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ПРЕГЛЕД ГЛАВНИЈИХ ОСОБИНА ГОВОРА ЗЕТЕ

Под Зетом се подразумијева равница између Титограда и Ска

дарског језера, на чијој су западној страни брда Ријечке и Љешанске

нахије а на источној Тузи и друга насеља у којима живи становништво

албанске народности.“

Главнија насеља (села) у Зети су: Голубовци (административно

-политички центар); на десној обали Мораче при брдима су: Грбавци,

Вуковци и Пднари, јужно од Голубоваца ка Језеру су: Шушуња, Бери

славци, Гостиљ, Бијелб Пдље, Бистрица и Курило, а западно од Голу

боваца (ка Тузима): Владна, Врањ, Матагужи и Балабани. Сјеверно

од Голубоваца су: Мојановићи, Махала, Српска, Ботун, Лајковићи,

АМитровићи и Дајбабе, док је најсјеверније зетско село Забјело данас

мјесна заједница градског насеља Титоград. Андрија Јовићевић Зету

и Љешкопоље сматра јединственим подручјем. Међутим, има више

разлога да о Љешкопољу овдје не говоримо као о саставном дијелу

Зете, тим прије што се Љешкопоље и у дијалекатском смислу знатно

разликује од Зете.“

Током више вјекова (од 1499. до 1878. године) Зета је била под.

турском управом и имала је минималне контакте са становништвом

околних крајева изузев Подгорице (Титограда). Тек крајем прошлог

вијека, усељавањем становништва из Црмнице и Куча, нешто и из

Љешанске и Ријечке нахије, а дијелом и женидбеним везама, зетска

села успостављају тјешње везе са околним црногорским крајевима.

То је, наравно, имало утицаја и на говор становништва, нарочито у

оним селима која су успостављала више веза са становништвом других.

* Уп. нешто другачије дефинисане границе код Андрије Јовићевића у раду

Зета и Љешкопоље, СЕЗб ХХХVIII, 357.

* Говор Љешкопоља обрадио је дијелом Митар Пешикан у студији Старо

црногорски средњокатунски и љешански говори, СДЗб. ХV, 1—294.
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крајева. Међутим, то није, бар не у већој мјери, утицало на то да се

поремети говорна кохерентност Зете, гледано у основним линијама.“

У српскохрватској дијалектолошкој литератури релативно је мало

података о говору Зете. О њему су, директно или посредно, писали:

Р. Бошковић“, М. Стевановић“, П. Ивић“, С. Вулетић“, Д. Мајић“,

П. Ровински“, Ј. Ердељановић“, али се највише података може

наћи у радовима Драгољуба Петровића о говору Врачана у Зети и у

раду о консонантским групама у говору Зете.“ Врачани су, како се из

Петровићевих радова види, прихватили главне говорне особине Зећана,

па је његова расправа о говору Врачана на неки начин и приказ говора Зете.

Компактност фонетске структуре говора Зете нарушена је дјели

мично само у периферијским селима на западној страни, на десној обали

Мораче. Та села све до краја другог свјетског рата била су ријеком

* У обради ове теме служио сам се упитницима: а) Павле Ивић, Инвентар

фонетске проблематике штокавских говора, Годишњак Филозофског факултета у

Н. Саду, књ. VII, 99—110; Берислав Николић, Упитник за испитивање акцената

у штокавским говорима, ЈФ ХХVII/1—2, 307–336; Милка Ивић, Репертоар синтак

сичке проблематике у српскохрватским дијалектима, Зборник за филологију и линг

вистику Нови Сад, књ. VI, 13—30; Вопросник Обицеславанского лингвистического

атласа, Москва 1965. По овом упитнику Зету сам обрадио за потребе Општесловен

ског лингвистичког атласа (пункт Голубовци).

* * Радослав Бошковић, О природи, развитку и заменицима гласа х у говорима

IЦрне Горе, ЈФ XI, 179—197.

. . . . “ Михаило Стевановић, Источноцрногорски дијалекат, Библ. ЈФ, књ. 5

(1935), 1–128 (даље: ИЦГ).

- . . .“ Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско

наречје, МС Н. Сад 1956, посебно стр. 156—173.

* Саво П. Вулетић, Неке карактеристичне одлике говора у Зети, Бранково

коло, Ср. Карловци, књ. IX (1903), 186—187.

* Драгољуб Мајић, Старинске црте у говору нашега краја, Годишњак настав

ника Подгоричке гимназије 1933 (књ. 4), 16–22. У овом раду помиње се говор

Зете, али о њему практично нема ништа од користи.

- “ П. Ровинскић, Черногорин вее прошлом и настоницем, Санктпетербург, 1905,

књ. II/3, 474—687. ф.

- ** Јован Ердељановић, Стари Срби Зећани и њихов говор, Зборник у част А.

Белића 1937, 325-338.

“ “. Драгољуб Петровић, Судбина консонантских група сц, шч, шћ, жеђ у говору

Зете, Зборник за филологију и лингвистику Н. Сад, књ. ХI, 237—241; Гласовне

особине говора Врачана у Зети, Годишњак ФФ Н. Сад, књ. ХV11 (1972), 179—210

(даље: Врака I); Морфолошке особине у говору Врачана, Годишњак ФФ Н. Сад,

књ. XVI/1 (1973), 201—233 (даље: Врака II); Главније особине акценатског система

у говору Врачана, Зборник за филологију и лингв. Н. Сад, књ. ХVI/2 (1973), 173—

195 (даље: Врака III); Ifз синтаксичке проблематике говора Врачана, Годишњак

ФФ Н. Сад, књ. ХVII/1 (1974), 161—182.



Преглед главнијих особина говора Зете 267

Морачом изолована од осталих села у Зети, па су одржавала контакте

Са сусједним ријечким и Љешанским селима, премда и са њима доста

слабе, јер су их дијелили оштри брдски гребени. Због такве географске

изолованости Зете претпостављамо да је И ГОВОр њеног СтановниШТВа

у периоду од почетка 16. до краја 19. вијека био изложен слабијим

утицајима сусједних говора. . . -

П. Гласовни систем

1. Вокализам говора Зете карактерише пет стандардних српско

хрватских вокала и вокално р. То су нормални српскохрватски гласови,

међу којима нема оних чија је артикулација помјерена ка неком другом

вокалу. . . .

|- Међутим, у овом говору се наилази на замјене једног вокала дру

гим, ређе на губљење којег од њих: - -

а) а;о: матика, наћас; вола ваља? — Не вола ти работа ни

шта; дла — Нећеш ми га, дла, мрднут! Čла, оћу, бдгоми, боготи,

б) а : е: јаребица, барјектар“, јагула;

в) у : и : сурутка;

г) o : у: политика/пулитика; кубасица; копус, испцуват“, путу

ват, даруват, аргатуват, тргуват, свукуват“; . -

д) и : а; преварат (перф.);

ђ) e : у: цулават“;

е) тол'кб, овдл'кб, ондл“кб, некол'ко, никол'ко, свекол'ко, али:

толик, овдлик/овблички итд.

