померу своде на икавске

инфилтрате, из оних говора који су у својој системи имали Šć и žd.

Детаљи.

Померски дијалекат има извесних додира с премантурским дија

лектом: а. и у њему се глас h rуби у неким речима: Odit, itit, kriva,

ranit, lib, olddit, ladan, (se) ladite, rala (= paхла), skivat, skuva; b. и

у њему, као у премантурском дијалекту, налазимо рivac, а не регеh, kuta,

а не hiža.

3. М. е д у л и н с к и д и ја л е к а т с к и т и п. Он

је ограничен на свега једно село: Медулин. То је лепо и велико село

у медулинском заливу, одмах према Премантури.

У Медулину налазимо:

a. за прасловенско цj, dj — tº и d :

zºrita, vrátati, navratati, vrti, mateha, svita, kita, pleta, slavitº,

svitnjak, tº erka, srita, pet”; zagradºvati, nasadiváti, zazid'ivati,

pogladen, čad'a, mladih, preda, mladi, trdi, ridi, kreda, ukradeno,

žedi, ródena, blidi, med'u se; aљи: теš (namin), izmeš (nas);

1 додуше, примери из посавског и каштелског дијалекта, као доказ, немају

апсолутну вредност: f y њима може бити резултат посавског и чакавског ду

љења вокала пред крајњим сонантима.
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b. за српскохрватско пј, dj — tº и d :

cvite, net'ák, netakinja, treti, žaloštºon, mašton, svata, brata,

leda; али: grözje;

c. за групе јt, ja — tº и dº:

döt’i, pot’i, nati, obati, doden, pöden, naden;

d. за групе Stj, gdj итд. — št, štº, žd:

prišt, guštar, guštarica, bunište, ognjište, strnište, nätašte, (se) lašti,

laštiti se, Pazinština, Labinština, Pilština, (se) laštide, pregršt ||

/ \\ м. У „ “ “

puštivati, napuštati, rasplašten, gušti, daštica, pišta; dažda, mö

ždani.

Аd a. ć и d у Медулину, то су чакавски гласови = t и dº; č

- Д

је умекшано = če.

Аd. d. Рефлекси група stj, skj (sk“) и овде су лингвистички

разграничени: Št je peфлекс изолованих речи и суфиксa ište, štº – живих

алтернационих односа.

На жалост, ја из Медулина имам мало примера за групу St. Ови

што их имам могу се поделити у две групе:

а. једни су постали подмлађеним јотовањем:

gušti, rasplašten, poštivati;

b. други представљају икавске (пре него чакавске) инфилтрате:

pištºа, партštati, daštºica.

Дакле — све као у премантурском дијалекту.

Степен развитка акцентуације.

1. “ акценат преноси се на претходни слог само у једном случају:

с крајњег отвореног слога. И преноси се као " акценат у оба случаја:

и кад је претходни слог кратак и кад је претходни слог дуг.

а. Претходни слог је кратак:

г

тöja, zapri, ()бla (= вола), oteče, rósa, kóza, noga, dobro, zóra,

sěstra, žena, pölје, бwsa, rósi, nagi, (v)бda, daska, konji, selo, pöpi,

pastóli, dažda, kósa, (v) бlu.

Овде имамо једно одступање: уз бројеве 2—4 имају именице

женскога рода на а у номинативу множине непренесен акценат: dvi ruke,

tri koze, četiri žene. Ову црту налазимо и у Лижњану. Даље: налазимо

је, као конструкцију, и у неким чакавским говорима, у Новоме и другде

(Бел и ћ, Двојина 135). А ко зна: можда овде и немамо непренесен "

акценат, него нарочиту дуалску конструкцију: dvi rake, tri koze, če

tiri žene.
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b. Претходни слог је дуг:

brista, bristi, drina, cvitka, cvitki, cipi, plance, stina, vrata, (д)бzu,

žrtvo, čade (= Bo), mihi, fala, resti, reste, Rika, Pula, svita,

junci, gréde, črčka, Lika, ruki, četrtka, osekni, leda, ševa, tunji,

izresla, muka, ključi, jaje, puti, stablo, deblo, hrasti, mlika, gradu,

pиntali, glisti, tuče, ()uče, trese, zvizda, liha, strila.

Напомена. Акценат је пренесен с крајњег отвореног слога и пред

енклитиком: kému si to da, kega si vidija, od kega je stabla.

2. У свима осталим случајевима "акценат чува своје старо место;

тако да у Медулину налазимо:

а. непренесен " акценат у крајњем затвореном слогу:

svidók, Оduján, bubrig, crljen, unuk, udovac, jezik, ovas, zanat,

zrman, jedan, konjôm, otac, trbuh; (о)пšen, jinac, tělác, kljičan,

nђžón || поšдn, tresen, sised, věnác, cvitak, planac, résteš, hrabac,

preden, stapac, slanac, črčak, četitäk, gnjilež.

\\

b. непренесен " акценат у унутрашњим слоговима:

posliditi, rasplastiti, tičete, tičemo, tresemo, cipati, rascipati, preor

vati, prikopivati, nakopfvati, nasadjivati, priskakivati, zazidivati,

puštivati, umočivati, poučivati, pochiti, čiviti, počivlja, pisati, za

grđditi, zidati, hrđniti, živiti, svitliti, pitalo, oseknuti, zavisati, za

тisiti, zamišivati, podmisiti, vánuti, namahnuti.

3. “ акценат чува своје старо место у свим положајима, тј. и у крај

њем отвореном слогу, и у крајњем затвореном слогу и у унутрашњим

СЛОГОВИМа .

Примери:

(od) Pule, ruke, koze, cvita, ovi, ova, grane, pasto, rose, kota, posâ;

zelenjak, kokoš, pošter, mihir, netak, ovac, slavitº, koštaš, pedeset,

kantan, besid, ožeti, zapriti, zajati, uvida, doklat enac, četrti, ras

prkidan.

Квантитет.

Као општа констатација вреди ово: дужине у Медулину чува још

само стара генерација; млађа их редовно губи. Али их и старија генера

ција скраћује у многим случајевима.

1. Дужине се скраћују после акцента — увек:

(se) céri, mitrav, dimlji (= дивљи), plamen (= plamen), diga, (od)

une, vrga, starom, pravom, közji, доči, (se) čivi, mladi, uvida, svaki,

svitlost, kite, lepuh, šerti, mohane, ripe, maka, srite, write, buhe.
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2. Код примера где смо имали две дужине једну поред друге,

неакцентовану и акцентовану, можемо разликовати два случаја:

а, дужина се чува, а акценат се скраћује:

Pale, Rike, mike, bristih, cvitkih, vihih, ljudih, zabih, jajih, čivih }

b. дужина се губи, а г акценат се скраћује:

stinón, glavon, rukom, bradom, trave, brade, glave, grane, lihe, granón,

travom, lihön.

Развитак је овде, свакако, ишао овим путем: lihe, granón – lihe,

granón - lihe, granón. Под утицајем облика типа дranón имамо и облике

типа: (v)odón, kozón, stazón, kosom, zemljón. Исп. слично скраћивање

једне од двеју узастопних дужина у источночакавским говорима (Бе

л и ћ, О чакавској основној акцентуацији 14, 26).

3. Такценат скраћује се у крајњем отвореном слогу у Медулину

— увек:

ki, ka, cvita (3. једн.), kota, posa, ovi, (se) osidra, grmi, lampa

(3. једн.), gnjija (3. једн.), (z) ode, zna, klica (3. једн.), ukisa

(= ускисао), daske, sidi (3. једн.), dà, rose, kose, kanta (3. једн.),

(v) д.

Множински именички облици.

1. Генитив множине.

а. Код именица женскога рода на а. Нема никад наставка а.

тriž, köz, krav, njiv, kat“, šév, žen, dlak, zvizd, stim, stril, smö

kav, krušak, prasak, ovac.

b. Код и геница мушкога и средњег рода. Има наставак ih:

bristih (bristi), cvitkih (cvitki), cipih (cipi), likih (aki), bródih (brodi),

тihih (vrhi), mihih (mihi), hrepcih (hrépci), pragih (pragi), jancih (junci),

tělcih (telci), kilih (kila), oblakih (oblaki), mužih (maši), starcih (starci),

ljudih (ljudi), zabih (ziibi), kônjih (könji - konji), ključih (ključi),

јđjih (jaja), ptitih (puti), stablih (stabla), deblih (debla), (v)olih (voli -

voli), bubrigih (bubrigi), čivih (ćriva), selih (sela - sela), hrastih (hrasti),

dübih (dubi), pдрih (popi < popi), gostih (gosti), vratih (vrata), glistih

(glisti), palcih (palci), vlasih (vlast), snopih (snopi < snopf), sudih

(sudi); али: lit.

Шта представљају ови генитиви на ih у медулинском дијалекту?

Ја мислим да су то чакавски облици и формално и — бар у неким

случајевима — акценатски. Прво, облици д!ih, kônjih, popih, sтдрih,

selih не могу бити никако штокавски; да су штокавски, они би имали

основу губl-, kônj-, pöр-, smóp-, sel-. Друго, облици типа стрih, mihih,
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ključih, path, hrastih, vratih, glistih nредстављају вероватно прерађене

чакавске облике стрih, mihih, ključih, putih, hrastih, vratih, glištih, Треће,

облици zаbih - zubih, ljudih - ljudih — сигурно су чакавски. Чет

врто, облици типа bristih - bristih, cvitkih s cvitkih, vjhih s vrhih,

jájih - jajih, čivih - črtvih могу бити и штокавски и чакавски, што

кавски — под условом да се своде на старо bristi + h, jaji + h итд. ;

чакавски — под условом да су добијени према облицима типа hrasih,

busih, čripih, kusih, sinih, vlasth које налазимо у источночакавским го

ворима и који у њима имају акценат на основи (Н r a s t e, ЈФ XIV

18). И тако даље.

2. Датив, инструментал и локатив множине. Ти су облици у

Медулину једнаки, и свршавају се на in — код именица мушкога и

средњега рода, и на ан — код именица женскога рода:

(s) kökošan, (na) stinān, (na) glavan, (prid) očin, (pod) ziibin, (po)

pittin, (z) Mrčancin, (z dvin) ženan, (po) pletin, (z) mrižan, (po)

дtokin, (na) vrđtin, (z dvin) rukan, nogán, ženan, (2) ovcán, kravan,

vôlin, tovarin, (s) konjin, (и) litin.

Ово су, несумњиво, штокавски облици — и по томе што су изјед

начени и по томе како су изједначени.

Детаљи.

Облици ziibin, pittin, vrđtin, Мršancin cводе се — у овом дијалекту

— на старије 2пhin, putin. итд., са скраћивањем “ акцента после ду

жине; а облици vдlin, kônjin и сл. — на некадашње одlin, kônjin итд.,

са скраћивањем дужине после акцента.

Медулински дијалекат као дијалекатски тип.

Медулински дијалекат, то је укрштен говор, штокавско-чакавски;

штокавски по основици својој, чакавски по споредној компоненти

својој.

Ја и овде, у Медулину, нарочити значај придајем гласовима 1 и d.,

који су у дијалекту искључиви и доследни и који су добијени, чакави

зацијом, од првобитног ć и đ. Што се тиче чакавског супстрата, он је у

Медулину важан и сигуран само у једном случају: у генитиву

множине именица мушкога и средњега рода, где налазимо наставак ih.

Одсуство наставка а у генитиву множине именица женскога рода не

показује много: то може бити и чакавска црта и штокавска икавска

особина. Преко других црта, као безначајних детаља, прелазим.

Као закључак. Медулински дијалекат — његов основни, што

кавски део — имао је у својој структури првобитно ове гласове и

гласовне групе: ž, ć и d – “tj. и *dj, št, šd < “stj, “zdi итд. Чакавски
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дијалекат унео је у овај систем само артикулациони поремећај: на

метнуо је штокавскоме č и d., преко гласа 1", свој изговор.

4. Лижња н с к и д и ја лекат с к и т и п. Ограничен је

на свега једно село: Лижњан. То је велико село, одмах изнад Ме

дулина.

У Лижњану налазимо:

a. за прасловенско пј, dj — č, i и d :

vač, gače, kapotić, božič, vrića, zaprečati, zvraćati, ponočnica,

jarić, srića, brešić, svića, krečati, pečina, peč. rajčić, čete, pači,

reži, tuši, mladić, bančič, obraćalo, mešala, Dorići, naše, bukvići,

pleša, košiš, krašati, tiču, vodineliš, Baršič, кijanić, Milošević, plačući,

vičući, kantajući, noseča, vrči, mačeha, vračali, največe, plačeni,

skraćeno, nesrića, plaćati, Jelčić, zloči, ščer, ponoći, plačamo, noćaske,

теčati, ubiči, plača, plačen, Brasić, Bakrenić, Antonić, našli krati,

gušti, čistóta, zamutena, smuten, žuti, teškфta, čistºi,

preda, rodºena, slade, ride, blid i, rd'u, Paavo, radati, grad'a, mla

d'uhi, trde, mladi, mladušica, glade, izvaden, uvriden, posadena,

svad'a, svada (se): žeš, meš, izmeš ;

b. за српскохрватско цj, dj — tº и d :

trěti, metºdik, sváta, brata, cvit"e, lište, prolite, krštan, rodºák,

posude, pamet on, koštom, žalošton ; али: grözje;

c. за групе јt, ja — јt, jd:

pбјti, dojti, dojde, projde, dojdemo, najdu, najti, obajti, zajti,

d. за групе stj, gdj итд. — št, štº, žd:

klišta, štiса, оlište, guštar, gaštarica, štipnuti, nátašte, štiplje, štipati,

uštine, ognjište, dvorište, strnište, zemljište, košište, Moštenica, štuca

vica || išten, ištemo, spuštalo, kršten, oprošteno, spušteno, oštena,

oštenica, počištena, išti; moždani, dažda.

