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УВОД

Пипери су једно од познатих црногорских племена.

Налазе се у средний Црне Горе и захватају простор северно

од Подгорице, управо од ушћа реке Зете у Морачу, које је

само 2у2 километра удаљено од Подгорице. На југоисточној

и источној страни одвојени су реком Морачом од суседних

племена Куча и Братоножића. Југозападна граница племена

Пипера иде уз реку Зету до Спужа, а западна према Бјело-

павлићима од Спужа — најпре још нешто према северозападу, а

затим право на север до планинског масива који чини планинско

подгорје између Бротњика, Каменика и б.елопавлићких пла-

нииа на западу.

Према природи земљишта јужни део племена је гушће

насељен, средњи део његов знатно слабије, а северни, као

брдовит и планински, сасвим је ненасељен. Већа пиперска

села, не рачунајући заселке, јесу: Рогами, Стијена, Потпеће,

Завала, Радећа, Црнци, Копиље, Ожези, Петровићи, Сеоца.

Близна, Мрке и Ријека. Пиперска села су сасвим разбијеног

типа кућа. Још више, куће по тим селима су ређе груписане

по пет до десет највише, а чешне су рашрткане где једна

где две, удаљене између себе на стотине метара — гдекад и

по који километар. Узрок томе је брдовитост и кршевитост

земљишта и оскудица у земљи за обрађивање, које је нешто

више у јужном делу племена, те је тамо због тога и насе-

љеност гушћа. Тако Пипери не спадају у највећа црногорска

племена Они данас административно чине само једну, про

странством већу а по броју становништва осредњу општину

од око 1050 домова са преко 4500 становника.
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Централни положај који Пипери међу осталим црногор-

ским племенима заузимају чини да говор њихова становни-

штва претставља нарочити интерес у проучавању дијалеката

Црне Горе, јер нема у овој покрајини ниједног другог краја

тако удаљеног од средина које су језички имале утицај на

поједине говоре црногорске. Ипак према битним језичким осо-

бинама пииерски говор се не издваја од осталих суседних го

вора. Поготову, с говорима племена која захватају источни

део Црне Горе — пиперски чини ширу дијалекатску целину,

онако како је то претстављено у моме раду Источноцрногор-

ски дијалекат (Библиотека Јужнословенског филолога кн> 5).

Тек ситнијим појединостима пиперски се издваја из ове целине.

Прикупљајући дијалекатски материјал на терену, уверио сам

се да су највеће разлике које захтевају посебна проучавања

појединих од тих говора свакако у области њихова акцента.

Пиперски говор, изузетно по акценту своме, доста се раз-

ликује од њему сродних а периферних говора црногорских,

у које продиру особине акцента других дијалеката нашег

језика.

Природой својом пиперски акценат се, као ни акценат

црногорских говора уопште, ни по тону ни по јачини не

разликује ниуколико од познатих наших акцената. С те стране

нема никакве потребе о њему говорити. Оно о чему има

нешто да се каже, и о чему ја намеравам да говорим, то је

положај акцента у појединих категорија речи, његов однос

према старијој новоштокавској акцентуацији и однос према

Вукову и Даничићеву акценту.

Пиперски акценат углавном је сачувао старију штокавску

систему од два низлазна акцента и не зна — сем делимичног

и незнатног утицаја са стране — за узлазне акценте. Али

то не значи да у пиперском није било никаквих промена у

акценту. Тих промена је било, и то у знатнијој мери. А каквог

карактера су биле те промене, и чиме су оне услов.ъаване,

покушаћу да у овоме раду објасним, на материјалу који сам сам

овде и у другим крајевима Црне Горе прикупио, — упоређу-

јући тај материјал са Вуковим и Даничићевим акцентом. Ове

значајне промене не тичу се само акцента веп и његова

квантитета, као и квантитета неакцентованих слогова, те ћу
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Систем акцентуације у пиперском говору 71

зато настојати да уз акценат претставим и стање дужина

наглашених и ненаглашених слогова.

Судећи и по акценту и по квантитету може се рећи да

се пиперски говор, са можда још којим од говора црно-

горских, већ скоро 3 — 4 века развија у засебном правцу и

независно од новијих дијалеката српскохрватских Док су

говори два велика, пиперском сродна и непосредно или по-

средно суседна племена, Бјелопавлића и Васојевића били под

утицајем новијих говора, те знају за узлазне акценте и за

многе новообразоване дужине, — пиперски говор није захва

тила ни једна од ових важних особина. Вероватно због тога

што су при обнови становништва дошљаци, који су по прет-

поставци у XVI веку прилазили са северозапада, били

према староседеоцима малобројни и у прво време без икаквог

утицаја у племену, тако да нису били у стању ништа изме-

нити у језику старо седелаца, иако је до данас у Пиперима

остао мали број потомака ових последњих.