Полугласник је у говору Зете досљедно дао а. Михаило Стевано

вић је тридесетих година установио да се у неким зетским селима, по

себно у Махали и Лајковићима, поред а налазе и други рефлекси полу

гласника.“ Он ту истиче, а Белић потврђује“, да је у Зети полугласник

* Уп. тако и код Врачана у Зети, Врака I, 183.

* Тако биљежи и Д. Петровић, Судбина конс. група . . . 239.

* Као у Зети, тако је и у низу околних говора— у Црмници, Љешанској на

хији, Бјелопавлићима, Кучима. -

* Уп. код Врачана цулијеват, Врака I, 186.

18 Уп. ицГ, 9.

17. Белић то истиче у рецензији ИЦГ, в. ЈФ XIV, 165.
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дао а, при чему је мијешање рефлекса настало због досељавања станов

ника из околних црногорских племена у плодну зетску равницу, из

Куча и Црмнице у којима је полугласник дао а.“

Ни у једном селу Зете данас, међутим, није могуће наћи другачији

рефлекс полугласника осим а.“ На тај начин имамо: дан, врабац“,

момак, дпац, данас, кат, сат, сан, мозак, изагнат, изаждени; вл”етар;

наса(м)(нијеса(м); мога (рд. придјев); седам, деам итд.

Рефлекси јата у овом говору не показују углавном никаква одсту

пања од онога што је познато за већину старијих новоштокавских го

вора Црне Горе. Тако имамо:

Дуго акцентовано јат: бијел (бијела, бијело), пијесак (нова ри

јеч, иначе је овдашње: мулина и пржина), звијер (е), цвијет, звијезда,

вијенац, тијело, тијесто, дијете, сијено, лијевт, слијеп, ријека,

грије(х), ријеч, цијена, цијев, мијех млешана, снијек, нијем, гнијездо.

Непознате су лексеме лијес и хрен. За пријеплет важи оно што износи

Д. Петровић за Врачане у Зети.“

Једносложни изговор забиљежио сам једино у лексеми Њемци.

Дуго неакцентовано јат: дијелијо, исциједит, процијeдит, сијев

нут, пролијетат и сл.

Кратко јат даје је: Њемачка, али: некат, нешто, неко, ћепани

ца/ћепаника“, ђет, неђела, ђеојка/ђöјка“, ђе, нигђе ниђе; леп хлеб”,

л”ето, железо, ćеме, ćедник; ćepa, čekupa; ćечем, ćекла, ćечу, млесто,

млера, мл”ерпт; бл'éоксат, побл'éћ; плена, пл”есма, плешке/плешки;

вл' етар, вл”ера, нел'еста невјеста“. Нема, међутим, нејотованих облика:

poбjе, гробjе, снопје, већ: грббле, снбпл'e, pöбле итд.

Кратко јат иза рдаје е: мрежа, трешња, брегов)и, бубрези, здрело,

треба. Лексема остарђла има лик остарала а лексема остарђо — остара,

док лексема човјек има лик чојак, ген. чбјка.“

Кратко јат у префиксу пре-: преварат (перф.), преврћат, прекр

шћен, прекрстит, преносит. Тако је и у предлозима: прет пред”, преко

(ређе: прео).

18 В. Б. Милетић, Црмнички говор, СДЗб IX, 225 и даље.

19. Тако је и у говору Врачана, Врака I, 183.

20 В. у говору Врачана страбац, Врака I, 183.

* Врака I, 184, гдје је пртил”čт скуп змија за вријеме парења.

** Тако је и у говору Врачана у Зети, уп. Врака I, 184.

** У Врачана је досљедно ђојка, Врака I, 186.

** Тако је и у говору Врачана, Врака I, 184.
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Кратко јат пред ј: сијем, сијат, смијем се, али: огрејат — да се

огреју. Нијесам забиљежио облике сејат, ćејем, ćеју (које, поред огре

јат, у говору Врачана помиње Петровић — уп. Врака I, 185).

У облицима компаратива обично је: стари, прости, поштени, док

је имперфекат: тресаше(тресијаше, плетијашејплеташе(плећаше, пе

чијаше(печаше.

Редовно је: стијо, видијо, разумијо, горијо, ијо, умијо, вријо,

смијо.“

Фонетизам негиране форме помоћног глагола јесам, видјели смо,

може бити двострук: ниса(м) / нијеса(м).

У плуралским наставцима замјеничко-придјевске деклинације у

говору Зете јат се рефлектовало у -ија

Гпл.: овија, онија, свија, тија, моија, еднија, добрија, лије

пија и сл. ;

Д-И-Лпл. : нашијама, вашијама, зеленијама, жутијама, бијели

јама, тијама, овијама, свијама, младијама, старијама, добријама,

злијама и сл.“

У Ист замјеничко-придјевске деклинације, због превладавања на

ставка тврдих основа, у говору Зете уједначени су облици: тијбм,

овајбм, онајбм, зеленијом, жутијбм, бијелијом, еднијом и сл.

Редовно је: ора“jopáф, болес, зеница.

Судбина вокалских група

Финалне вокалске групе -ао и —во, без обзира на то да ли су акцен

товане или су ван акцента, најчешће су асимиловане у -а: зва, кра,

ста, да, зна, спа“; плева, чека, прича; пона, доша, река, лега, пека

и сл.“ Тако је и: зава, заван, али раник поред: päоник.

Интересантно је, међутим, да се на цијелом подручју Зете среће

и -ajo: мдгајо, легајо, рекајо и сл. Тако су уклоњене и групе -уо и -ео:

чујо, умукнујо, гласнујо се, бупнујо, клејо, оплејо, омејо.