Аd a. ć у лижњанском дијалекту, то је врло меко ć= ć“; и не раз

ликује се ни по чему од етимолошког č = ć“; tº и d — то су потпуно

чакавски гласови = tº dº.

Какав је распоред рефлекса šи t - tj. у Лижњану?

Овакав: а, у засебним речима налазимо увек č, немамо никад tº;

b. у новом јотовању имамо увек 1“, немамо никад ć, с, у такозваним

алтернационим односима налазимо и један и други рефлекс, исп.:

vraćali (: vratiti), plaćati (i platiti), skraćeno (skratiti), plačeni, plačen

(:platiti), krati (: kratak), žiti ( : žut), zamutena (: затпriti), smat’en.

(: sтпtiti). Примерима теškota, čistóta ja не придајем никакав значај:

они су унесени из суседних села, која, сва, имају 1 & tj.
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Таква је фактичка ситуација. Питање је — како се она може ис

торијски разумети. Само на један начин: укрштањем овога дијалекта,

или основнога и штокавског дела његова, с неким чакавским говором.

Где је то укрштање извршено — негде у Далмацији или на истарској

територији — то је друго питање. Ја верујем у Истри, јер је оно, по

свему судећи, новијега датума.

Конкретно: ја мислим да је лужњански дијалекат — по пореклу

и по основици својој — штокавски икавски говор, и да га треба овако

анализирати:

1. он је имао č, ć и đ, дакле штокавске гласове; изговор гласа č

пренео се врло рано и на глас ć; đ је остало штокавско,

2. он је имао групе пј, dj < tj, dbј и групе Stj, zdj < stoj, zdej;

3. он је имао групе št, žd за прасловенско Stj, gdj итд., и

4. он је имао облике gušći, češči, kraći, žuči— сасвим у духу своје

IШТОКаВСКе ГJIаСОВНе СИСТCМе.

Такво је стање било пре новог јотовања. Ново јотовање унело је

у фонетички систем лижњанског дијалекта нове гласове и гласовне

групе: ć - tj. и Šć, žd < stj, zdj. Тако су створени у језичком осећању

представника лижњанског говора нови и живи алтернациони односи:

č: t, šić: st. Ти нови односи нису остали у првобитним оквирима. Они

су се проширили, у извесним случајевима, и на старе алтернационе

односе. Тако смо — новом везом — место старог gušči према диšt добили

“gušći, место češči према čest— "čišći, место кrači према кratak— “kraći,

место &иči према žut— “žući, место затиčena прeмa zamutiti— “zamu

ćena и сл.

То је — стање лижњанског дијалекта пре његова контакта с ча

кавским говорима. Сад долази инфилтрација чакавског дијалекта у њ.

У чему се она манифестовала?

а. У замени штокавског ć и Šć чакавским т" и Štº и у промени штокав

скога d — због паралелизма са 1“ — у чакавско dº.

b. У замени—артикулационо— штокавских живих алтернационих

односа— ć : t, šć:st— чакавским живим алтернационим односима : : t,

štº : st. Тако смо — и због тога — у лижњанском дијалекту добили :

gušti Meсто некадашњег gušći, češti. место Некадашњег &ršći, krati Meсто

некадашњег Kraći, žuti Meсто некадашњег šući, zamutena место нека

дашњег затиčena и сл. И тако је овај дијалекат — што се гласова tº и dº

тиче — почео да живи искључиво чакавским животом.

Кад овако објашњавам лижњански дијалекат, ја полазим од три

основне поставке: 1. од поставке да је ново јотовање штокавска црта,

која се не може никако објаснити утицајем чакавских говора; 2. од
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поставке да је ново јотовање у нашим говорима вршено много раније

него што Белић претпоставља, много пре друге половине 17. века;

и 3. од поставке да се новија гласовна композиција штокавских истар

ских говора мора објашњавати у првом реду дијалекатским укрштањем,

дијалекатском мешавином, па тек онда — у другом реду — регулар

ним развитком гласовних црта.

И тако, да поновим: штокавци су чакавцима у Лижњану предали

своје сwiće, leda, с извршеним новим јотовањем, а чакавци штокавцима

своје (добијено од штокаваца) сwit'e, ledºа, с чакавским изговором

гласова č и d = t и d’. Дакле: имамо посла с обостраним, реципроч

ним утицајем.

Напомена. Ја нигде другде у Истри нисам наишао на овакав говор,

са би а за прасловенско ј и dj. Али јесам на говоре који за прасловенско

tj. и dj имају једне рефлексе, а за српскохрватско тј и dj— друге. То

су штокавски говори залеђа поречкога, који имају š и 3 - *ј и *d}

(sviča, preža), a t' и d - tj. и dj (netak, ljeda). Говори залеђа ровињ

скога овде су потпуно доследни: они имају šи & < *tj. и *djи & и g & tj.

и di (cviče, lega).

Аd. d. Рефлекси група stj, skj (sk“) и овде су лингвистички разграни

чени: у изолованим речима и у суфиксу јšte налазимо само št, у алтер

национим односима — само štº; šč немамо никад.

Код примера са štº Tреба разликовати две групе случајева. Прва

група — то су облици Kršten, oprošteno, spušteno, počištena, spuštalo;

њих можемо наћи — и налазимо готово све — и у јекавским и екавским

говорима; и њих је давно и тачно објаснио Бел и ћ: подновљеном и

психолошком везом сугласника ј с гласом и из групе st (ЈФ IV 23).

Гласовни —или псеудогласовни —развитак код њих ишао је, по моме

Мишљењу, овим путем: kršćen s kršćen (после новог јотовања) - kršten

(после чакавизације гласа č).

Друга група случајева — то су облици 1šten, oštena, oštenica.

Они су овде двоструко нејасни: а, по томе што гласе štºеп итд. и b . по

томе што не гласе јšten итд.

Откуда у њима štº место очекиваног šé?

На фонетички развитак: še - štº (губљењем фрикативне компо

ненте) не може се, мислим, ни помишљати. Против тога одлучно говоре

прилике у говорима залеђа ровињскога, који имају и чувају šč меко и у

старим и у новим везама.

Факат је ово: štº место очекиваног së - skj (sk“) налазимо у оним

3 = *tj. који имају у новом јотовањуистарским штокавским говорима са č

tº, dº, štº (тачно—као у Лижњану). А то су— као што смо већ рекли —
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говори залеђа поречкога“. У њима налазимо, на пример у Бадер ни ,

овакве облике : netak, lied'a, lište, koštº on, išten, stišten, daštica, pa

štica, koštica; па чак и Šti, šterka. Или: у њима је — буквално —

свака етимолошка група šš замењена данас групом Štº. На који начин?

Нефонетичким путем: преношењем изговора групе šć - stij, “stj

(gušći s gušći s gušti, češći s češći - žešti) на групу 88 - še - štº

(štº – чакавизацијом гласа č).

Да су ови говори — Бад ер не и других села залеђа поречкога

— имали некада šš s *skij (sk“), показује облик mlahčen < mljaščen,

који је своје šе заменио групом nč пре промене še - šć.

Мислим да се на исти начин објашњавају— и морају објаснити — и

примери јšten, oštena, oštenica у лижњанском говору: iščen - išćen и

— после чакавизације гласа č— išten.

Како се могу разумети примери типа оštena - oščena — место

oštena — у Лижњану, који има увек štу изолованим речима и у суфиксу

1šte? Само као инфилтрати, као примери унесени из икавских говора

који су имали Šć и žđ у својој системи. Дакле, као у премантурском

дијалекту.

Степен развитка акцентуације.

1. Акценат је пренесен само с крајњег отвореног кратког слога, и то

увек као ”: и кад је претходни слог кратак и кад је претходни слог дуг.

а. Претходни слог је кратак:

selo, selu, zove, брпја, steče (= истече), zóra, беa, kôšci, breku,
г

tiču, köza, zmija, konji, tzvoja, snopi, pöpi, kötla, daska, kótli, jena,

jeno, posla, staza, sestra, tele, võla, бni, daždu, svoje, žena, võdi, võli,

gróba, sebi, dobro, göli, čelo, čerma, priča.

Кад именице типа пода стоје уз бројеве 2—4, чувају акценат у

крајњем отвореном слогу:

četiri žene, dvi sestre, tri koze.

Биће да и у Лижњану имамо овде исто што и у Медулину: нарочиту

дуалску конструкцију: četiri žené, dvi sestre, tri koze.

b. Претходни слог је дуг:
* /. м

sukno, kučke, venci, bila (= бела), glavi, dite, sviča, kolače, muka,
- -

*

-

тlad tihi, blizu, srida, janca, ražnju, jaja, ovčari, Kata, guvno, šulje,

mrtva, Mate, klišta, brana, prašca, fala, deblo, Jela, strila, dite,

* Реч је, наравно, само о говорима који имају искључиво št у изолованим

речима и у суфиксу 1šte.
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japno, stablo, mliko, бde, svitu, znamo, gluha, reste, tinja, sami, vino,

тačka, mira, Dalmatinci, želimo, potegla, makarune, mliko, grani,

štiplji, kaluni.

2. Акценат није никад пренесен с крајњег затвореног слога —

ни кад је претходни слог дуг ни кад је претходни слог кратак.

а .

0%.

Крајњи затворени слог је кратак:

otac, božić, škrlat, Raič, čovik, brečiš, mladiš, bančič, Osip, Iván,

omet, mrtvac, lemaš., tombulac, mršan, kosac, krštan, trbuh, kapót,

papár, papren, košič, narugljiv, Menitº, onen, češanj, jezik, udovac,

obraz, orth, zoven, zoveš, visok, dumbók, širok, zelen, crljen, jedan,
г

svidók, život, siromah, popón, Bakrenič, Antonič, travljiv;

-/ / - -- - 1- \\ - --s 3 — „“ — „“ « У

. venac, kпčak, ručak, četrtak, petak, rašanj, narod, пčen, пčeš, priruč,

jaram, junac, telac, rébâc, sused, spaten, priljik, tresen, treseš, resteš,

rěstěn, pisak.

b. Крајњи затворени слог је дуг:

pedeset, kolač. bandiner, pačas, netak, mlad tih, ovac, umin, crnik,

planik, rodak, oduzad, vrtin, načav, bačav, dasak, sestar, besid,

sužaj, zaključaj.

3. Оба стара акцента чувају старо место у унутрашњим слоговима

— увек.

Тако у томе положају налазимо:

a. " акценат после дугог слога:

zvezalo, svirija, hraniti, žbrkala, vešivala, zvrnuti, sušiti, rekamirale,

obučivale, kadilo, križati, razgovarati, misili, krečati, zabila, pisati,

pišite, radali, vikali, paliti, ričati, ričalo, živilo, svršili, gredeja, ka

živati, hladiti, saseda, spaštalo, zamatija, uvriditi, skratija, Gabrina,

mrzija, snašija, plaćati, rпgati, pitati, Zagrebu, trepāle, spomenuja,

davali, štipati, služija, čuvati, zgrišija;

b. " акценат после кратког слога:

razrizati, čovika, гvisôken, pripátija, skočija, затiriti, detetom, Ivána,

uženiti, poredan, debeja, udovica, orihi, ognjište, sagnjijati, četirin,

ukresti, mećati, čistiji, иprostili, čeripnja, korenjica, planiki, nesrºča,

zajáti, glistina, uštine, računati, sikira, Vrtljike, Dvorina, muštuluga,

pripravila, zornica, jezikih, pečina, (u) laganjan, Ivanja, stolica,

razvidilo, oskrsa, kopriva, (za) govědim, travljivo, suknjeno, spominje,

štrpača, šerišnje, kolino, gusina, oštenica, razumili;

c. “ акценат после кратког слога:

veselje, (и) valiži, (na) karigi, umriti, kaživa (3. једн.), затиnjenoga,

činjenje, ubači (= обући), kaživan, kvintalih, naoblačeno, ubojki,
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ubučivaju, zarubljeno, Мičeka, pridvorje, povrhti, zapriti, opriti, po

griši (3. једн.), šilinkuš, uvriden, uvida (= yједа), postudeno,

poštenje.