Узлазни акценти и нове дужине остали су непознати и

још неким говорима црногорским. С друге стране, и у тим

говорима, као год и у пиперском, извршиле су се извесне

промене акцента, па ипак ја ћу у овоме раду дати систем

акцентуације само у говору племена Пипера.
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АКЦЕНАТ ИМЕНИЦА

1. Једносложне именице мушкога рода. Све ове именице

према садашњем стању акцента у овоме говору могле би

се узети као једна група. Све оне у зависним падежима

једнине, исто као у номинативу, акценат имају на коренову

слогу. Али према томе какав је тај акценат по квантитету и

према томе да ли је и раније — мислим на епоху заједничког

развитка свих новоштокавских дијалеката — био на томе

месту, или је секундарне природе, — делимо их на више

типова:

а) " номинатива остаје непроменљив у зависним паде

жима: друг — друга;

Ь) " номинатива у зависним падежима се још скраћује:

рај-рија;

с) " номинатива једнине је исти и у зависним падежима:

раш — рата;

й) са " номинатива једнине изједначио се акценат завис-

них падежа једнине на тај начин што се " с крајњег поме-

рио на претходни дуги слог: нбж — ножа;

е) са " номинатива једнине изједначио се акценат зави-

сних падежа померањем с крајњег на коренов кратки слог:

бйч — бича:

2. I) Једносложне именице с дугим акцентом номинатива

који је и у зависним падежима једнине био и остао на ко-

рену — многобројне су:

брк, Сол, вёз, вид, врат, глйб, гроз(д), гњат, дьан,

друг, зуб, здрак, жир, >кул>, нас, клас, кљун, круг,
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лйк, лйс(ш), Лрг, мрйк, мрс, пйс, прут, рас(т), труд,

траг, три, трн, тррд, хЛад1) итд.

Код ових именица у облицима ]еднине акценат ]е у

главном као код ДаничиНа и у веЬини наших мла^их говора

с на]'нови]ом акцентуациям: друг, друга, другу, друга, друже,

другом, о дрргу (или нешто ре!)е д другу) и брк, брка, брку,

брк, брком, а о брку. Ипак код извесног бро]а ових име

ница акценат лок. ]еднине друкчи]и ]е него код ДаничиЬа.

Не само што акценат лок. ]едн. код имена живих биЬа

оста]е непременен (врку, др$гу, ждрйлу, црву, браву, зёцу,

мужу и само тако, уколико се не преноси на предлог испред

овог облика), веЬ ни код многих других именица нема ни-

какве разлике у акценту измену облика локатива и осталих

падежа |'еднине: дару (Св^ се зборй о н>егбвоме дару), дугу

(Лесте ли зборйли што о ономё дугу?, }азу (ть^мь^н при на

шему ]йзу), рйду (По раду се позна]ё), ерду (Метни што при

ономе" ерду што капл>ё), бдЯу (Чули смо о вашему вёлСму,

бдЛу), виду (При дбброме виду нйшта нема), грозду (ОблэёсйЛа

се о ]еднбме грозду), мрсу (О самОме мрсу жйвё), рйсту (По

расту \о. вйшй но тй), ийду, стйду, сраму срабу.

Сем тога, неке именице од оних код ко^их )е иначе у

локативу обично померан>е акцента на наставак помера]'у

акценат у супротном правцу, с корена на предлог, ако ова]

сто]и непосредно испред локатива именице:

при граду (КуНа му ]е баш при граду), По грйду, а

и по граду, при зубу (Што ти ]е при зубу?), при клуну,

д клуну и о клунр, при листу, ид Лугу и по Лугу

при струку и при струку, при пу.ъу, прёко пута, пд

иуту и по иуту (ово друго ]'е обичн^е), при трну, при

репу и при рёпр.

Очевидно постов склоност к ]едначен>у акцента свих

падежа ]еднине код именица овога типа. Врло ретке су из

ме1}у Нзих именице ко^е се говоре само с акцентом на на

') Начин бележеша по^единих гласовиих знакова узимам из свог на

прел поменутог рада.
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•ставку. У Пиперима акценат ]е редовно на наставку у при-

мерима: ао (х)ладр (ДСУ\Ъе по ладу), по трагу, (Сво ]утро смо

одйли по трагу за лисйцОм), у трагу*) (То щ е у трагр —

значи наследио ]е од предака), при ауту (у значен>у при по

ласку, у коме се никад не употребл>ава с друкч^им акцентом).