Поред анђијо, паралелно се среће и андијо“, а доследно је: ијо,

долазијо, умијо и сл.

Консонантизам говора Зете само се у покојој појединости разли

кује од онога што је познато у другим старијим говорима Црне Горе.

** Тако је и у Врачана, Врака I, 185.

* Исто је у говору Врачана у Зети, уп. Врака I, 186.

* Тако је у Врачана, уп. Врака I, 187.

* Врака I, 187—188.

* У Врачана је само анђијо, Врака I, 188.
2
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. . Као и у другим говорима уз албанску границу, и у Зети су позната

само два латерална сонанта: 7 и л”, при чему се прва вриједност реали

зује пред вокалима задњега реда, а друга пред вокалима и, е и мјесто љ.

Примјери:

. 7: Лабут, Лаждф, 7 дпу“ (7 дпуф, Лупеш, Лотоф, пролас, заспала,

умрла, клуфкој клупко, чела, мл дго,

л”: ливада, лишај, лис, клица, убили су га, лимун, ледина,

ленцун чаршав”, лежим, далеко, клечат, клечим и сл.; Лубо, Лу

бица, леворук, улегд“, уле, лешник, летбе, пријател“, поле, болбга

и сл.

Тако је и: л'дла врста рибе“, Л’акд, Лајкоићи, лажат, ла

гават, ал' на крају слога биљежиму имену блºга|Bбл га.“

Говор Зете одликује се, као и сви старији говори Црне Горе,

типично проширеним системом спираната и африката. То значи да се

у њему срећу, осим оних јединица које су познате и у консонантизму

нашега књижевног језика, и гласови Č, 5 и S, док се х среће само спо

радично и то са знатно ослабљеном артикулацијом, што се вјероватно

може повезати са утицајем катунских и љешанских говора у залеђу.

У иницијалној позицији x је изгубљено: ил'āда, дбу, Ристбс,

uта, рбат, ром (чешће крпф), леп, леба.

У средини ријечи х је најчешће замијењено гласом в: сова, бува,

суво, сувота, гревдта/гредта.

Група хв се ф: фала-ви, фала Богу, уфатит, уфатили-су-не и сл.

Поред дрктат, дрктим, познато је и: др“тим, др“ту ка прут.

На крају ријечи х је углавном очувано, али са знатно ослабљеном

артикулацијом: уби“, понесд“, Ора“, мије“, грије“, смије“, виђе“/виђо“,

изгуби“, бјдд“, пропадо“ и сл.

Иначе, доследно је: парбх, парбхија, петрахал”, док се Христ(ос)

среће и са таквим гласовним ликом и без х.

Поред ора“, биљежим и орај, ордф, пл. ораси/opáи, дра “Га/драја.“

Сугласник х јавља се мјесто гласова с и ш испред ц одн. ч, како

то помиње и Д. Петровић у раду о консонантским групама у овом го

вору: прахци, прахче(в)и, рахчепат, рахчеплен.“

30 Види у Врачана у Зети Улицњ и сл., Врака I, 193.

31. Д. Петровић истиче да у говору Врачана у Зети нема сугласника x, уп.

Врака I, 190.

3° Примјере сам узео из Петровићевог рада (Судбина консонантских група... „

237), али сам их провјерио у Вуковцима и Голубовцима и за њих нашао потврде.

Међутим, у овим мјестима нијесам нашао потврде за х мјесто в које наводи Петровић:

Грбахци, Вукоxци, Голубоxци, Берислахци, кукахци, Ћемоxско поле, о. c. 238. Потврде

овоме нијесам нашао ни у Понарима, Грбавцима и Бистрици.
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Сугласник в има ослабљену артикулацију и често се потпуно

уклања:
--

a) у почетку ријечи: дла "вала”, ола ваља”, леш вјешт”, ладика

владика”, Ладна, Ладнаши пустизи "Владна — село“, летар, лºгн

че(в)и итд,“ . . . .

б) у међувокалској позицији: Попо(в)ић, Марко(в)ић, Бјелано

(в)ић, Ђбкд(в)ица, Стефč(в)ица, Нбкд(в)ица; напра(в)пла, оста(в)пла,

заора(в)пла, оглиба(в)ила; обy(в)áт итд., - - - .

в) у групи вл“ (в. неке од горњих примјера, т. a): остален, за

брален, умртлена, обритлен, али: бравла, бравле месо.

Редовно је: дфца, офчавина овчије млијеко“, офчетина овчије

месо“.

Сугласник ју иницијалној позицији испред вокала е најчешће

се редукује: ēсам, едан, еднак, ефтин и сл.

У вокалским секвенцама чији је други члан предњега редај има

знатно ослабљену артикулацију: даје, зафркаје; моје, твдје, двдје,

двије, умије. Иначе је нормално: моја, твдја, чојак, пријател“, наши

јама, вашијама, твоијама, зеленијама, жутијама; мајка, дајко ујак”,

Лајко(в)ићи.

Глас ј уклоњен је у компарираним формама: стара, чисти, мирна

(за разлику од говора Врачана код којих се чује чистији—уп. Врака I,

192), а тако је и у императиву: уби, улић, закра, прода то теле, погле

дате оне офце, да ђеци да ћју и сл.

У 3. л. пл. презента глагола VI врсте паралелно се срећу ликови

и са ј и без њега: причају/причау, плевају/плевау, чекају (чекају и сл.

Иначе, редовно је: чују, кују, милују, ćетују, зафркају.

Демонстративна замјеница тај у овом говору увијек има гласовни

лик та: Та чојак (Вуковци).

Секундарно јзабиљежио сам само у јдпет.

Сугласници ћ, ђ, ч, и, н, же имају исту вриједност као у стан

дардном српскохрватском језику. Ријеч жбун има лик ибун“, а кеса

— ћеса.

Сугласник м се губи у форми јесам и његовој негацији: Бијо са

кући, Наса га виђа има пе дана, Јеса, ола, издравијо са (примјери

забиљежени у Вуковцима). У групи мт сугласник м, као и у низу дру

гих говора Црне Горе, прелази у н: пантли, пантимо и сл. Тако и:

седандесет, осандесет.

“ Тако је и у говору Врачана, уп. Врака I, 191.
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Сугласник н је у неким лексемама палатализован испред самогла

сника и: нијеса(м), никат, ништа, али: никако, никол'ко итд. Појављује

се мјесто сугласника лу групи мл: мнaт млад“, мнđда, мнаде, мнđде (Гог),

мнаде младо чељаде”, дмнадина. То је досљедно на цијелом подручју.