4. Исп. и примере за “ акценат у крајњем отвореном слогу после

дугих и кратких СЛОГОВа:

kaza (< kaza), osta (mi je), rača, drže, stine, razumi, kosi, Pule,

Rike, kota, daske, varsina (= арсенал), staze, želi, faco, ubuštva,

napisa, trepi, muke, kampana (3. једн.), lampa (3. једн.), osta (<osta).

Две напомене. Прва: акценат је пренесен с крајњег отвореног

слога и пред енклитиком:

ne štipljiоте, шиčiова, ubući se.

Друга напомена: “ акценат изговара се у Лижњану, и само у њему,

ЧеCTО Ка0 ЧаЋКаВСКИ - :

(po) starini, kolóra, grmljavinja, cukovina, čistova, sviča, razgranáno,

slanina, svinja, dobróta.

5. Квантитет.

Лижњански дијалекат скраћује дужине:

а. После акцента увек и без изузетка:

crnon, mladost, polája, kдра, sriće (2. једн.), žutim, (s) malom, kaživa

(3. једн.), kráve, crikve, užine, bilja, skuhan, (s) тајtn, rěka, plačamo,

säki, mali, prvi, štuca, govoru, drugu, štiplje, peka, višlji, ribe, fumaju,

sápeti, muški, ručicom, kôže, pametin, puškom, mišaš,

b. пред “ акцентом ређе и по изузетку:

platija, prhikati, prasac, kihati, mučati, kaživati, kupija, življenje,

osušja, četrtak, zvrnuti, zvrtilo, vrtili, brkih, obrnija.

Напомена. Примери под b . бележени су у везаном разговору.

Они показују да је и Лижњански дијалекат, као медулински, захваћен

тенденцијом губљења дужине испред акцента; друго ништа.

Специјалан случај — и овде као у Медулину — представљају

примери с две узастопне дужине, с неакцентованом и акцентованом

дужином. Шта ту налазимо у Лижњану?

Две могућности:

a. дужина се чува, а " акценат се скраћује:

kázá (< kazá), rača, (oko) Pale, (iz) Rike, obučiva, napisa, make,

vlasth (< vlasth), bristih (< bristih), perih ( < perih), brkih (< brkih),

živih (<čivih), debiih (< debith), stablih (< stabliћ);

b. дужина се губи, а " акценат се скраћује:

stine, grane, strile, ruke, trave, lihe, brade, grede.

Јужнословенски филолог ХХVII 8
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Што се тиче Такцента у крајњем отвореном слогу, он се у лижњан

ском дијалекту редовно скраћује кад не стоји пред енклитиком:

ima (< ima), ona, gori, vi, mora, kampana (3. једн.), one, zemlje,

kota, šbalja (3. једн.), stoji, vд, sд., lampa, trepi, vode, klempetá,
м м- м и „“ ».

(3. једн.), osta, dvi, ti, zna, drže, razumi, boli, kose, rosi, želi, črči,
г

daske, staze; али: kroće, facá, na roge, kiosi, niki_me spominje,

ostaomi je, oni je vrag, pa san, kao je došla.

*

Друго: " акценат скраћује се неки пут и у крајњем затвореном

слогу; на пример у инструменталу једнине код именица на а :

granom, glavon, rukom, nogón, kozón, vodón, travom, ženón. Ови су

акценатски облици добијени на исти начин као у медулинском дија

лекту.

Множински именички облици.

1. Генитив множине.

а. Код именица женскога рода. Нема никад наставка а:

lir, hiš, šén, rak, kós, nog, glav, smókav, čerišanj, krišak, ovac, na

čao, bačao, dasak, pušak, mriž, čel, sestar, trat, dic, тдarn, ur, Škar,

crnik, planik.
-

b. Код именица мушког и средњег рода. Има готово увек наста

вак ih:

topovih, zidih (zidi), vlasih (vlast), gradih (gradi), mistih, putih (puti

<рпti), dinarih, kilih, pastorkih, nohtih, orthih, didih, snopih (snöpi <

snopi), pдрih (popis popi), kaljinih, karatelih, mačkih (mački - mački),

kôtlih (kötli - kotli), bakih (baki - baki), bristih (bristi < bristi), bo

nih, pastólih (pastóli < pastoli), ljudih (ljudi), kônjih (könji - konji),

redih (redi), kvintalih, gažih (gaši), jezikih, cipih (cipi < cipi), perih

(péra - pera), pritih (prati), balinih, štaljih (šulji - šalji), brkih (brki),

krštanih, črvih (črvi), drvih (drva s drva), deblih (debla s debla),

stablih (stabla « stabla), Talijanih; али: dan, lit.

Ово су, свакако, чакавски облици, само је код њих стара акценту

ација у многим случајевима поремећена: аналогијама, заменом чакавског

с- штокавским "акцентом, морфологизацијом акцента у системи облика

и сл. Па ипак су неки случајеви и акценатски јасни. На пример: putih

не може у Лижњану ништа друго бити него чакавско раtih. Даље:

šaljih = чак. šaljih, cipih = чак. cipih. Или: vlasih s vlasth == чак. vlastih,

brkih - brkih = чак. brkih, čivih servih – чак, črvih zidih – чак. zidih, gra

dih – чак. grádih, priatih = чак. prtitih. За облике stablih - stablih, deblih -

déblih, perih - perih код именица средњег рода исп. источночакавске
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облике htisih, kasih, sadih, vпсih, čripth код именица мушког рода

(Н r a s t e , ЈФ XIV. 18).

2. Датив, инструментал и локатив множине. Ти су облици у Лиж

њану изједначени, и свршавају се на in — код именица мушкога и

средњег рода, и на ат — код именица женскога рода:

(na) köstin, strancin, vlasnikin, (ро) njivan, (po)stinān, (pod) pazuhin,

(и) тоždanin, (и) črtvih, (z) rakan, (po) selin, (po) hižan, (и) rukan,

(s) kozan, (prid) vratin, (svin) zтbin, (s) puškan, (s) сipin, cipin, (po)

balkanin.

Ово су, наравно, штокавски облици, којима ни формално ни

акценатски није потребан никакав коментар после онога што смо о њима

рекли у померском и медулинском дијалекту. Па ипак да напоменемо:

облици vratin, 2пbin, cipin добијени су и овде, као у Медулину, од

облика Vratin, zubin, cipin cKраћивањем “ акцента после дужине. А

облик срin cвакако је, акценатски, лижњанска супституција облика

cipim из суседних села.

5. Валт у р с к и д и ја лекат с к и т и п. Ограничен је

на свега једно село; то је Валтура, доста велико село у источном делу

побрђа пулскога.

У Валтури налазимо:

a. за прасловенско пј, dj — tº и d :

vrita, nete, (po) donatu, pleta, strit, mladitu, svita, krate, sritu,

пátºve, platat, gluhöta, slipóta, (na) sidet", ležetº, stojet“, plačut',

kantajutº, tátº, kitºa, božitº, ponóti, retº, domatºih, navrata, radit',

praščitº, järit', pirit', piplit”, slavitº, pomot“, posadeno, rod'énje, žed”,

čade, rda, Fida, zard'alo, preda, tide, mlad i, ride, blidi, glod'at,

glöde;

b. за српскохрватско пј, dj — tº и d :

cvite, svát'a, lište, gröžde;

c. за групе јt, jd — tº и ја:

pótº, dot“, obat“, natº, najden, pojdemo, dájden, obajdi, pöjdi, dojdi;

d. за групе Stj, gdj итд. — št, štº и žd:

ognjište, štir, prišt, pregršt, štenac, blišti, strnište, olište, kitište,

štipnu, bunište, klišta, Barbanština, Labinština, meždit, môždani,

zтеždi, daždu, daždi, daždit | ištem, mlášte, oštenica, puštat,

daštºica.

Аd a. č и d у Валтури, то су чакавизирани гласови = с“ и d“,

као у премантурском дијалекту; č je умекшано = če.

ši>
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Аd d. Као што се из примера види, рефлекси Št и Štº и овде су

лингвистички разграничени: št ce jaвља у изолованим речима и у су

фиксу јšte, štº – у такозваним алтернационим односима. Ситуација

као постуантурска; објашњење — као у премантурском дијалекту.

Степан развитка акцентуације.

Што се степена развитка акцентуације тиче, у Валтурском дија

лекту налазимо данас овакву ситуацију.

1. Стари "акценат пренесен је увек с крајњег отвореног слога, и

увек у облику акцента; то значи — он је пренесен у овом случају као

* акценат:

а. како на претходни дуги слог:

Pula, glava, Lika, stina, zvizda, Rika, zima, muka, hrana, liha, gra

па, vila, buttga, srida, črivo, jaje, vrime, gumno, vino, mliko, vinca,

prašca, slipca, slanca, strka, ključa, puta, busi, vaguni, kovači, klišta,

kolače, lipi, cino, kenu, tittli, dali, naresla, trese, obliče, siče, reste,

dojdi, obajdi, posudi, sapuna, miljara, svitu, nateglo, misi;

b. тако и на претходни кратки слог:

koza, žena, naga, zemlja, daska, rósa, sestra, võda, kósa, maša, nošnja,

dóbra, postóla (2. једн.), fažola, snopi (1. мн.), kônji, pöpi, grmi,

facáli, бni, peće, gnjije, dovedi, donesi, naberi, kônja, kôšca.

2." акценат пренесен је увек на претходни дуги слог, то значи —

он је на претходну дужину пренесен:

а. како с крајњег затвореног слога:

rebac, vinac, prasac, slipac, slanac, strak, četrtak, sused, narod, grahor,

тladeš, vridan, zamahnit, vrnit, crnir, puhat, zapuhnit, upuhnit,

затisit, kalivat, kaživat, prolivat, zamutit, veživat, zaveživat, za

kopivat, dilit, cilit, švikat, tulit, prikrižit, svirit, kupit, privrnit, kazat,

opašivat, strpit, pisat, živit, nagrnit, davat, obilit, obličeš, sičeš, lihan,

stinan, granan, buttgan;

b. тако и с унутрашњих слогова:

naroda (2. једн.), mladeži, suseda, grahora, susedica, tresemo, sičemo,

predemo, zamahnija, platija, zabija, zapuhnila, strudija, zamisila,

platila, kupila, svirija, skratija, ohladilo, hladilo, kazala, kupija, mi

silo, živilo, davali.

Као напомена. У радном глаголском придеву поред облика с

пренесеним акцентом, који су много чешћи и обичнији, могу се чути

и облици с непренесеним акцентом, који су много ређи и необичнији.
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Исп. облике с непренесеним акцентом: platila, živilo, dililo, privrnija,

zacilila. Ово — само као констатација.

3. Једну од најкарактеристичнијих црта вaлтурске акцентуације

представља — и то треба нарочито истаћи — нередовно преношење

* акцента с крајњег затвореног слога на претходни кратки слог.

У чему је та „нередовност“?

Она је не само и толико у томе што се акценат у овом случају може

и преносити и не преносити колико и нарочито у томе што степен тога

преношења и непреношења нијеједнак у свима граматичким категоријама:

једне прилике владају овде код глагола, у инфинитиву, а друге код

именица, у номинативу једнине.

Шта налазимо у инфинитиву?

Нимало обичну ситуацију: колико сам ја могао запазити— у валтур

ском дијалекту сваки инфинитив типа lovit, с “ акцентом на крају и с

кратким слогом испред тога акцента, може бити изговорен на два начина:

с пренесеним акцентом, као lövit, и с непренесеним акцентом, као lovit.

При томе: употреба облика с пренесеним акцентом и облика с непре

несеним акцентом није у дијалекту ничим регулисана — има чисто

факултативни карактер.

Тако сам у везаном и дугом разговору са сељацима забележио:

а. инфинитиве изговорене с пренесеним акцентом:

peštat (3. једн. през.: pešta), nosit (nosi), finit (fini), govorit (govori),

брrat (opere), steplit (stepli), môlit (moli), sidit (sidi), brcat (brca),

glódat (glöde), görit (gori), držat (drži), usahnit (usahne), nažgat,

póstit (posti), bolit (boli), puštit;

b. инфинитиве изговорене с оба акцента: једанпут с пренесеним,

други пут с непренесеним акцентом:

kôsit || kosit (kost), želit || želit (želi), lóvit || lovit (lovi), rósit | rosit

(rosi), hodit || hodit (hodi), prösit ||prosit (prosi), kópat || kopat (kopa);

С. инфинитиве изговорене с непренесеним акцентом:

teplit (tepli se), baratát (barata), kantät (kanta), igrat (igra), orat

(дre), daždit (daždi), kalat (kala), učinit (učini), oženit (oženi), ukrest

Узгред буди речено: ја сам свесно и с циљем инфинитиве с пре

несеним акцентом ставио на прво место — они су у дијалекту чешћи и

обичнији; а инфинитиве с непренесеним акцентом на последње место: они

су у дијалекту ређи и необичнији. И друго: намерно сам, исто тако, поред

инфинитива ставио и 3. лице презента, које год сам нашао у белешкама:

хтео сам да се види колико преношење и непреношење акцента у инфи
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нитиву нема с акцентом презента никакве везе. Није, можда, потребно

нарочито истицати, али јесте рећи, да оваква акценатска ситуација има

и принципски значај: она показује да у истом дијалекту могу постојати

у извесним граматичким категоријама, напоредо и без икаква језичког

распореда, две акцентуације, стара и нова, пренесена и непренесена.