3. Испред наставака за множину ове именице веЬином

добива]у уметак ов {ев). Тим уметанзем бро] слогова се пове-

пава, а то повепан>е утиче на промену акцента. У ном. и акуз.

множине се скрапу^е на првом слогу: градови и градове.

■У генитиву ]е исти акценат и на истом месту. Тамо се зна

само за:

градовь", вркбвь", раддвь", бйковь", глйбовь", гн>а-

тбвьа, дуббвь", жйрбвь", (х)растбвьа, клйсовь", ждра-

лёвь", кл>уновьа, трнбвь", (х)Ладбвьа, чкЛановь".

У Пиперима се не може наийи на претставнике ко]и нагла-

шава]у: градбвь", вуковь", враговь", како би се према:г радова,

вукова, врагбва наших млаг)их говора очекивало. У Васо]е-

виЬима мег)утим ]а сам чуо и бележио у Трепчи (Сто те

враговь" дйтло), Виницки (Шёс вукбвь" му ]е ускочйЯо у

торЯну, Од свй^а градбвь" Подгорица ]е на^епшй). Исте

примере сам чуо и у Андреевичи и несумшиво се може реНи

да се у грани васо]евипко] источноцрногорских говора у ген.

мн. чува " на завршетку (наставку за облик).

У дативу (и инструменталу)**). акценат ]е дво]ак — као

код осталих падежа множине: кл>уновима, сраовима, стро

ковыми, рёаовима, или акценат померен на наставак: кл>уно-

вйма, срповйма, струковйма, реповйма, Яуговйма итд.

4. Свега три од именица овога типа мрав, црв, влйс

(уколико ова последила ни]е женског рода) нема]у уметка

испред наставака за множину; без уметка и с н>им употре-

бл,ава]'у се: брк, дь"н, дррг, зуб, Код именица с облицима

*) Изузетан случа] где се у свим овим говорима у употреблава с

локативом.

**) Локатив множине у свим црногорским говорима обликом )е ]ед-

нак са генитивом, а не с дативом и инструменталом.
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множине без уметка у ном. и акуз. множине задржао се

акценат облика ]еднине: мрави и мрйве, црви и црве, брци и

брке, дьани, и дь"не итд. У осталим облицима множине акце

нат се редовно номера на наставак: мравъа,црвьа,бркьа,дъанъ"у

другь" и мравйма, црвйма, брцйма, дьанйма (ова последила и

с акцентом на коренову слогу: дь"нима, али само у значеъу

инструментала, а не и у дативу; испор: Дь"нима ту Седи и

чека, а: Уколико се примйчбмо благи*ема дь"нйма мЯбго ми

]е тёже).

5. II) Другог типа ]едносложне именице су оне ко]е

према " у номинативу (и акузативу кад ]е ^еднак с номина

тивом) има]у " у осталим падежима. Такве су:

Бог, бор, брд], брод, гдс(т), гнб], дом, дрдб, зма],

ков, кот, крй], крд/, Яд], лёд, лбв, мёд, мдс(т), нос,

плот, пос(ш), пра(х), рй], рдд, рб], рдк, смок, со],

сдк, ствар, стра(х), ш?с(ш) тор, (х)бд, чвор.

ВеНи бро] ових именица овде, као и у многим другим

говорима нашим, у осталим падежима ]еднине има нагла-

шени слог: бро}— брд/а — брд}у — брб}ем — брд]у, брод — брода,

Бог — бдга, гдс(т) — гдста, гнд] — гнб]а, ддм — ддма, дрдб —

дрдба, змй] — змй]а. Али у пиперском многе од н>их врло

често се чу]у с непромешеним акцентом номинатива и у

осталим падежима: бор — бора — бору — бором (Одвалй*о ]е

од онога бора (Прймьаче се ономё вёл>е"му бору и пбчё да

га си*ечё), змща (Таквбга зма}й ни*есй вйди*о), кота (Видели

га пьасёга кота), поста (Од сьад до вёл>ёга поста), плотом

(Затрачена 'е плотом), ловом (Занпма се ловом) рЩа (Ка да

'е изишьа из ра}а или из ра}а), рода (Ббл>ега рода не тражй),

створу (Онаквоме створу не трёба нйшта вл>ёроват), ть"сту

(Посла и(х) ]е ть"сту), тдра (Око нашёга тора). Скоро све

ове именице употребл>ава]у се под]еднако често с дугим и

кратким наглашеним слогом Од свих ]'едино тьйс(т) и тор

су сасвим ретке с кратким кореновим слогом у зависним

падежима, управо прва од н>их никако се не може ни чути

с таквим акцентом. Ни ове две ни све остале, уколико дужи
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ном наглашеног слога ]едначе зависне падеже с номинативом,

акцентом се не разлику^у од именица првог типа.