Јавља се и тзв. паразитско н: гундим, гундало, рđ“долица конца калем

конца”, али: прађед.

Сугласници с и 5 јављају се у свим оним позицијама у којима их

налазимо у осталим говорима Црне Горе:

ćекира, ćетоване; ćедало, ćедник; ćетоват, преćедник;

ćе тун, ćечи, ćевер итд. ;

класе, беe; ćati ce, пасалук и др. ;

čеддк, ćедöчлт, ćедочанство, ćетује;

Čетд, Сава, Čбба, Маса, Гдба и др.,

кдâп, којавина, ијес, ијелица, ибеди, ибеден.

Сугласник S се јавља само у неколика случаја: биšин, бронзин,

бронзоглавиле.

Јекавским јотовањем досљедно су обухваћени сви дентални и ла

бијални сугласници, као и сугласничке групе дв, сви цв. Од африката

јотује се једино ц.

Примјери:

ђет, ђеојка/ђöјка, неђела, ђеца, ђевер (чешће братд);

ћерат, ћерам, ћешпт;

његоват, Њемци;

л” ето, летбс, лепота, лепчи, лепча,

млера, млерат, млесто (и даље мњесто);

блeсмо, блесте, блеш/блажи, блеште;

пл”есма, плевам, плевате, плена;

(в)љºеш, (в)љºештица, (в)љештина;

ћепаница/ћепаника, ћедило;

међет;

Ћетко, Ћетна, ћетат.

За јотовање гласова су з, као и за судбину групе свј, примјере сам

поменуо у претходној тачки.

Стара група јш дала је ћ: доћ, поћ, проћ, изаћ, а група јд дала је

ђ: дођем, дођи, пођем. Као и у говору Врачана у Зети (уп. Врака I, 194)

и овдје је: дјди, ојдоше(бјддише, ојдд.(x)/бјдд.(х), али и ддњи.

Груга чр је дала цр: црф, црвлиф, црвен, црн, али: трешња.

Финалне групе -ст, -зд дају -с: мас, жућкас, зеленкас, грбс

“грозд“, бас базд, смрад”.
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Група пш прелази у пч: пченица, лепчи, налепчи. Тако и група

пс прелази у пи или фе: пут (Нпл од куцко пас“) — Пут му главу ијели,

пцдват/пцуват, офсдват (осоват, липцат/лисат, дпцада/дфсада.“

Група кЧ прелази у ки: друкше, Вукше(в)ић, Ракше(в)ић Ракчевић”.

Групе ср и зр имају уметнут дентал т или д: стретња/стрећња,

стретникат, стрели су се, здријо, здрела, прездрела, здрак|здрака.“

Групе сн, зн, сл., зл зубни сугласник не мијењају у предњонепчани,

па остаје: снијек, знам, мислим, зла стрећа, зли пут.

Група вн скоро увијек прелази у мн: гламна, гламница, крмнички,

рамница, ломница. То исто бива и са групом мл: мнđт, мнáда, како

смо то већ нагласили.

Групе тск, дек, ћск прелазе у ц: зецкт, брацкт, титограцкт, дани

ловграцки, београцкт; нишицки, али: лаздићкт, нбкдићки и сл.

Група ств појављује се у лексеми друштво, па имамо друство.“

Десоноризација звучних консонаната на крају ријечи извршена

је у говору Зете доследно, као уосталом и у другим сродним говорима

уз албанску границу. Примјери: грди, зуп, Бок, друк, мнaт млад“,

грат, вбс, блеш, тако је и: грбс грозд“, бас базд, смрад”.

Исту судбину у овом говору има и глас в. црф, крф, његдф, Мар

кдф, Jблдф, глибаф, брлаф, сиромаф и сл.

Партикуле се јављају само код неких прилога: дндар, тадар/та

дер/тадераке, са(садаке/садеке/caеке; пријет, послијет, долен, днол”ен,

дндолен/дндоленаке, тунаке/тунеке, бђенаке; увечен, дндлен додл”ен

“оданде довдје“.“

Изразита је замјеничко-придјевска партикула —зи: овизи, он изи,

тази (тази горани ушлива); некизи, коази, нашизи, каквизи; свакизи,

н?бјзи, н”бјзин (дала са не бјзи); младизи, старизи. Не појављује се,

међутим, код присвојних и градивних придјева, а, како смо видјели,

веома ријетко код описних.

3. Акценатски систем говора Зете карактеришу два силазна акцента

уз постојање ванакценатског квантитета.

Дуги акценат може стајати на ма којем слогу: трава—траве,

глава-главе-главбм, дика-дике—диком, пазар—пазара-пазаром, са

мар—самара-самаром; правда-правде, кравда-кравде, мајка, банда;

* Уп. биљешку 58 у Враки I, 196, гдје се констатује да консонантске групе

са п исту судбину имају и код Врачана и у Доњој Зети.

85. Тако је и у говору Врачана, Врака I, 196.

* В. код Врачана: друцто, друшто, друшво, Врака I, 198.

*? В. исто у Враки, Врака I, 199.

18 Јужнословенски филолог
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овизи, онизи, зелени се, плава се, трча, скака, блежа; седандесе(т),

деведесе и едан.

Кратки акценат ликвидиран је са посљедњег отвореног слога,

како се, уосталом, види из горе наведених примјера код којих је акце

нат пренесен. Међутим у хипокористичким образовањима мушког и

женског рода кратки акценат није помјерен ни са посљедњег

отвореног слога, па имамо: Перд, Јовд, Стака, Мара (али: Мило Пера

Васова, гдје су прва два имена добила пренесене акценте као и у дру

гим говорима старе Црне Горе — катунском, љешанском, црмничком

и ријечком). У енклизи “ је задржан само у конструкцијама: фала ти,

фала му, фала и(м) итд. (иначе је: фала). Овдје није познато бјелопав

лићко задржавање у енклитичкој позицији: жена ми је . . . , већ је:

жена ми је . . .

Крајњи затворени слог је задржао “: јастак јастук”, беглак 'бег

лук, али и утрина, неплодна земља“, ćеддк, зелен, мавен плав, модар“;

чињет, играт, скакат.