Питање је само — шта све до такве ситуације доводи и под којим се

условима она одржава. То је питање, али о томе — доцније.

Шта налазимо у номинативу једнине код именица?

Једну ситуацију код именица без непостојаног а : готово редовно

непренесен акценат у том облику; а другу код именица с непостојаним а:

готово редовно пренесен акценат у том падежу.

Тако сам забележио:

а. номинативе изговорене с непренесеним акцентом, и то:

o. од именица без непостојаног а :
„у

jezik, mladit', trbuh, orih, medvid, Božitº, Ivan, praščitº, slavitº,

radit”, siromah, gusán, purán, tovar;

В. од именица с непостојаним а:

otac, ovás;

b. номинативе изговорене с оба акцента: једанпут с пренесеним,

други пут с непренесеним акцентом, и то: само од именица без

непостојаног а :

у f

čбvik II čovik, unuk I. unitk;

с. Номинативе изговорене с пренесеним акцентом, и то: само од

ИМеиИЦа С непостојаним f :

kôlac, telac, šténac, šenac, udovac, lonac, könac, vazan, kôsac.

Потпуности ради, да наведем још: два заменичка номинатива и

два заменичка датива с непренесеним акцентом: njegov, kakov, uven,

unën; и један придевски датив с пренесеним акцентом: döbren.

Како се ова акценатска ситуација — у номинативу једнине — може

историјски и фактички разумети?

Прилике нису овде, ипак, тако компликоване као што изгледа

на први поглед: 1. именице без непостојаног а имају непренесен акценат

у свим облицима; отуда код њих махом непренесен акценат и у номи

нативу; 2. именице с непостојаним а имају пренесен акценат у већини

падежа; отуда код њих махом пренесен акценат и у номинативу.

4. Иначе, у унутрашњим слоговима, "акценат чува увек своје

старо место после кратког слога: не преноси се, у томе случају, никад

на претходни слог.
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Отуда у валтурском дијалекту налазимо данас искључиво:

ugnjište, besida, strnište, litica, jarebica, pokrepale, daštica, udovica,

тohina, čerišnja, drugači, olište, počinit, Sinokôša, obrizat, kantajut“,

porednem, učinila, bunište, pomore (= помогне), otvorenih, narizani,

Isusovo, zornica, svetica, granica, ostara (= остарео), fureštih, do

puštili, posijat, nagratºa (= нагрће), Miholja, miholjšnjak, nedilja,

potriba, debeja.

5. Такценат није био у валтурском дијалекту исте судбине у по

ложајима после кратког слога и у положајима после дугог слога: у

првом случају, кад се налазио после кратког слога, он је остао на своме

старом месту, није никад пренесен на претходни слог, у другом случају,

кад се налазио после дугог слога, он није остао на старом месту, пренесен

је на претходни слог.

мање значајну од прве — представља чување

Тако у овом дијалекту налазимо данас:

a. c једне стране примере типа:

speštaj, sajat, (po), domatºu, dasak, klabak, zamahne, drži, (me) boli,

sidi, pasa (= пасао), ima, kanta, kaliva, kaštva, mora, kosi, daždi,

uzet, (na) sidet", (na) lešet", (na) stojetº, oranje, narest, ponit, Bar

banština, Labinština, forint (2. мн.), bužak (кокошарник), kakti,

jenój, postó, fažб, koze, zemlje, noge, žene, uvan, ženón, kosön, nogón,

krvljón, soljón;

. с друге стране примере типа:

тике (< make), trave, stine, hrane, lihe, grede, zime, Like, Pule, starinje

(< startnje), Valture, rukom (< rakón), glavon, (mi se) blišti (< blišti),

siću (< sični), predu ( < predu), restu (< resta), tresu ( < trésil), priveza

(< priveza), veza (< veza), švika (< šviká), čuva (< čuva), pisa (< pisa),

ptiha (< paha), kaza (< kaza), plesa (< plesa), vagunin, klabukin,

zubin (3, 6, 7. мн.), ključin, jajim, ustin.

6. Другу карактеристичну црту валтурске акцентуације — много

^ акцента у крајњем

отвореном слогу: тај се акценат овде, у валтурском дијалекту, не скра

ћује— као што се скраћује или може скраћивати у том положају готово

у свима осталим дијалектима ближега залеђа пулског.

Исп. примере:

tö, ti (= тај), uvi (= овај), uni, ki, ka, dvi, tri, (na) pб, võ, sô, postó,

jaš6, da (3. пр.), zna, boli, kost, sidi, (ne) sтi, (ne) итi, drši, gori,

rosi, daždi, ni (= није), rd'a, pešta, gnija, gré, mora (= могао),

ima, pasa, ruke (2. једн.), koze, noge, zemlje, ovce, rose, daske, vode.
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7. У Валтури налазимо случајеве где је регуларно преношење

акцента поремећено; и то код именица женскога рода с акцентом на

крају. На пример: у Валтури се чују генитиви тđse, koze, kôse, кao

тике, lihe, brazde, и генитиви тиKé, lihe, brazde, кao rose, koze, kose. To

је црта свих говора ове дијалекатске зоне Истре који преносе "акце

нат (изузевши, наравно, Помер). И објашњава се у свима њима на

исти начин — аналогијом: на основу односа liha, lihi, lihe: kć2a, kôzi,

közе добили смо према Ilihe (< lihe) — kôzе, а према koze — lihe.

Множински именички НаСТАВЦИ.

1. Генитив множине.

а. Код именица женскога рода. Увек је без наставка а :

rip, zvizd, vil, gred, kós, krav, lóz, potrib, forint, natav, bičav, gusak.

b. Код именица мушкога и средњега рода. Има два наставка —

један главни и основни = i; други спорадичан и редак = ih:

snopi (1. мн. snöpi), kili, kôšci (köšci), tělci (telci), prašci (prašci),

grmi (grmi), zubi (zubi), võzi (pozi), rasti (rasti), ključi (ključi), iputi

(puti), jaji (jaja), kreli (krela), kônji (könji), voli (voli), busi (basi),

vrhi (orhi), mihi (mihi), oči, uši, konci (konci), lonci (lanci), ljudi

(ljudi), živi (êrvi), šбldi, klišti (klišta), litri, drvi, limeri, siromahi,

selih (sela), jajih (jaja), ljudih (ljudi), dinarih, danih; исп.: lit, dan.

Генитиви на 1, то су штокавски облици, и своде се:

oz. облици типа зиbi, puti На некадашње злbi, puti;

6. облици типа snopi, grmi Ha некадашње snöpi, grmi.

Ретки генитиви на ih Могу у Валтури бити и штокавски и чакавски:

штокавски — под условом да су постали дометањем придевског и

заменичког ћ готовим облицима на i, као у неким црногорским говорима;

чакавски — под условом да су унесени, као у Медулину и Лижњану,

из неког чакавског дијалекта.

2. Датив, инструментал и локатив множине. Ти су облици у Вал

тури— једнаки, и сврашавају се на in— код именица мушкога и средњега

рода, и на ап — код именица женскога рода:

zubin, (s) ustin, (z) rukan, (и) škólan, (po)stinan, liskan, (za) бwcan,

(za) kravan, (o) kônjin, klabukin, kozan, (z) mogan, (о) ključin, (и)

mistin, (u nikin) selin, (ро) granan, (и) vaginin, klištin, (и) buttgan,

(po) putin, kovačin.

Сви су облици у Валтури јасни — не траже никаква коментара,

ни формално ни акценатски; наравно, под претпоставком да се облици
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типа зиbin, putin cводе на некадашње спbin, pпtin, a облици типа

kônjin, selin на некадашње Könjin, selin; као у осталим говорима залеђа

пулскога.

Валтурски дијалекат као дијалекатски тип.

Валтурски дијалекат, то је штокавски икавски говор. И то укрштен,

нејединствен говор. У њему се виде три компоненте: основна, валутурска

компонента = ć и d ≤ “tj. и *dj, št и Šd < “stj, “zdj итд., премантур

ска компонента за делимично преношење "акцента с крајњег затвореног

слога на претходни кратки слог, и чакавска компонента = Вероватно

наставак ih у генитиву множине и сигурно чакавизација гласова с и d.

Детаљи.

Валтурски дијалекат има додирних тачака с премантурским дија

лекТОМ; Тако:

а. и он преноси, делимично,

слога на претходни кратки слог;

b. ни он нема de (du) у 3. л. презента;

c. и он има тinac, као премантурски дијалекат, а не депас, као

остали говори ове дијалекатске зоне Истре, и

d. и он губи ћ у неким случајевима: kru, kriva, rast (< hrast)

(оваквих ће примера бити у Валтури више).

“ акценат с крајњег затвореног

6. Шк а та рск о — ш и к и ћ к и д и ја лекат с к и т и п.

Говори се у два засеока у централном делу залеђа пулског. То су

Шкатари и Шикићи.

У тим засеоцима налазимо:

a. за прасловенско tj, dj — tº и d : ј

ht’er, mateha, kuščit", vrita, pleta, kredutº, kantajutº, plačut', svita,

bokunit“, jarit', slavitº, Brkalitº, Grakalit", petº, Petin, mladi, sladi,

blidi, zagraden, žed”, róden, trdi, nasadena (Ш ката ри);

Sikiti, vrite, petº, not", (ро) пđi i, svad'a, preda, mladi, blidi,

sladi, trde (III и к и ћ и”;

b. за српскохрватско ј — tº:

И У У „ “ „V. /

krštan, svatºa, cvite, lište, bratºа (Шк);

sváta, trěti (Ши);

c. за групе јt, ja — tº и ја:

natº, dot“, ubatº, pot', it', najde, dojdete, najdete, zajde (Шк);

dótº, pöt", obat“, najde, pöjde, obajde, dojde, najden (Ши);

d. за групе Stj, zdj, итд. — štº, št и žd:

poištem (…- побиштен), klišta, strnište, košište, daštºica, koštica,
УУ. "

išten, oštena, hižište, stišten, metlište, smetlište, mlášten, Bar
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banština, Pazinština, gištar, guštarica, pišta, pušten, narašte:

natašte, štiсаvica: štitca, štucavica, štipne, štº ipat, štipnuti: štipne;

ognjište, blišti, štir, štenac, štap (-= уштап), (se) štaplja; dažda, daždi,

тöždani (Шк);

hišišta, kosište, metlište, strnište, klišta, ognjište, stišten, blišti,

тilašten, dažda, moždani (Ши).

Аd a. ć и d у Шкатарима и Шикићима, то су чакавски гласови

= t и dº; č je врло меко = ć“

Ad d. Распоред рефлекса štº и Št у Шкатарима је овакав: млађи

имају, као у Шикићима, само štº, старији — у неким примерима само štº

(у већини примера), у неким само št, a у неким — како ко: неко štº,

неко št. Мислим да се Шикићи овде не разликују од Шкатара, тј. и у

њима, вероватно, има примера са št., само их ја нисам забележио.

Степен развитка акцентуације.

За њ су карактеристична три момента:

1. да је " акценат пренесен на претходни кратки слог само с

крајњег отвореног слога;

2. да је " акценат пренесен на претходни дуги слог из свих цо

ложаја;

3. да је "акценат пренесен само на претходни дуги слог.

Резултат је преношења у свим случајевима исти = ( акценат.

Примери:

a. за чување " акцента:

oz. у крајњем затвореном слогу:

kušelját, nosit, pelját, kosit, speštät, držat, činit, lokat, magnar,

pognut, fumät, kalāt, slomit, čovik, unuk, trbuh, továr, sused, kuščitº,

lavitº, lameš, g“rkljan, prestrih (= стреха), Osip, bokunit”, srakótº,

slavit”, medvid, bobrig, k“rštan, jedan, c“rijen, ocát, telac, kolac,

samac, ovás, štenac (Шк);

vozit, kosit, peljat, peštät, stenjat, nagnut, pensät, oprest, hodit,

kopat, jezik, čovik, tovar, orih, Иоanjan, ocát, otac, ovas, telac,

janjac, crljen, pošten, večeras, пог"as (Ши);

В. у унутрашњим слоговима:

ovega, čoviku, ognjište, udovica, šerišnja, besida, daštºica, tovari, h“r-

tena, (и) kampanji, uvenilo, senokoša, zdrinjila (= дрењина), govoru,

porednemu, divojčina, naoštrija, cidilo, želizo, kolino, kantajutº,

hrtina (Шк);

ogljahnit, metlište, načinja, komoštar, ukraja, grihöta, orihih, onega,
и v

тateha, presika, medilја (Ши);
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b. За преношење " акцента:

2. с крајњег отвореног слога:

Y.