6. Мег)у овима ]е много маьье именица ко]е у лок. ]ед-

нине помера]у акценат на наставак. Каже се редовно: по дробу,

по носу, обично и по плоту (а при аЛоту); а чуо сам и по

леду, но вала нагласити да ]е то било у нарочитом узбу-

г)ен>у лица ко]е ]е тако нагласило (У ]едно] прилици видео

отац децу где се клиза]у на леду и у страху да се лед не

проломи узвикнуо ]е: „А шётате по леду \& ли?"). Све остале

именице зна]у ]едино за непомерен акценат, док код Дани-

чиНа само имена живих биНа у лок. ]едн. чува]у акценат

на основном самогласнику.

7. Склоност к ]едначей>у акцента и квантитета у свих

облика огледа се овде код неких именица овога типа у

томе што су оне и у номинативу ]еднине, према зависним паде-

жима, добиле коренов самогласник. Даничин као такву озна-

чава за дубровачки говор именицу дажд. Ме1)утим поред

дьаж(д)-дь"жда (ко]а се уосталом ту доста ретко употреб-

.ъава) у пиперском су скратиле самогласник у номинативу

]0ш зббр-збора и плбд-ппбда.

8. СудеЬи по акценту у Вукову речнику и код Дани-

чиНа, може се реЬи да су именице овога типа у облицима

множине имале акценат на уметку — ов-(ев), испред наставка

за облик (а мег]у №>има нема ни]едне без овог уметка). У

овим говорима нема у номинативу и акузаткву примера ко]и

би био траг некадаилъег таквог акцента. У ном. и акуз. мно

жине све те именице без разлике има]'у " на коренову самоглас

нику: бд] —бб]еви и бб')еве, ббк—ббкови и ббкове, кров—кровови

и крбвове, мбс(т)—мостови и мостове, рок—рокови и рбкове,

рог—рбгови и рбгове итд.

У ген. множине тако^е све има]у " на првом слогу:

бб]евъа, ббкбвь", кровдь", мдсшовьа, рдкдвь", ствдрбвь", чвдровъ".

Од свих Нзих ]едино именица крЩ у овом облику гдекад

помера акценат на завршни слог: кра}ёвъл (Скуп'о се народ

из свй]е кра*ёвьа), али та иста именица се употребл>ава, истина

рег)е, и с акцентом свих осталих именица овога типа. А чу]у

се, поред наведене, с акцентом на крадем слогу ген. мно
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жине, и именице: мй(х) и рог (ДОдйр е у нёколико маовь",

Не може про] од н>егови*е рогдвь").

Тако исто, и у дативу (и инструменталу) именица крф

обични]а ]е с акцентом на првом слогу наставка за облик:

кра*евйма, али ни]е необична ни с акцентом на коренову

слогу: крщевима. А сем ове дво^ак акценат у облицима мно-

жине на -има има]у не само ма(х) и рог, као у генитиву,

вен и: бд], змй], брб], чвдр, бок, кот, кров, мдс(т), рдд, плот,

створ. Тако се може реНи да се под]еднако често чу)е:

бб}евима и бо^евйма, змй]евима и зма'евйма, 6рб]е-

вима и бро*евйма, чвбровима и чворовйма, ббковима

и боковйма, крбвовима и крововйма, мбстовима и

мостовйма, плбтовича и илотовйма, рбдовима и

родовйма, ствбровима и аиворовйма, ма(х)овима и

ма(х)овйма, рдговима и роговйма.

Ненаведене именице овога типа има]у само акценат на коре

'нову самогласнику.

9. III) Сама чишеница што ]'е акценат именица типа рат-

рата исти са акцентом зависних падежа чини да ]'е у]една-

чаван>е н>егово у облицима ]еднине потпуно. И у локативу

]еднине, где смо код неких именица оба претходна типа видели

померанце акцената на кра]н>и слог, акценат се ту у име

ница овог типа потпуно из|едначио са акцентом осталих па

дежа. Ме1)у овим именицаиа нема ни ]едног примера код кога

не се срести друкчи]и акценат вен искл>учиво на основном са

могласнику :рйт, по рату, пЛрг, о плугу, мраз, по мразу, клин, о

клину, гра(д), о гра(х)у, драм, о драму, дЛан, по дЛану, (х)д>2б,

о (х)л>ёбу,- да остале и не наводимо.