Ванакценатске дужине у овом говору добро су очуване. Појав

љују се како у постакценатској тако и у предакценатској позицији:

а) послије акцента: работник/радник (најчешће се каже аргат),

путник, задар, драч, кдсач, зидара, плевача; радбе, жалбе; жена,

чарапа, брада; главе, траве; осентн, сестрпн, мајкин, Бранкин, бабин,

зелена, мавант, жути, лута, зелас, балас, гараф, нашизи, вашизи;

девет, десет, цркнут (инф.), пукнут, прснут, тарнут подстаћи ватру

да гори“, ударим (перф.), кдспм, бритвам, носим,

б) испред акцента: заме, приче, Маре, Стаке, Јове; прича је

(перфекат), скака, дреча, веча (веча. e jарац), блежа, стеза, веза,

Jбвд, Перд, Ђбкó; Mapá, Дара, Јана, Марина, Бебина; Благдва, Јо

вöва; писање, купање, чување, причање, трешена, отрешена, обучена;

в) прије и послије акцента: преćедник, расадник, лаздићкт, нбкдићкт.

Нема, међутим, дужина у сљедећим случајевима:

а) код замјеница: мене, тебе, њега, себе; кога, чеса чега“;

б) код придјева: добар, момков,

в) код бројева: један, деам;

г) код глагола: čca(м), нијеса(м)(нисаČм);

д) код именица: комунизам, социјализам.

Преношење акцента на проклитику:

у глат (глиб = блато), на пут, на дбм, у мет (= мед);

у коло, на море, преко пола, по тијелу, за срце, на грло, у грло,
*У

у сунце (Не могу гледат у сунце), из јутра;
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на воду, низ воду, пре зору, на землу, у главу, у војску, за душу;

на памет, дат кости, до кости, бе соли, на мас, за ријеч, до глади,

под јесен/под есен;

за ђецу, на ноге, у госте;

динар и тд.

Није извршено преношење на проклитику у случајевима типа:

на бадњак, из воћњака, од гдлуба, у уба (=бунар), на јуриш, на тро

шак, у вл'етар, од воска, до ћдишка, у дблаке; до слова, у брашњо, у пла

нину, у висину; под јесен (под есен, од жалости, од радости, на Бла

говијес.

II. Неке морфолошке особине

Овдје ћемо скренути пажњу само на неке морфолошке особености

у овом говору које су на неки начин диференцијалне у односу на остале

старије говоре Црне Горе.

Именице

Као и у другим говорима, и овдје се појављују двородне именице.

Такве су: поздрав — Пошали ми лијепу поздраф од мене (Понари),

фин поздраф (Вуковци), само гдл”п поздраф (Голубовци); пđс — Пос

ти твоју (Голубовци), Пбс ти твој (Вуковци), Пбс му негдф (Понари),

Пбс му негдву (Махала); дпрдв — Слатка је дитрбф (Голубовци), Л”ilien

је дирбф при води (Грбавци), јакт дитрбф (Горичани), зелена дитроф

(Бериславци); крв — црлент крф (Вуковци), жута крф (Грбавци),

Источило му је млдго крфа 1 (Вуковци), Точијо му је крф цијелб

ћтро (Вуковци), Крф је слана и у чојка (Грбавци); слуга — Није ни

волала слуга ништа (Голубовци), поштена слуга (Грбавци), Слуга је

бијо добар (Грбавци).

Двородне су и именице милет и поган: То је велика поган (Вy

ковци), Велики је поган (Голубовци); пajća мтлет ниједна (Вуковци),

пájéа милет (Понари), паст милет (Горичани), мтлет ниједни (Б.

Поље).

Наведена група именица, дакле, има помијешан мушки и женски

род, при чему није могуће утврдити који у којем случају има превагу.“

** Сличан је случај са овим именицама и у другим говорима Црне Горе —

у Бјелопавлићима, према мом материјалу, М. Пешикан, o. c. 139—140, Б. Миле

тић, о. c. 407—410.

18“
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Именица вече има ликове: вечен/вечер/вече, Гсг вечери, али и:

тога вечера и: тојзи вечери.

Именица рат је углавном мушког рода, али сам забиљежио и

њену појаву у облицима ж. рода: за турске рати (Голубовци), аустрин

ска рат (Грбавци).“

Именица звијер има облике звијер и звијере, ген. звијера, ређе

злºерета. Нијесам забиљежио облик о звијери.

И именица варош је двородна: Је ли Сарајево велики варош?

(Вуковци), мал”п варош (Вуковци), Марибор је фин варош, ја са бијо

у нега (Грбавци), мала варош (Голубовци).

Именица доба је средњег рода, али, као и у другим говорима

IЦрне Горе, и овдје имамо конструкцију овај-доба.“

Именица дрво је средњег рода, али је од тога семантички издво

јена именица ж. рода дрва, која значи дрво за огријев, посјечено дрво

(за разлику од дрво, што значи стабло).“ Дрво има множину: древат

дравади-з древади. Дрва има деклинациони образац: дрве-дрви-с

дрвом — Без иједне дрве смо остали (Вуковци), Оћера га каквбм

дрвом (Вуковци).“

Хипокористичка мушка образовања типа Јбвд, Малд, Перд имају

деклинациони образац: Jбвд—Jóва—Јову, као и придјев: Jóвдф—/дво

вóга—Јđвдвоме, као и у другим говорима Црне Горе.

Именице типа Василија (које су ријетке, замјењују их ликови

типа Вакд, Ђбко и сл.) имају женску деклинацију: Василија—Васили

је-Василии-с Василијом.

Именице: кам, грм, плам мијењају се по I врсти: кам-кама-камy—

каме-с камом (али и: с камбм — Гађа га је едном великом камбм,

гдје је кам у ж. роду). У множини се ове именице претварају у збирне

именице средњег рода: камење“-камења—камењу-камењом (али и:

камењи-камења—камењима), прамење-прамења-прамењу-прамењем.

Именица подне мијења се по обрасцу: подне-подна—пöдну—с под

ном-д подну, с предлозима: до подна, око подна итд.“

* В. Врака II, 204; исток, запад — као именице ж. рода.

40 Тако је у свим старијим новоштокавским говорима Црне Горе.

41. Иста је поларизација и у Врачана, Врака II, 205.

** Тако је и у Цеклину у Ријечкој нахији, уп. напомену 10, на стр. 205,

Врака II.