. за преношење

staza, selu, џбda, róve (3. л. през.), jena, pöpa, plete (< plete),

donesi, sestre (1. мн.), posli (1. мн.), kônja, dažda, veslo, klišta,

žrtva, zvizda, liha, reste (3. л. през.), krede, naresla, puti (1. мн.),

prede (< prede), trava, fala, mrtva, jaja, vinu, teplinja, starinja, ključi

(1. мн.), cvitki (1. мн.), deblo, venca, muka (Шк);

бsta (2. једн.), (и) ratu, dažda, џбla, kóza, sestra, kônji (1. мн.),

gróba, rósa, naga, peče (< peče), góti (1. мн.), snopi (1. мн.), kôši

(1. мн.), teče, (po) noti, böde (< bode);

repci (1. мн.), tělci (1. мн.), trése (< trèsé), puta, vrata, črivo,

stina, grana, ruka, imo (= једемо), muka, juha, brazda, brada, glju

ha, greda, povrhli, grahorina, muze (< тазе), тišnja, krelo, lice,

četrtka (Ши);

с крајњег затвореног слога:

kaživat, zapisat, rebac, plesat, svirit, junac, mahat, zabit, četrtak,

raskidat, cépit, štº ipat, zamahnit, cvitak, ufat, rastalit, privoj, jaram,

želenac, navoj (Шк);

stiskat, hranit, zamahnit, mahnit, šetnjat, oglјиhnit, rasparat, plivit,

тisit (Ши);

с унутрашњих слогова:

(se) mladija, plesali, svirija, mahali, rabila, cipili, činila, rastalilo,

preklitili, privoja, naroda, štivali, puhala, stegnija, živija, kupija,

zagušija (Шк);

Šikiti, (и) Sikit'in, pitati, pitala, zaličila, puhala, plivila, oglји

hniti, predemo (< prédemo), rasparati, тизето (< тизето) (Ши);

за чување " акцента:

pastó (< pastó), ima, doša, bačaj, zagraden, (se) lašti (< lašti),

zaját, zastanjeni, mihir, donit, hrtenjak, buhač (Шк);

obajde, svitli (< svitli), pasa (= пасао), поддт (< nogón), rasparaš,

četrti (Ши);

ул

акцента:

pisa ( < pisa), (mi se) blišti (< blišti), živi ( < živi), (sam) pita, predu

(<predu), (ud) trave (< trave), teplinje (< teplinje), štipa (< štipa),

stiska (< stiska), (ud) startnje (< starinje), kredut" (s kredit'), restu

(< resti), čuva (<čava), pића (< paha), (po), licin, (s punin) bisagin,

(s) klištim, ljudim, (na) jajin, (po) gunin, (и) črtvin (Шк);
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pita (< pita), puha (< paha), (mi se) blišti ( < blišti), muke ( < make),

trave (< trave), juhe (<јпhe), strile (<strile), tresu (<trésil), muzu

(< mast), grahorine ( < grahorine), (pod) zubin, (s) ključin, (po) putin

Две напомене.

1. “ акценат се у Шкатарима и Шикићима у крајњем отвореном

слогу и скраћује — под једним условима, и чува — под другим усло

вима. Чува се у везаном говору, у реченици; а скраћује—у изоловано

изговореним речима — ван реченице, и на крају реченице. Тако се бар

мени учинило; а не бих смео гарантовати да је баш тако. Прво, шкатар

ско-шикићки дијалекатски тип је сав изукрштан, представља типичну

дијалекатску мешавину. И друго, ја сам у њему дужине бележио, неки

пут, и у изолованим речима.

Исп. примере:

а. За чување 7 акцента у везаном говору, дакле у реченици:

faco (na róge), kašlja (3. през), (se) lašti, leži, uni, (ud) kose, ode

(2. једн.),(и)6, sô, tö, ti, (ne) sтi (Шк);

(и)б, ja, ti, vi, pasa, mi (Ши);

b. за скраћивање "акцента у изоловано изговореним речима, дакле

ван реченице и на крају реченице:

ima, pasto, (se) lašti, daždi, (prez) noge, sidi, ovce, (и)ode, trpi,

biži, fašд, faco, ruke, glave, kušelja (Шк);

ki, kota, svitli (3. през.), kanta (3. през.), noge, koze, pensa, brade,

brazde, fažo, mi, tö (Ши);

2. И овде, као у Валтури, налазимо генитивне акценатске дублете:

lihé, поред правилног lihe, koze, поред правилног Коzе. Они су добијени

На основу односа brazda, brazdi: koza, kazi.

Множински имен чки облици.

1. Генитив множине.

а. Код именица женскога рода. Нема никад наставка а.

kräu, sastar, komoštar, gran, löz, tikay, njiu, sтоkay, Petin, köz,

ovac, stin, zvizd, lih, süz (Шк);

hiž, köz, 162, kôр (Ши).

b. Код именица мушкога и средњег рода. Има два наставка:

наставак i и наставак ih:

м

Уw v •

dubi, zubi, grözdi, konji, voli, (iz) vrati, popi, puti, pači, janci, telci,
• » » » „… - - • * • : , 9. - • ») • - v I. “ у • - - - - „ - г. у хх

jaji, busi, cipi, kljuni, ključi, klasi, kreli, daždi, grmi, debli, vesli, Ska

tarih, kônjih, bratih, sinih, selih, dubih, gostih; али: dan, lit (Шк);
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brigi, Šikiti, Škatari, repci, telci, zibi, ključi, puti, papi, konjih, volih,

zubih, zidih, vozih, tovarih, putih, repcih, (z) vratih, vrhih, ljudih,

prazih, sudih, dubih, kôših, ključih, gnjizdih, jajih, (z) licih, götih,

snopih (Ши).

Облици на i и на ih су типични лингвистички дублети: свака се

именица може чути и с једним и с другим обликом. Објекти су ту потпуно

неосетљиви: употребљавају час један, час други наставак, несвесно и

МеXаНИЧКИ.

Друго: облици на ih и овде су, као у Лижњану и Медулину,

чакавизми; и формално и акценатски, формално — по наставку ih,

акценатски—по томе што се код појединих примера види како је у њима

основна чакавска акцентуација прерађена у штокавску. Тако је, на

пример: putih = чак. pitih, sudih = чак. sudih, ključih = чак ključih,

gnjizdih = чак. gnjizdih, jajih = чак, jajih, zubih = чак. zabih, zidih =

чак. zidih, dubih == чак. dubih, sinih = чак. sinth, dubih = чак. dubih,

ljudih = чак. ljudih и сл.

Треће: облици на iи овде су, као у Померу и Валтури, штокавски, и

СВОДе Се:

а. облици типа ključi, puti, jaji. на некадашње ključi, puti, jaji;

b. облици типа туђli, kônji, bisi, kljuni Ha некадашње одli, kônji,

busi, kljuni.

Интересантни су у овом дијалекту генитиви grmi, daždi, popi.

Прво, они могу бити фонетичког порекла, тј. могу се сводити на ста

рије дFimi, daždi, pбр (од некадашњег grma, dažda, pбра с новим на

ставком i). Друго, они могу бити добијени морфологизацијом акцента;

тј. преношењем “ акцента из облика где је он историјски оправдан и

у генитив множине.

2. Датив, инструментал и локатив множине. Ти су облици у

Шкатарима и Шикићима једнаки, и свршавају се на in — код именица

мушкога и средњега рода, и на ап — код именица женскога рода:

kônjin, volin, govědin, (za) ovcan, (za) kozan, (za) konjin, kravan,

(pravin) ljudim, (na) jajin, (po) gunin, (prid) vratin, (si nabra) govedin,

(prid) očin, tovarin, sestran, (pod) pazukin, (tin) volin, (s) сipin, (s)

ključin, (s) klištin, (и) &rtin, (ро) licin (Шк);

ključin, (и) тоždanin, (po) putin, volin, (s) сtpin, (и) Škatarin, tovarin,

(po) boskan, kravan, (po)stinam, kozan, ovcán, (и) lihan, (dvin) ženán

(trin) čovikin, (s) pratin, (и) gnjizdin, črivin, (s) prazin, (и) kupinam,

(s) ključin, pod zubin, (и) Šikit'in (Ши).

Ови су облици јасни, и штокавски.



126 Јужнословенски филолог

Треба и овде напоменути:

а, да се облици типа сtpin, licin cводе на некадашње стрin, licin; a

b. облици типа гдlin, pritin на некадашње гоlin, pritin.

Шкатарско-шикићки дијалекат као дијалекатски тип.

НШкатарско-шикићки дијалекат, то је укрштен, несређен, непре

врео говор. Састављен од различитих штокавских икавских дијалеката:

а. од дијалеката који су у својој гласовној системи имали: š= ć“, ć и d ≤

*tj, “di, šć и Šd < “stj, “zdj итд., и b . од дијалеката који су у својој

гласовној системи имали š ć“, ć и d - *tj, “dj, št и Šd < “stj, “zdj итд.

Укрштањем тих дијалеката — уз њихову делимичну чакавизацију

(ih у генитиву множине, tº и d ≤ ć и d)— добијен је данашњи шкатарско

—шикићки говорни тип.

Шкатари и Шикићи мешају: 1. краћи инфинитив, који је сасвим

обичан, и дужи инфинитив, који је сасвим редак; 2. инфинитиве типа

dignit, који су сасвим обични, и инфинитиве типа dignut, који су сасвим

ретки, под акцентом само падmut, vrnuti; и 3. конструкције dva vola

и dva zvali. Преко детаља прелазим.

7. III т и њ а н с к и д и ја л е кат с к и т и п. Ограничен је

на свега једно село. То је Штињан, доста велико село одмах поред Пуле

на Западу.

У Штињану налазимо:

a. за прасловенско цj, dj — ć и d :

vrića, ródena, grdi, tridi, blidi, riđa, pleća, (s) plećih, ćuk, ćukih, (š)

ćakiman, ćete, mladi, božić, stući, ću, kić, vrć (= ставити), veće,

tićih, šćerki, ridi, piplići, sтиčak, kića, Pikunić, kuščić, pônoći, tući,

poiden (= поједен), ukređena, izvaden, posađeno, ponuden, slada;

b. за српскохрватско цј — ć:

(и) živuću, nećak, cviće, košćбn, pamećбn, lišće, aли: grójze;

c. за групе јt, jd. — ć и d :

pôć, doć, naden, dođen, pбdemo,

d. за групе Stj, gdj итд. — различите рефлексе: št, šć, žd:

ognjište, klišta, šćipnit, moždani, išćen, ščipne, gušćerica, gušćer,

gnjojišće, dašdi, dašda, šćuća, ognjišće, strnišće, natašće, šćipat,

šćipati, oprošćeno, očišćena, klišća.

Аd a. Штињанско ć није право штокавско ć; ни штињанско d

— право штокавско а. Ти су звуци у Штињану чакавизирани; мало,

али ипак— чакавизирани. Ја их бележим знацима č и d; зато што им је

основа штокавска, свакако више штокавска него у премантурскога

t” и d". Друго: č je у Штињану умекшано = č", али се никад не меша са č.
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Аd b. За групу dj немам ниједнога примера у белешкама.

Аd d. Као што се из примера види, за групе Stj., skj (sk“) налазимо

у Штињану Готово искључиво šć; št. је сасвим ретко и меша се са šć.

За групе зај, zgj (gg“) имамо, као у осталим говорима залеђа пулскога,

рефлекс žd.

Степен развитка акцентуације.

Штињанска је акцентуација доста мутна. Прво, у Штињану се

пренесени дуги акценти смењују: “ акценат налазимо често место оче

киваног акцента. Друго, у Штињану налазимо често "акценат место

очекиваног “ акцента у случајевима где је " акценат пренесен с крај

њег отвореног слога на претходни кратки слог.

Иначе— за преношење акцента у штињанском дијалекту вреде

ова правила:

1. “ акценат пренесен је увек с крајњег отвореног слога на прет

ходни кратки слог, и то у облику (", ") акцента:

губda, kosa, tele, selo, (po) selu, čelo, pleća, dobra, sestra, võla, pastóli,

(и) selu, žena, zemlja, noga, rebro, sedlo, teče, staklo, jena; али:

тетi, dica, oni, moje, njega, njemu, (na) nogi, teplo, dobro, děšla, dim

böko, gröbi, ponesla, donesta.

2. " акценат пренесен је увек на претходни дуги слог, опет — у

облику ' (') акцента. То значи: “ акценат је пренесен на претходну

дужину:

a. c крајњег отвореног слога:

skupo, pila, žedna, teplinja, mliko i mliko, gnjizda, klišta, zatuče,

ljuto, hrana, crno, spide | spide, ruka, glava, brada, brazda, mliko,

prime, glista li glista, muka, bižide, sidide, cilo, črivo, strila, crna,

(na) raki, reste, dite, krela i krela, pomidóri, (и) Pulu, fala, lipa,

(na) drinu i drinu, trava, bile, srida, podne, (и) Riki, črčki, (и) gradu,

dala, (na) svitu, zleže, sirotinju, blida, repci, kriva, stakli, kolóre,

gljuha;

b. c крајњег затвореног слога:

švirkat, dihat, pisat, pleten ( < pleten), pleteš (< pletes), zelenac,

rebac, zópeš(< zóváš), slanac, soliden (<soliden), dužnost, ideš (<tděš=

једеш), črčak, čuvat, zalicat, nadčak, zdihat, zafalit, zöven ( < здven),

pečeš (< pečeš), smučak,

с. с унутрашњих слогова:

triskalo, puhalo, gasiti, puhati, pliviti, odeka, бndeka, predete, tresete,

pogrišija, zagrišija, šćipati, zmišali.