48. У Враки имамо и камо(в)и, Врака II, 204.

44. Исто стање је у Врачана, Врака II, 204, нап. 8.
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Напомене о појединим падежима

Вокатив једнине: сину, пцу едан (само у псовкама, иначе је куцко,

и Нcг и Всг), јарче, аргате, брате, гдлубе, млесече, попе, Зећанине,

Србине; царе, гдстодаре, Милоше, Јагоше, прашчејпрахче(прафче (у Ву

ковцима сам забиљежио и: прахцу д прахца); гаду/гаде, смраду/смраде;

пријателу, учителу, ђетићу, мнđдићу,

Маре, Јане, Стаке, смрти (Ђе си, смрти, одијели ми душу о

тијела, Вуковци), жалости наша (Вуковци).
-

Инструментал једнине. Као и у говору Црмнице“ и Враке“, и

овдје је наставак -ом скоро у искључивој употреби, дакле и код име

ница са меком основом: пријателом, учителом, млесецом, житом,

класом, носом“, Лаздв)ићđм, Попо(в)ићđм; дгном, дбручом, кл учом;

кршбм. Тако је и: Мил ивојом, Радивојбм, Благојбм, премда су ова

имена у Зети ријетка.
-

Тај наставак доследан је и код именица III деклинације: крвлом,

машћом, смрћом.

Множинско проширење -ов-|-ев-. Наилазимо на необична проширења

у именица црв, зуб и крок: зуби(зубо(в)и, црви (црво(в)и“, крдко(в)и (Вели

кијама крдко(в)има блежаше, Вуковци). Тако је и метко(в)и, али и

меци;

Редовно је:

старче(в)и, врапче(в)и, прашче(в)и/пракче(в)и/пра”че(в)и, колче(в)и;

класо(в)и, гдлубо(в)и, волд (в) и (Нег вофјвоф), орлд.(в)и, али и дрлу

зи“; зече(в)и (у Вуковцима сам забиљежио и зецо(ви), путо(в)и, плуго

(в)и, клино(в)и, млино(в)и, жгл'éбо(в)и;

миши|мише(в)и, крши(кршеви, кдњи, магарци.

Генитив множине. Поред најчешћег наставка -а овдје се среће и

наставак -и: гости, луди, пара (од пар), али и: брава, мрави (поред

мравала), нокти, премда неке од њих паралелно са наставком -и могу

имати и наставак -а: нбкта(нокти, прста(прсти, брава|брава, мра

вала(мрави.

Једино је: свадба, војска, сметња.

45 Б. Милетић, Црмички говор, 398.

46 Врака II, 202.

47. Б. Милетић нас обавјештава да у Црмници постоје и облици класем, носем,

о. c. 398.

48 Тако је и код Врачана у Зети, Врака II, 203.

* Нијесам забиљежио облик дрлyго (в) и који је нашао Д. Петровић у говору

Врачана, уп. Врака II, 203.
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Замјенциe

И овдје је као и у другим старијим говорима Црне Горе изражен

синкретизам ГДЛ 1. и 2. лица замјеница ја и ти и повратне замјенице

себе, па имамо: Г.: мене, тебе, себе, Д.: мене, тебе, себе, Л.: мене, тебе,

себе, као и скраћени облици: ни, ви (Д) и не, ве (А). У ж. роду ДЛ имају

партикулу: њбјзи, и то је обавезан облик.

Замјеничко-придјевска промјена. Замјеница што има облике ГА:

чеса, тако и њена негација: ничеса, као и неодређене замјенице: нечеca,

ичеса — Јеси л”и видијо тамо ичеса? Не ја, чеса! Чеса си видијо? Ни

чеса! (примјери су из Вуковаца).

У инстр. једнине наставак -им је замијењен наставком -ијом:

зеленијом, жутијбм, бијелијом — Немоте више да идете онијом на

шијом путом (Вуковци), Пошла је зл”ujбм путом, и то ти је (Грбавци),

овајбм ждријелом, Вуковачкијбм полом нºијесу пролазили (Вуковци).

Генитив, датив и инструментал множине замјеничко-придјевске

промјене истовјетни су са овим облицима у осталим старијим говорима

Црне Горе. Истина, овдје, за разлику од источноцрногорских говора,“

имамо -ија (Гпл) и -ијама (ДЛпл), док се ликови са завршецима -ије,

-ијема изузетно ријетко срећу. Тако овдје имамо: Нема нашија луђи

нигђе (Вуковци). Узми, моја, од онија најзинија пара (Вуковци), Имате

ли ове године бијелија слива? (Горичани), црнија смокава (Вуковци),

по тија јдлија страна (Грбавци); нашијама лудима, мокpијама чара

пама, Узора са нашијама волоима (Грбавци), Вели е ће поћ болијама

пријателима (Голубовци), Понеса га он, богоми, своијама друго(в)има

(Понари), једнацијама (Вуковци).

Компаративни завршетак -ији досљедно се сажима у т, па имамо:

зелени, бистри, слаби, здрави, богати, поштени, ведри, док прилог рат

"рад и у мушком роду има форму женског: Ја би рада бијо да сте дошли

(Мојановићи), али: ја би ради но ти. Дакле, м. род има облик жен

ског уз пом. глагол бити. Међутим, јавља се и компаратив радије (су

перлатив најрадије), али је у ређој употреби.“

Као и у Врачана у Зети,“ и овдје су обичне присвојне замјенице:

iтегоф, овдгоф, ондгоф, ж. род: овдгова, ондгова, као и: кого (в)ић, нико

го(в)ић.

Замјеница овај има облик ови: ови чојак, ова стап штап“.

50 ИЦГ, 26.

** Уп. тако и у говору Врачана, Врака II, 210.

5* Уп. Врака II, 210.
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Замјеница сав има номинатив вас, док су остали облици: свега,

свему, свијом, али: сви, свија, свијама.

Бројеви

Већ смо поменули да број један има лик едан, тако је и у косим

падежима: едндга, едноме, еднијом, и у неодређеном значењу: еднијама,

еднија(х) — Треба се чуват еднија луди (Бериславци), Еднијама то

ништа не помаже (Горичани).

Мјесто два, три, четири у м. роду се јавља: двојца, трбјца, четво

pица : двојца волбва, двојца луда, трбјца двнбва,“ али и: два вола,

три магарца. У женском роду имамо: двије, двијама, у средњем: двдје,

трдје ђеце. На то је сведена деклинација простих бројева до три.

Бројне именице мушког рода су: двојца, трбјца, четворица, пе

iтина, седмина, десетина, петнајестина деветнајестина, двадес и едан |

дваес и едан, двадес/дваес и осмина, седандесетина, деведесетина.

Мултипликативни бројеви су: едампутједномједнби, двапут (два

пута, ређе дваш, трп пута, четири пута итд.“ Нема облика: првош,

другош, трећош итд. које налази Д. Петровић у Зети код Врачана.“

Такође овдје немамо преношење форманта -оро код броја један у скло

повима типа: двадес и једноро кбла, што налазимо код Врачана на овом

подручју.“

Овдје је: двдје кбла, троје кбла, двдје волбва.

Глаголи

Поред облика могу и оћу, са наставком у у 1. лицу једнине презента

у говору Зећана јављају се и глаголи велу и виђу, мада је много оби

чније: велим и видим. То би била основна разлика између овог говора

и говора старе Црне Горе у овом лицу презента.

Инфинитив је без крајњега и: плеват, носит, лећет, врнут,

понесат, донесат, маћ, макнут, рећ, ćећ, одрезат, прекропт итд. Код

глагола који се завршавају на -ћи Врачани у Зети додају инфинитивну

морфему -ти, па се добија: поћити, рећити, пћити, изпћити итд.“ Код

Зећана ову појаву нијесам забиљежио.

58. Тако и у говору Врачана, Врака II, 211.

** У Враки је нешто другачије. Тамо имамо: једном (једнби, двđи, трпи.

Ирака II, 212.

55 Уп. Врака II, 212.

56. Исто.

7. Исто, 213.
5
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За презент је значајно нагласити да у 3. лицу множине глаголи

свих врста имају наставак -у:“ носу, раду, учу, косу, трчу, дату, нету

(дту да ми га отму, Ова ђеца дту да ме бију, Нету нако су шашави —

примјери из Вуковаца).

И овдје је, као и у околним говорима, спроведена алтернација

к/ч, г/ж у облицима 3. л. пл. презента глагола I врсте: вучу, тучу,

ćечу, течу, речу, стражу, острижу.

Радни глаголски придјев у м. роду поред наставка -ă (од ао, одно

сно вл) има наставак -ajo: мога!мдгајо, река|рекајо, игра/играјо, ши

л'āluилајо слао“. Сугласник јce појављује и код глагола који у м.

роду имају наставак -уо: чујо, обујо се, преврнујо, панујо, треснујо.

Глагол VI врсте носити у перфективном виду има наставак -а:

понеса, донеса (Јеси ли ми донеса дуван? Вса, донеса са, Понеса е Мар

ко они грип (гриб = мрежа за улов рибе) одовле — примјери из Ву

коваца).

Имперфекат је карактеристичан само по чињеници што се код

глагола I врсте мјесто -ија- најчешће среће само -a-“: печа“, печаше,

печасмо, печасте, стрпажа“, стрпожасмо, стрпажасте, печаћу, стрпажа“y.

Аорист има нормалне српскохрватске облике. Једини изразитији

изузетак тиче се продирања облика 2—3. л. једнине глагола датис отићи”

и у 1. л.: Ја доe, Čде ја, нембте ме чекат.

Глаголски прилог прошли је у овом говору доживио судбину као

и у околним говорима, нестао је.

Плусквамперфекат има помоћни глагол у облицима: бле“, блеше,

блeсмо, блесте, бле“у— Бле“у дошли Талијанци у Вукбвце (Вуковци),

Блеше се вас Голубовац искупијо (Горичани), Блесмо догњали мниво

(Голубовци), Блеше Божо чујо е су га пуштали (Вуковци), Бл'?“ ја

ђеојка (Грбавци).

Императив има облике као и у сусједним говорима који се овдје

помињу:“ дисе, дикте се, подигнимо га, нека доћера офце, нека улажу.

У сложеном футуру 3. лице множине има скраћени облик пом.

глагола ту. Čни ту ви јавит, доћ ту, убиту га.

Говор Зете се слаже са околним говорима који футур II не творе

презентом свршених глагола“ (тип: усхтједнем, узмогнем и сл.).

58 УП. ИСТО.

5“ Тако је у Враки, о. c. 214.

60 У говору Врачана нема 3. лица једнине и множине, уп. Врака II, 214.

61. У говору Врачана, међутим, футур II се може творити од презента сврше

них глагола, уп. Врака II, 216.
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Потенцијал се гради као у савременом језику, с тенденцијом.

уопштавања облика би у свим лицима, али су обичне и форме: бисмо,

бисте, бише — Они бише ни јавили (Вуковци), Бише га уграбили

(Вуковци) и сл. - - -

Глаголски форманти -ова-, -ива- у високој мјери су потиснути

формантом -ува-: купуват, пцуват/пцуват, тргуват, свукуват; запишу

ват, зарађуват, презиђуват, као и у другим облицима ових глагола.

Тако и глаголи VI врсте с формантом -ова- у инфинитиву — у пре

зенту имају -aié-: обећајем, продајем, липцајем(лисајем итд.“ -

Поменимо још да неки глаголи I врсте у инфинитиву имају и лик

глагола III врсте: претећ/претекнут, затаћ/затакнут, помаћ/помак

нут, замаћ/замакнут, намаћ||намакнут, умаћјумакнут, улећјулегнут.

При томе обе форме имају исти (перфективни) вид.

Остаци старих партиципа су у прилозима: стоје, леже, чучке/

чуче, ћоре, жмуре. |-

И неки прилози за начин имају форме које подсјећају на партиципске:

наопачке, побаучке, грбачке, лежећке/лежечке, ћоречке/ћđрећка|ћö

речки/ћöрећки, жабачке/жабачки. - - -

Чешћи прилози за вријеме: наћас, дčечен, синбћ, ондечери(онди

чери, данас, ćyтра, прекосутра, јучен јучер, летбс, пролетбс, зимус,

есенас, ланик, ондмланик, таономланик; днда, сâlcáдаке/садекејсđеке.

О прилозима за мјесто поменућемо само то да свега неколико њих.

имају партикулу: бјен(овдјејовбђен, ондјејонбђен/онбђе, тун. Искљу

чиве су форме: овамо, онамо, некуђ, никуђ.