3. “ акценат није пренесен на претходни кратки слог - изузевши

наведени случај, кад стоји у крајњем отвореном слогу.
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Тако у Штињану налазимо:

a. " акценат у крајњем затвореном слогу: *

hodit, orih, t“rbuh, tovar, čitat, kušeljat, svidok, božić, puštit, medvid,

odovac, ukrast sidit, jedan, peteh, otac, pasát, bolit, lonac, nosit,

tskát, ovcán (6. мн.), (na) nogan, sestran (3. мн.), ženán (7. мн.),

ocat, jezik;

b. " акценат у унутрашњим слоговима:

dobiti, udarija, pomoga, napravila, obisila, debeja, (s) crljenim, uviman,

poköseno, svidóki, težaki, naložiti, nevista, gusinac, napravljeno,

prosiješ, šerišnja, odovica, unakin (3. мн.), divojčina, želizo, pot

köšnjaki, jarebica, kolino, motikon, poněsti, nahoditi, ukraja, potrga,

domislija, šenica, porednega, šovika, košulji, zac“rleni, rodija, Štinjanu,

nositi, govoru, vetica, uvega, solenjica, utopija, jeziki.

4. * акценат чува своје старо место после кратког слога — у свим

случајевима:

sidi, razumin, ovac (2. мн.), (s) ednin, ovi, uzidano (= озидано),

kokoš (2. мн.), итin, sidin, težakih, biži, zamisu (3. мн.), povidajte,

povidamo, besid f(2. мн.), uzet, divojčin (2. мн.), pamećбn, sestar

(2. мн.), soljón, niki, zabranjeno, (ne) smi, razumiš, vode, zemlje,

jarmetan, krasat (2. мн.), vetic (2. мн.), k“rvljón, košćбn, dasak

(2. мн.), bišao (2. мн.), umriti, sт“rdi, pokri.

5. За о акценат после дугог слога имам врло мало примера у

белешкама. Ово би биле категорије из којих имам нешто материјала.

а. Генитив множине именица мушкога и средњега рода:

(2) usti (< пsti), (od) vrati (< vrati), (sto) puti (< pati).

b. Генитив и инструментал једнине именица женскога рода на а :

gnjizde < gnjizde, glave < glave, lihe - lihe, grane « grane, make <<

тпke, rukom - rakón, glavon < glavon, lihon < lihon. Облици glavon,

rukón, који се такође чују, постали су, свакако, аналогијом.

с. Треће лице множине презента:

pletu (< pletii), tiču (< tači), peču (< peči), zövu (< zóvi), tresu

(< tresu), predu (< predu).

d. Инструментал множине:

klasin < klasin.

Сви ови случајеви показују— по моме мишљењу—да се Штињан у

погледу преношења акцента не разликује од других села ове дија

лекатске зоне Истре која преносе Г акценат на претходну дужину (Помер,

Шкатари, Шикићи, Валтура итд.); тј. да и он преноси 7 акценат на

претходни дуги слог.
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6. Квантитет. Ту је ситуација проста:

прво, штињански дијалекат врло добро чува Т акценат у крајњем

отвореном слогу:

ki, uvi, tö, biži, võ, pö, dvi, ni, niki, gré, (ne) smi, kä, uni, pa, sm“rdi,

sidi, zemlje, žene, to, stoji, drži, ja, vode, so, umi, spi;

и друго, он редовно скраћује дужине после акцента:

snašimo (< snašimo), zдrano, skopano, niki, svaki, imamo, lipši,

nosi, rastrgan, kôžlji, zamisu (3. мн.), (z) gröton, povidamo, smókav,

ilik (2. мн.), mišan, (z) motikon, govoru, nimamo, ribe (< ribe),

ripe, zguli, žabe, žile, slađi, šenice, svadimo, (2) lipin, (и) biloj, niman,

vičen, godin, mladih, (s) pravin, gnjizde; (< gnjizde), prasak (2. мн.),

žlice, (z) livom, kôrin, lišnjak, vriće, riđa (< rida), nosu (< nosu),

meklji.

Множински именички облици.

1. Генитив множине.

а. Код именица женскога рода. Увек је без наставка а :

zºrić, rak, nog, bah, ur, štal, njiv, kuć, lóg, žab, vetic, besid, ulik,

divojčin, gдаín, pušak, sтökav, krašak, dasak, prasak.

b. Код именица мушкога и средњег рода. Има два наставка —

i и th:

(2) usti, (od) vrati, (sto) puti, seli, võli, sedli, dubi, répci, klasi, gröbi,

тisti, srci, črivi, čeli, jaji, črčki,

kônjih, jajih, drvih, kljunih, plugih, vrgnjih, plećih, ćukih, težakih,

pragih, gradih, Štinjancih, grösdih, tičih, ljudih, dubih, vozih,

Уз облике на i.

Интересантни су овде облици тisti, srci, seli, võli, sedli, gröbi, čeli.

Они „миришу“ на прерађене штокавске неикавске облике: тista, srca,

völá, gröba, čela, sela; тј. облике у којих је стари наставак а замењен

новим наставком i. Друго: облик stvari < stvari (< stvari) показује да

у примерима dubi место dubi (< dubi), klasi Место Кlasi (< klasi), četvi

место črtvi ( < črivi), jaji Meсто јаја ( < jaji) имамо, вероватно, шти

њанску замену “ акцента " акцентом.

Уз облике на ih.

Тешко је ишта поуздано рећи о генитивима на ih у штињанском

дијалекту; зато што је Штињан приградско радничко насеље, с из

разитом и непреврелом дијалекатском мешавином. Могућа су два ту

мачења: а. или су облици на ih у Штињану стари — у томе случају треба

их тумачити као сличне облике у медулинском и лижњанском дијалекту,

у“.
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тј. као чакавизме; b. или су облици на ih у Штињану нови — у томе

случају треба их тумачити као секундарне облике, добијене дометањем

готовим облицима на i HacTaвка ћ из заменичке и придевске деклинације.

Мени је прво тумачење много вероватније.

2. Датив, инструментал и локатив множине. Ти су облици у Шти

њану изједначени, имају исте наставке. И то: наставке јm, an, који су

основни и општи, и наставке тап, атап, који су спорадични и ретки.

Примери:

a. за наставке тn, an:

(3) lasin, (s) konjin, (mojin) kravan, ovcán, (oviman) ljudim, (š) ćakin,

sestrán, ženán, köstin, drugovin, (s tin) ljudim, (o) unukin, (z mojin)

ovcan, (po) selin, (ро) njivan, (po) krasan, (po) patin, (ро) zidin, (po)

тistin, (po) čestan, volin, (za) kravan, (z) nogan, (z uvin) klasin;

b. за наставке јman, aman:

vôliman, kravaman, (s) ćakiman, (s) köstiman, (po) častaman, (po)

тistiman.

Све су ово штокавски облици—и они под а. и ови под b . — који не

траже никаква коментара. Треба једино напоменути:

прво, да се облици типа Кlasin cводе на некадашње Klasin, c

дугим и акцентованим in ; a

друго, облици типа čakin, kônjin на некадашње čikin, kônjin, c

дугим и неакцентованим in.

Штињански дијалекат као дијалекатски тип.

Штињански дијалекат, то је штокавски икавски говор. И то укрш

тен и нејасан говор. У њему се осећају шест компонената: а. основна

ШТИЊaHСКа КОМПОНСНTa == š, ć и d ≤ “tj, “dj, šć и žd < “stj, “zdj итд. ;

b. компонента са št и žd < “stj, “zdj итд.; с. померска компонента =

специфично — делимично— преношење "акцента на претходни кратки

слог; d. штокавска неикавска компонента = генитиви типа тisti, srci;

е. компонента са наставцима iman, aman у дативу, инструменталу и

локативу множине; и f. чакавска компонента = генитиви множине на ih.

8. Ја др е шач к и д и ја лекат с к и т и п. Ограничен

је на свега једно село: Јадрешки. То је доста велико село у централном

делу залеђа пулскога.

У Јадрешкима налазимо:

a. за прасловенско цj, dj — ć и š (= 1):

slavič, věč, pirič, letiše, posiš, (и) Šikičin, ščer, pomoči, vrića, našeš,

vrč, nasić. sriću, sića, mešali, mečat, reč, smračna, gudića, plaćali,
W у

r г м /. у м м

siči, vriča, sričan, měčemo, tič, plačuć, kantajuć, noć, (па) ležeć,
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(na)sideš, sači (— свући), peć. facoliš, piplić. načve, kuščič, brečič,

poteč, pouč (= повући), пč, zidiču, mlagi, rogen, slagi, rigi, bligi,

trg, grbi, šeg, žegi, gloše, prega, svašeni, zvašenega, nasagena, sa

geno; али: mlaj, saje, tije, najhija;

b. за српскохрватско tj — č: г м

brača, treči, proliče, svača, cviče, sтеče;

c. за српскохрватско јt, jd. — š и jd: -

poš, zaš ( - изаћи) i zači, nači nači, došli doči, ubači ubači, dél uči

(= побећи), dojde, pöjdu, najde, najden, dojden, ubajden, dojdi, ubajdi,

pôjdi, zajdi; /

d. За групе stj, zdj итд. — šč, št ји žd: . р- м

(те) štipa, ščipat, ščipnit, kosišče, hižište, strnišče, narašče, kosi

rišče, oščenica, iščem (iska), mljašče, stišče (stiskat), pretišče (pretis

kati), pušča, gušči, daščica, koščica | gušter, giišterica, (mi se) štuca,

štucavica, štir (= трава), klišta, ugnjište, Мuniština (= назив њиве),

Žmiština, Barbanština, Pazinština; daždilo, moždani.

Аd a. ć у Јадрешкима, то је врло меко ć= ć“; d je специјалан глас,

врло меко и = d“; етимолошко ć= ć“ и етимолошко ć= ć“ изговарају се

потпуно једнако, без икакве фонетичке разлике.

Аd d. Рефлекси група stj, skj (sk“) у Јадрешкима су распоређени

Де КСИ ЧК И . šé се јавља у једним речима, а št— у другим. Мешања

рефлекса, као на пример у Шкатарима, овде нема; тј. нема случајева

да се у истим речима изговарају оба рефлекса, sè и Št.

Сасвим је природно — и у општеистарском духу — што у тако

званим алтернационим односима овај дијалекат има увек рефлекс šé,

нема никад рефлекс št.

Степен развитка акцентуације.

1. “ акценат пренесен је у Јадрешкима на претходни кратки слог

само с крајњег отвореног слога, и то — у облику акцента.

На пример:
-

џбda, jena, teče (< teče), tebi, selu, џбna, róse (1. мн.), dobra, kônju,

siča (2. једн.), џбle, posla, zóve (<zove), sela, vrhu, pleša, kóza,

noga, kônji (1. мн.), võli (1. мн.), dažda, pбрi (1. мн.), rósa, praš

ca (prasac), kôšci (kosac), daska, snopi (1. мн.), (и) Trstu, tića, gözi

(1. мн.), plete ( < plete).

2. Оба стара акцента, и " и "" , пренесени су на претходни дуги

слог из свих положаја, опет у облику акцента.

Тако налазимо:

a. " акценат пренесен на претходну дужину:
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о. с крајњег отвореног слога: *

répci (1. мн.), klišta, posiče (< posiče), Pula, stina, debla (2. једн.),

kmetaši (1. мн.), starinja, hrana, dražinja, reste ( < reste), uklo (=вукло),

Rika, јаја, (po) svitu, тliko, könce, доukla, (ро) kvintalu, grda, zima,

obuče (< obuče), (и) glavi, tuče (< tače), puti (1. мн.), ključi (1. мн.),

gnjizda (fem.), telci (1. мн.), glisti (1. мн.), stabla (1. мн.), petka,

obajdi, (na) zidiću, bristi (1. мн.), klasi (1. мн.);

P. с крајњег затвореног слога:

rebac, ralit, šparat, posudit, davat, (z) mlikom, narod, naratat, smrdit,

итisit, cvitak, crnit, upalit, puhnit, četrtak, petak, ščipnit, procidit,

prede, brlog, venac, sused, (и) gnjizdan, preden (< preden);

Y. с унутрашњих слогова:

ralija, prihránija, (и) Šikićim, postidila, mahati, hraniti, živilo, po

sadija, kupila, umisila, takali, suseda, zabiti, stiskati, čepati, upalili,

затаћnija, tresemo (< trësëmo), susedica;

b. " акценат пренесен на претходну дужину из свих положаја:

posiču, špara (<špará), hrane (< hrane), (z) Rike, muke, (ud) sta

rinje, dražinje, dava (< dava), plača (< plača), tiču (през.), brade,

blišti, gnjizde (2. једн.), (ud) trave, répcin, Némcin, (na) jajin, busin

(3. мн.), (и) kvintailin, dubin (6. мн.), cvitkin.