III. Неколико напомена о синтакси

С обзиром на то да у једном овако сажетом прегледу није могуће

дати карактеристике синтаксе одређеног дијалекатског комплекса, овдје

ћемо се ограничити на неколико најопштијих констатација о синтак

сичким карактеристикама говора Зете. -

У главним цртама говор Зете има све оне опште синтаксичке

особине које карактеришу друге старије говоре Црне Горе, а нарочито

околне. Поменућемо само неке од тих карактеристика: |-

1) Поремећен је однос између падежа мјеста и падежа правца:

Живим у Голубборце (Голубовци), Мило ради у предузеће „Радоје

Дакић” у Титограт, сваки дан иде с возом (Вуковци), Лежим у

** Врака II, 216—217.
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кревет, не дижем се ео два млесеца (Гoричани); На ону пол'āну играу

ћáшкапе (Горичани), Има фина плаца на Голубофце (Голубовци).

2) Локатив множине у конструкцијама с предлогом по замијењен

је генитивом са овим предлогом: Пасу по тија ливада (Вуковци),

Спава по туђија кућа (Вуковци, q), Опија се по кафана (Голубовци, q),

Освћће по дндека (Гoричани).

3) Не спроводи се доследно разлика између „слободног” инстру

ментала оруђа и социјатива у конструкцијама с предлогом с(а). Фрек

венција социјатива без предлога врло је висока: Поша је Мишком

у лук "луг" (Вуковци), Утекла је некијом. Њемцом (Голубовци), Пође

онајбм другом те му је доша из Титограда (Махала), Муш јб рада у Ти

тограт, а она све имање ради свекрвом (Горичани).

Слично је стање и са тзв. инструменталом цјелине: Бијо је пу

шком о рамену (Вуковци), Живи ђецом у “ну појату (Б. Поље) и с ква

литативним инструменталом: Доша је сломленбм руком (Горичани),

Ш њим блеше нека ђеојка црвеном капицбм (Голубовци), Много је

данас мо“чади дугијбм перчином (Вуковци).

На другој страни, оруђник се, по правилу, среће с предлогом

с(а): Са(д) бремо с плугом а пријет смо све с ралом (Бериславци), кдспм

с насбм, Жнијевемо све са српом, не косимо ђаолбм (Грбавци), Убо

га збртвулином (Вуковци), Ранијо се с левором (Вуковци).

4) У живој употреби су и аорист и имперфекат.

5) Редовна је особина овога говора да се скраћени облик повратне

зацијенице сваког лица у кондиционалним реченицама употребљава

испред помоћног глагола бити: Да се би то учинило, треба позват све

коншије (Грбавци), Ја се ои заклео (Бистрица), Ти се би закла за ди

нар (Бистрица), Он се би нал'утијо да га не зивнемо (Голубовци), Они

се би побили (Голубовци), Ми се би снашли (Вуковци). Тако је на ције

лоја подручју Зете, а та особина, вјероватно из овога говора, захватила

је у великој мјери и говор Љешкопоља, а налазимо је и у Кучима, у

Црмници“, па дијелом и у Братoножићима и Ријечкој нахији.

Брза урбанизација овог краја, близина града, велика запосленост

становништва у градској индустрији и разним другим службама, веома

висок проценат школовања дјеце и омладине, продор средстава ма

совне комуникације, висок породични и лични стандард и др. од бит

68 Уп., нпр., у црмничком говору: Ја-се-бик стидијо оČт)-тога ђела и др. сличне

примјере, Б. Милетић, Црмнички говор, 599.
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ног су утицаја на убрзавање дијалекатских промјена на овом подручју.

То намеће потребу хитног детаљног снимања стања говора у свим се

жима Зете, јер су промјене као резултат савремене говорне комуника

ције тако рећи сваким даном све уочљивије. Будући да се овдје ради

о говору који је задржао не мало интересантних особина из ранијих

епоха и који се у периоду од неколико вјекова развијао у знатној мјери

независно од непосредног сусједства, његово темељито испитивање може

и те како бити од користи и за нашу историјску дијалектологију.

Драго Ћупић

Рез ко ме

Др а г о Ч у П и ч

ОБЗОР ГЛАВНБИХ ОСОБЕННОСТЕИ РЕЧИ ЗЕТЊI

Зета охватљивает равнину в нижнем течении Морачи, между

Титоградом и Скадарским озером. Речљее жителећ принадлежит группе

старших новоштокавских речећ Черногории. Во времн многовековоћ

турецкоћ власти (1499—1878) зта речњ бљила изолированна от речи

староћ Черногорији, с од ноћ, а от речи черногорских гор, с другои

сторонњи.

Голосовуко систему зтоћ речи характеризует в основном следу

КОШЦее:

а) Сушествует система каторан состоит из двух нисходиших

ударенић: глава, родитељнљић падеж — главе, жена, род. пад. жене,

рабдтник, род. пад. раб5тника. Краткое нисходишее ударение с послед

него открњитого слога ликвидировано: жена (<жена), рука (<рука)

кроме в хипокористиках типа: Станд, Перд, итд.

б) Вокализм характеризукот питљ стандартних сербскохорватских

гласнних и вокалвное р. ПолугласнЊић дал а. Долгое јат дает ије, а

короткое — је: вријеме, пјесма / плесма.

в) Как и в осталвнљих речих у албанскоћ граници, и здесњ известнњI

толњко два латерала: л и л”, при чем первое качество реализуетса перед

гласнЊими заднего рида, а другое, перед и и а и вместо љ: лабут, лепче,
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*љепше“, Лубд. СогласнЊић звук х сохраннетси в конце слова, но и там

ивлаетси ослабленним. В системе консонантизма сушествукот и согласниле

звуки с и з“: ćевер, преćедник, из еди.

Что касаетcн форм, от осталенљих речећ Черногории зта речњ.

вљIделнетси III-им лицом множ. числа настоишего времени, котороe

у всех глаголах оканчиваетси окончанием у: носу, косу, раду.

В синтаксисе упоминаем толњко мешаннвши социативнић с ору

дивним падежом, в конструкциах с предлогом с(а): Идем Миланом,

Кôспм с косбм, то естњ замененљи зти конструкции.

Из-за урбанизации зтого кран и очен, бљистрљих обшественно

зкономических перемен, зта речњ оченљ интенсивно мениетси.
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