3. После кратког слога “ акценат чува увек своје старо место:

kurtina (= ограда), ubitka, zmišanih, življenje, kompir, итisite, na

mišate, premini (= промени), pretišče, koščan, Barbanština, kozon,

(na) sideč, sirenje, zamaha, kaživan, pošter, (pod) nogón, uzet, na

sagena, mihir, pumpa, zosta.

Две напомене.

1. И овде се "акценат у крајњем отвореном слогу и чува и скра

ћује — под истим условима као у Шкатарима и Шикићима.

Исп. примере:

a. за чување " акцента у везаном говору, дакле у реченици:

uvije blid, ovo bi došli, po ure, po kvarta, fažo je dobar, ki je jači,

niki su, ki kod (готово сви примери су, случајно, пред енкли

тиком), pol (= поједе), uni, una, kušelja;

b. за скраћивање "акцента у изоловано изговореним речима, дакле

ван реченице и на крају реченице:

тora (3. през.), ima (= имао), џi, ti, ode (= воде), zosta (= остао),

poi, unó (= оно), pasa (3. през.), (san) ритpa, biži, ruke, (se) svitli,

(2) noge, ščere, (8) glave, cvita (3. през.).
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2. И овде, као у Валтури, Шкатарима и Шикићима, налазимо

генитивне акценатске дублете: lihe, trave, grane | lihe, trave, grané и koze,

rose, vode | koze, rose, vбde. Јасно је да само први облици — типа lihe

и koze — одговарају степену развитка јадрешачке акцентуације, а да

су други добијени аналогијом: на основу односа stina, stini — koza, közi.

Множински именички облици.

1. Генитив множине.

а. Код именица женскога рода. Увек је без наставка а :

famej, kampanj, vrić, zvizd, lih, stin, krdu, načaj, тиra.

b. Код именица мушкога и средњега рода. Има само један наста

вак — i:

vlasi, zidi, dinari, kili, kvarti, busi (2. једн. bisa), (više) dani, mi

seci, kvintali, (prez) drvi, gradi, cvitki (cvitka), konji, voli, puti (puta),

ključi (ključa), zubi (zaba), črvi, glisti (glista), cviti, jaji (jaja), kreti

(krela), čiri, prašci (1. једн. prasac), telci (telac), kólci (kolac), dubi

(duba), snopi, prati, bristi (brista), križi (križa), drini (drina), klasi

(klasa), klišti (klišta); али: list.

Ово су — и овде — штокавски облици, који су некад имали "

акценат или дужину на крајњем слогу. То значи: а. данашње зиbi, dubi,

bristi cводи се на некадашње злbi, dubi, bristi, a b. данашње оlasi, gradi,

vôli, snopi — на некадашње оlasi, gradi, voli, snopi.

2. Датив, инструментал и локатив множине. Ти су облици у

Јадрешкима једнаки, и свршавају се на in — код именица мушкога и

средњега рода, и на ап — код именица женскога рода:

(s) tovarin, (pod) brentan, (и) kašetan, (и) štalan, (po)stinan, (и) litin,

(и) Šikičin, (и) nediljan, (и) pinjatan, kmetašin, (na) kônjin, tičin,

(na) köstin, (pod) Nemcin, (z) rucakin, (na) jajin, (tin) muhinjan, (tin)

bačvan, (и) šбldin, (ро) litin, susedim, vдlin, kônjin, ovcan, (z) nogán,

(z mojin) rukan, (и) gnjizdan (fem.), (na) nogán, (mojin) nogón, (na

dvan) stablin, (dvin) sestran, (dvan) bratin, (s) klištin, drinin, križin,

(pod) bristin, (ро) böškan, (и) brajdan, busin, repcin, (и) kvintailin,

dubin, cvitkin; исп.: nikiman, njiman код заменица.

Овим се облицима нема шта замерити. Они су штокавски у сваком

погледу: и по томе што су изједначени и по томе како су изједначени.

Можда и овде треба напоменути:

а. да се облици типа hristin, drinin своде на некадашње hristin,

drinin, a

b. облици типа одlin, kônjin на некадашње гоlin, kônjin; као у

осталим говорима залеђа пулскога.



134 Јужнословенски филолог

Јадрешачки дијалекат као дијалекатски тип.

Јадрешачки дијалекат, то је штокавски икавски говор. И то

специјалан и интересантан говор. Он је некад у својој гласовној системи

имао: č= ć“, с и а <*tj, “dj, št и žd < “stj, “zdj итд. Та је система,

током времена и сама од себе, измењена у два случаја: а. изговор гласа č

пренео се и на изговор гласа č - &; b. изговор гласа е = & изазвао

је паралелан изговор и код гласа d. d - g. Поред тога и без везе с тим:

јадрешачки је дијалекат, вероватно рано и ван Истре, под утицајем

икавских šć-говора заменио своје првобитно št rрупом Šć не само у

алтернационим односима него и у изолованим речима и у суфиксу јšte

— у многим случајевима.

Ово је — по гласовима & и g за прасловенско пј, dj — у Истри

усамљен дијалекат. Али није усамљен уопште. Оваквих говора има,

на пример, у Далмацији. Такав је — да поменемо само њега — каш

телски дијалекат; само — што је он штокавизирани чакавски дијалекат,

који чува основну чакавску акцентуацију (Бел и ћ, О чакавској

основној акцентуацији 33).

Као напомена. Не може се, наравно, рећи да јадрешачки дијале

кат нема чакавизама; има; али су они у њему — и малобројни и безна

чајни, и секундарни.

9. М у н т и ћ ко — лов ор и ч к и д и ја лекат с к и т и п.

Говори се у два засеока у централном делу побрђа пулскога. То су

Мунтић и Ловорика.

У та два засеока налазимо:

a. за прасловенско ј, dj — ć, š и d :

ЛМипtić, neće, tući, sići, lavić, plaćati, járić, gladić, konjić, mladić,

črete, srića, nesrića, vrića, vući, reći, sáže, kreža, preža, mlaži, slaže,

riši, grºži, trži, nasaživati, Fža, zaržavilo, гžav, grašan, iša, róden,

zagrađeno, nasađena (Мунт и ћ);

brečić, srića, srićna, vrića, nesrića, pomoći, peć, mladić, jarić, sinoć,

Вibići, klokotić, noćas, noć, šći, maćeha, strići, šćerki, mećen, měćemo;

žeša, prěža, glóše, mlaži, slaži, riži, šaže, zagraženo, iža (= свраб),

grºši, trše, nasašena, Fšina, Fšavo, zaržaviti, grašan, ródena; али:

mlaj, hije (Лов о р и ка);

b. за српскохрватско ј — ć:

braća, nećak, svaća, proliće, lišće (Му);

nećak, brčića (Ло);

c. за српскохрватско јt, ja — јt и ја:

najti, dojti, pojti, ujti, najden, dájden, pöjdi, obajdi (Му);

pбјti, dojti, najti, obajti, obdjen, dojden, najden, pöjden (Ло);
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d. за групе Stj, zdj итд. — št, šć и žd:

štir, ugnjište, drvište, natašte, klišta, kosište, strnište, blišti, ošte

nica, rankunište, grabljište, hižište, šténe, oštenila, ošteniti, štapati,

(san se) štapa, štipati, štucavica, štucati, štucan, uštipa, uštipla, olište,

guštar, guštarica, spušta, spaštamo º mljašće (mljaskati), stišće (sti

skati), išćen (iskati), dašćica (даска), роišćen (poiskati); dažda, môž

dani (Му);

(na) siromaštini, strnište, drvište, guštar, guštarica, štipa, jaštarica,

štir, blišti, goriština (= планинци), Barbanština, olište, Caraština ||

stišćan (stiskati), kršćena, košćica (= цеваница), dašćica; daždeno,

moždani (Ло).
-

Аd a. č. и d у Мунтићу и Ловорици, то су чисти штокавски гласови

ć и d; č je умекшано = šе. Ово је једини дијалекат у јужној и југо

западној Истри у коме се гласови & и d изговарају потпуно на штокавски

књижевни начин, тј. без икакве примесе било гласова č и и било ча

кавскога 1 и d’. То нарочито истичем.

Аd d. Рефлекси група stj, skj (sk“) и овде су лингвистички разгра

ничени: št налазимо у засебним речима и у суфиксу јšte, šć — у алтерна

ционим односима. Само овде рефлекс št налазимо и у случајевима где је

за истарске прилике сасвим необичан: spušta, spuštamo ( : spustiti),

дštenica (: дsak).

Степен развитка акцентуације.

Ситуација је иста као у Шкатарима, Шикићима и Јадрешкима.

А то значи.

1. “ акценат пренесен је у Мунтићу и Ловорици на претходни

кратки слог само с крајњег отвореног слога, увек — у облику акцента.

На пример:

rosa, čelo, vôda, selo, štene, kóza, grmi (1. мн.), snop (1. мн.),

(za) võle, kóth (1. мн.), kösca, беa, prasci (prasac), pöpi (1. мн.),

kósa, kônja, kônji, naga (Му);

zemlja, skoči (<skoči), (na) sebi, kônje, daska, zmakla, (и) nagi, (za)

bréke, séstra, kôsci (1. мн.), közi, rebra (Ло).

2. Оба стара акцента, и " и "" , пренесени су на претходни дуги

слог из свих положаја, наравно — у облику акцента. Тако да на

ЛаЗИМО .

a. " акценат пренесен на претходну дужину:

о. с крајњег отвореног слога:

gnjigda, klišta, mastimo (< таstimö), peštamo, pojdi, kosimo (< ko

- м м *

simo), prede ( < prede), peče, (< peče), teče (< teče), збwe (< 25ve),
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stina, liska, puši (импер.), bristi (1. мн.), pasade, greda, ždripci

(1. мн.) (Му);

samca, ide ( < idê = jеде), žrtva, čripnja, (na) deblu, брса ( < бvca),

slanca, junca, guvno, sapuna, (и) dugu, krede (< krede), šénca, slipci

(1. мн.), mlada, (и) Puli, jaje, muku, stiče (<stiče), šćerki, Mate,

Ive, zidari (1. мн.), mliko, stanje, iža (= свраб) (Ло);

В. с крајњег затвореног слога:

narod, rebac, preden, ždrtbac, venac, sused, pečen (< pečen), tečen

(< tečen), zöven (< zöven) (Му);

deblon, (pod) briston, slanac, narod, zelenac, slipac, grahor, kukolj,

iden (= једем), junac, rébac (Ло);

Y. с унутрашњих слогова:

povidati, nasadija, zaržavilo, nasaživati, razdiliti, (se) štapati, uvi

dati, guliti, zalivala, cikati, cipati, zbiliti, prikidati, nasadija, zidati,

posadija, naroda, vrtiti, mahnuti, hraniti, pisati, pocrniti, plesati,

vezati, čuvala, pitala, suseda (Му);

naredija, misila, pomladija, poguliti, naroda, mrziti, zastanili, kupili,

živiti, kupiti, patija, osušile, stučete, povidati (ло);

b. “ акценат пренесен на претходну дужину из свих положаја:

pisa (< pisa), povida (< povida), blišti (< blišti), zida (< zida),

(sam se) štapa, stine ( <stine), (sam ga) uštipa, kaza (< kaza), парића

(< napaha), muke, tiske, peču (< pešti), teču (< teča), zówи (<zövu),

predu (< preda), plesa (< plesa), čuva (< čuva) (Му);

čripnje (< čripnja), štipa (< štipa), blisti, priha (< paha), mike,

stine, lihe, pita (< pitá) (Ло). -

3. После кратког слога Т акценат чува увек своје старо место:

vode, zagrađeno, nasadena, obajti, kozón, početi, pasa (= пасао) (Му);

zamaha, штriti, stojin, nasážena, bića, ima (== имао), sapun, (se)

lašti, povida, una (= она), drži, gambiva, zemlje, oni (Ло).

Две напомене.

1. И овде се покаткад Т акценат скраћује у крајњем отвореном

слогу. Али то бива ређе и без икакве системе.

2. И овде налазимо генитивне акценатске дублете код именица

женскога рода на а с акцентом на крају: lihe, gréde, stine || lihe, grede,

stine и vode, koze, rose | vode, köze, róse. Они се објашњавају на исти

начин као у Валтури, Шкатарима, Шикићима и Јадрешкима, тј. ана

логијом.
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Множински именички облици.

1. Генитив множине.

а. Код именица женскога рода. Увек је без наставка а:

krasat, ruk, köz, sestar, lih, stin, grän, mah, njiy (Му);

hiš, šerišanj, krašak, sтоkav, kampanj, zlic (= кашика), ur, maćeh,

pušak, čel, köz, kráц (Ло).

b. Код именица мушкога и средњега рода. Има само један наставак

— i .

petehi, seli, ljudi, bristi, kônji, snopi, dubi, zubi, ključi, jaji, grmi,

vözi (Му);

dubi, Bibići, dinari, junci, seli, gradi, debli, jaji, stvari (Ло).

Ово су и овде штокавски облици — с пренесеним г акцентом с

крајњег слога у једним случајевима (тип dubi, zubi - dubi, zubi) и с

акцентом на основи и некадашњом дужином на крају у другим случа

јевима (тип ključi, voli s ključi, vôli).

2. Датив, инструментал и локатив мнжоине.

а. Код именица женскога рода. Има само један наставак — an:

(po) stinan, (pod) kruškan, (z) nogán, rukan (sic), kozan, ovcan, (pod)

marvan, kravan, (o) hižan, (pod) gredan | gredan, (pod) stinan || stinam,

(z) grdnan, (praviman) ženan, (čitiman) bičvan, mahan, (z) muhan,

(u) gnjizdan, (s triman) ženán, (ро) liskan (Му);

(2) rukan (sic), (z) nogan, (ро) crikvan, (и) hižan, (na) kampan,

nevistan, zlican (6. мн.), (za) közan (sic), (za) kravan, (s) punjan,

sestrán (Ло).

Уз облике на ап.

Известан коментар — акценатски — захтевају облици тиKän,

gredan, stiman и kozan. Али само на први поглед. Иначе — они су у овом

дијалекту јасни: то су аналошки акценатски облици, који су постали,

као поменути генитиви једнине, на основу односа stina, stini: koza,

közi.

b. Код именица мушкога и средњега рода. Ту је ситуација оваква:

2. датив и локатив имају само један наставак — in:

črvin, (o) grobin, vrtenin, (и) črtvin, (na) deblin, (o) konjin, klistin,

narodin, orthin, (o) võlin, (praviman) ljudin (Му);

jezikin, brešićim, (и) četvin, (po) stablin, (o) repcin, (po drugiman)

guvnim, (u mojim) danin, (mojiman) unukin (Ло);

3. инструментал има два равноправна наставка — in и t:

(pod) kljičin | ključi, (pod) zubin || zlihi, (pod) dubi || dubin, (pod) vo

rihi ||vorihin, (za) võlin! voli, (za) konjin könji, (pod našin) volin | voli,
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(pod) bristi i bristin, (pod) drini i drinin, (pod oniman) kotli | kotlin,

(pod) oviman) bristi | bristin, (s oniman) ljudi | ljudin, (z oviman)

tovari | tovarin, (s triman) ljudi | ljudin (Му);

(pod sviman) dubin || dubi, (za) konjin || konji, (z) ljudin | ljudi, (s) ko

njim i konji, (pod) dubi || dubin, (za) govedi | govedin (Ло).

Овакво двојство облика у инструменталу множине налазимо и у

говору залеђа сењскога (Т o m 1 j e n o v i ć, NV Х1Х 409).

Интересантни су овде — акценатски наравно — облици kljići,

bristi, drini (исп. генитиве ključa, brista, drina). Ко зна — да се они

не своде на некадашње Ključi, bristi, drini; тј. да нису по пореклу

чакавски; исп. сличне облике у чакавском Заричју код Пазина: lasi,

puti (Прилози ХХ 232) и у посавском говору: noži, kôlci, vranci, rukavi

итд. (Ив ш и ћ, Rad 196, 231).

Иначе и овде:

а. облици типа ljudin, klištim cводе се на некадашње ljudin, klištin;

b. облици типа &дијtn, gröbin — на некадашње Könjin, gröbin;

с. инструментали типа зиhi, dubi — на некадашње злbi, dubi.

Мунтићко-ловорички дијалекат као дијалекатски тип.

Мунтићко-ловорички дијалекат, то је штокавски икавски говор.

И то укрштен говор. Компонован је од два основна дијалекта: а. од

дијалекта са 8. и 2 за *tj, “dj и Št, žd < “stj, “zdj итд., и b . од ди

јалекта са č и d ≤ “tj, “dj и Št, žd < “stj, “zdj итд. Отуда у мун

тићко-ловоричком дијалекту налазимо : 1. инструментал множине

на 1, који је црта č, ž.- дијалеката; 2. глас đ, који је црта č, d – дија

леката; 3. трагове од непренесеног “ акцента на претходну дужину

(Л. ово p и ка), што је црта č, ž, - дијалеката. И друго.

10. Мрча н с к и д и ја л е кат с к и т и п. Говори се у

Мрчани. То је велико село на почетку средњоистарске висоравни, на

путу између Пуле и Барбана.

У Мрчани налазимо:

a. за прасловенско цj, dj — č и ž:
м - -- л - м / г м

vriča, srića, nesrića, peč, meču, mečemo, sviča, kantajući, plačući,
- м

ти -

sviče, mustači;

:eža, glóže, Fšavo, Fžina, mlaža, mlaže, slaži, trži, glaša, riža, preša,

ša, saže, riže, pliša; али: па којепји, hije;

b. за српскохрватско цј — č:

lišće, krščana, nečak, nećakinja, svača, cviče }

c. за групе јt, ja — јt, ja:

najti, najdem, ubajti, dojti, dojden, ubajd n;



Рефлекси група тј. dj, tj, dњj, sij, zdj, skj, zgj (ske, zg“) 139

d. за групе Stj, gdj итд. — št, šš и žd:

ILabiština, Barbanština, uštipne, guštar, štir, štuklo, štucavica, st“r-

nište, štap (= уштап), nätašte, (s) klišti, klišta, rankunište, blišti, pot

hraštite, oštena, kosište, ještravica (= jaштерица) || mljaščen (mljaskati),

stišćen (stiskati), iščem (iskati), koščica, paščica, daščica,

dažda, daždeno.

Аd a. ć у Мрчани, то је врло меко ć= ć“. Не треба нарочито исти

цати — али треба изричито рећи — да се тако изговара и етимолошко
г

č=ć“; тако да се та два гласа — č- ć и етимолошко ć— ни по чему

не разликују међу собом.

Аd b. За групу dj немам ниједнога примера у белешкама.

Аd d. Рефлекси група stj. skj (sk“) и овде су лингвистички разгра

ничени: št je peфлекс засебних речи и суфиксa ište, a šč — живих

аЛТернационих односа.
-

Рефлекс šč у алтернационим односима и овде је, свакако, икавски

инфилтрат, из оних икавских говора који су у својој системи имали

групу Sč.

Степен развитка акцентуације.

1. Акценат је у Мрчани пренесен на претходни слог, кратки и дуги,

само у једном случају: с крајњега кратког отвореног слога; и то увек

као “ акценат.

а. Претходни слог је кратак:

selo, обda, noga, kóza, võla, võli, dažda, svega, čelo, kosa, nosi (импер.),

speči, pomozi, tele, kônja, kônji, бni, grmi, žena, ženi, daska, postali.

b. Претходни слог је дуг:

ruka, trava, žedna, uče * = вуче), stina, liha, trda, muka, čriva,

prdsca, posudi, grana, brazda, glava, posiče, svitu, vina, rankuna,

brista, stina, ključi, sama, putu, trudna, siče, préde, reste, sviča, (и)

hladu, cipi.

2. У свима осталим случајевима оба акцента, и " и ", чувају

своја стара моста.

Тако у Мрчани налазимо:

w

a. " акценат на крајњем затвореном слогу:
м г

c. jezik, kušet, čovik, t“rbuh, crljen, život, samanj, krščan, kapuz, volán,

ovcan, kozan, konjan, (s) popón (6. једн.), dumbók, (z) volón (6 једн.);

8. mačak, narod, napoj, prédén, rebac, slipac, pralog, bristón (6. једн.),

(s) ključen (6. једн.), pleten, prěděš, venac, sтsed, prasac;
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b. " акценат у унутрашњим слоговима:

иštipne, usinac, ustati, piturati, pocrniti, posтđila, v°rnuti, daždeno,

kositi, (2) rukami, (и) postóli, onima, uženila, križina, zapisati, pe

čето, збwemo, susěda, skopali, ukresti, zajati, (и) kupinah, (za) govědi,

šavala, utradila;

. “ акценат у свим слоговима:

. vode, make, koze, ovce, ruke, grane, lihe, glave, brazde, zaškari (3. једн.),

boli, kose, (z) пsti (6. мн.), (s) kreli (6. мн.), ljudi (2. мн.), zidi (6.

мн.), ključi 6. мн.), pleta, peku, siku, predu, zóvá, kokoše, blišti, tepli,

teplinje, debelinje, sviče, mora (= морао), kanta;

итrit, nogón, rukón, vodon, seström, kozón, ovcon, moraš,

. Labiština, ubajti, (na) kantridah, veselje, življenje, rojenju (= pobeну),

povidan.

Квантитет.

Мрчана одлично чува предакценатске дужине; боље од свих

села јужне и југозападне Истре које сам ја обишао; кудикамо боље од

Лижњана и Медулина.

Специјалан случај — и овде — представљају примери с две уза

стопне дужине, с неакцентованом и акцентованом дужином. Каква је

ситуација у овом случају у Мрчани?

1.

3.

мери

Оваква и проста:

или се чувају обе дужине, и неакцентована и акцентована:

тпRé, stine, brazde, (z) пsti (6. мн.), pletu, preda, peka, siku, blišti,

ST) iČ3 ,
5

, или се неакцентована дужина чува, а акцентована скраћује:

(s) Pule, trave, lihe, glave, zaškпri, (s) kreli, zabi (2. мн.), jaji

(2. мн.), (s) ključi, pпti (2. мн.), збwa, sviti, teplinje;

или се неакцентована дужина скраћује, а акцентована чува:

ruke, grane.

Примери под 1. и 2. имају само релативну вредност; то јест: при

типа mаké могу се чути и с “ акцентом, као тиће; а примери типа

lihë могу се чути и с Т акцентом, као lihe. Примери под 3. изговарају се

СаМО. На један начин: онако како су написани.

Множински именички облици.

1. ГенитиВ МНОЖИНе.
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а. Код именица женскога рода. Нема никад наставка а.

ulik, köz, hiš, nog, rák, žen.

b. Код именица мушкога и средњега рода. Има само један наста

вак = f (i = i):

jaji - jaji, ljudi - ljudi, zтbi < 2пbi, bristi, pпti < pati | puti, telci,

klasi < klasi, seli, črivi - črivi.

2. Датив множине.

а. Код именица женскога рода. Има наставак ап:

nogan, stinān, kozan, hižan, krávan, ovcán, ženán.

b. Код именица мушкога и средњега рода. Има наставке ап и еп:

(našin) ljudan, gostan, (mojin) volan, tovaren, ljuden, konjan, (mójin)

brátan.

3. Инструментал и локатив множине.

а. Код именица женскога рода. Нису једнаки: први има наставак

атi, a други наставак аћ.

(z) bičvami, (z) rukami, (z) nogami, (pod) kozami, čripnjami, sesträmi,

(za) ovcami, (za) krávami;

(u) bičvah, (po) hižah, (na) kantridah, (na) stinah, (u bilih) bragešah,

(ро) bдškah, (и) kupinah.

b. Код именица мушкога и средњега рода. Ти су облици једнаки и

имају наставак f (7):

(s) klišti, zubi (sic), (z) пsti, (s) krěli, (pod) bristi, (pod) dubi, (z ve

likima) mustači, (pod onima) zidi, (s trima) ključi, (za) govědi, (za)

konji, (za) voli, (s) cipi | cipi, (2) jaji,

(na) banki, (na) stölci, (u crnih) pastóli.

Овде не иде у систему само инструментал zubi (место очекиваног

zubi), који се може сводити на некадашње чакавско гађа.

Мрчански дијалекат као дијалекатски тип.

Мрчански дијалекат, то је штокавски икавски говор. И то прост и

јасан говор — у данашњем свом облику. Он има у својој гласовној

системи : & = ć“, č= ć и 3 за прасловенско ј и dj. и Št, žd < “stj,

*zdj итд.

Ово је типичан говор источнога крила дијалеката залеђа ровињ

скога. Зато се на њему овде нећемо задржавати.

Р. Бошковић
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R é s u m ё

R. В o š k o v i č

LES REFLEXES DES GROUPES tј, di, tѣј, dъј, stј, gdj, ski, ggј (ske, zge)

DАNS LES DIALЕСТЕS DE L'ISTRIE DU SUD ЕТ DU SUD-ОUESТ

L” auteur parle de dialectes des villages qui son't situés aux environs

les plus proches de la ville de Pula: Premantura, Valdebek, Vintijan, Vin

kuran, Banjole, Рomer, Меdulin, Ližnjan, Valtura, Skatari, Sikići, Stinjan,

Јadreški, Мuntić, Lovorika, Мrčana.

Les vues générales sur les parlers ikaviens štokaviens de l'Istrie mé

ridionale et sud-occidentale seront données après la parution de l'étude

Les dialectes de l'arrière-pays de Rovinj et les dialectes de l'arrière-pays de Poreć.
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