10. У множини, у ном., ген. и акузативу, акценат }е као

у облицима ]еднине: мразови, мрйзбзь",мразове и само тако у

свих именица овога типа Друкчи]и ]е акценат само у ген.

множине код именица ко]е у облицима множине нема^у

уметка-ов(ев): клйнь", длань", свать", мйшь", преть", драмь",

тйкь", кршь", Гркь", Русь". Ова разлика у акценту (ако се то

може сматрати разликом) тога облика код оваквих именица
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]е сасвим разумлива, кад се зна да претпоследи>и слог у н>ему

увек мора бити дуг.

Датив (и инструм.) множине има опет и код ових

именица дво]ак акценат. Поред знатно чешНег акцента на

коренову слогу: мразов:ма, клйновима, длановима, свато-

вйма, (х)л>ёбовима, зётовима, кмётовима, вдавима, — ни]е

необичан ни померен акценат: мразовйма, клйновима, длано

вима, сватовйма, (х)л>ебовйма, зетовйма, кметовйма, 1?едо-

вйма.

Од именица без повеЬажа бро]а слогова уметком ов,

именица ирс(т) обични^а ]е с помереним акцентом: прстйма,

ма да ]е познато и прстйма. С акцентом на наставку се чу^е

^ш ^едино именица крш-кршйма (Понера га кршйма), али ]е

и она несрззмерно чешпа с акцентом на првом слогу. Све

остале овакве именице зна]у ]едино за акценат на коренову

слогу: клйнима, мйшима, тйкима, свйтима, Грцима, Русима.

11. IV Типа нож-нджа су именице:

крал?, кут, здр, врач, вран?, гун>, ^ак, суд (тсИсшт),

пут, иъаН), скут, прйш(ш), труд, мал?, мдЯ, Мр,

тип, луг (од пепела), {х)ан, луч, стрйц, Лйм.

У данаш№>ем ]езичком осепан>у претставника ових говора

оне се не разлику]'у од именица 1-ог типа. Померанце ак

цента се врши у истим случа^евима и код ]едних и код дру

гих, и то у ]еднаким размерама. Али однос н>ихова акцента

према акценту у мла^им говорима нашим ни]е онакав какав

]е код именица с ко]има су се тамо акценатски из]'едначиле.

А разлика ]е у томе што порекло акцента зависних падежа

код ових именица ни]е као у именица прве групе. Ове су у

тим падежима првобитно акценат имале на кра]'у, па су се

— пошто се у вокативу акценат вен померао на први слог —

зависни падежи акценатски ]едначили с независним (а с овима

]е био ]еданак и акузатив имена ствари) и од рани]ег: врйч-

врачй-врачу-врача-врачу-врачём-врачу, добивено ]е : врач врйча-

врйчу-врйча-врйчу-врйчем'врачу. И тако код свих именица

овога типа.

12. У множини, ако именице не добива]у познати уметак

испред наставка — а од свих н>их чу]е се у таквом облику
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]еднно именица ^ак — акценат у свим облицима оста]е на на

ставку: 1)йцй, 1)акьи-1)ацйма-1)йкё-Ъацйма.*)

Код осталих именица, код ко]их се бро] слогова у мно-

жини повеЬава уметавшем слога ов, акценат се с кра]а преноси

'на први слог. У ном., ген. и акузативу редовно:

банови— бандвь"—банове, валови—валбвь" — валове,

врачеви — врачёвъ" — врйчеве, ножеви—ножёвь"— нб-

жеве, малеви — малёвь" — малеве, пластови — ала-

стбвь" - - Пластове, судови — судбвь" — судове, (х)йно-

ви — (х)анбвьа — ханове, цйкови — цйкбвъ" — цакове,

шшааови — штаабвь" — шпгааове, штйшови — штй-

тбвь" — штйтове.

А и у падежима на -има:

валовима, клучевима, малевана, судовима, скупо-

вима, иьан>евима, нбжевима. (х)ановима, иаковима,

штаиовима, —

али се може реНи да ]е у дативу (и инстр.) множине готово

чешНи акценат на првом слогу наставка за облик: клучевима,

иЯасшовйма, иьан>евйма, (х)ановйма, валовима, штитовйма,

ножевйма, судовйма. Но, ни тим се ове именице не разли

чу ниуколико од претходних група.

13. Кои осталих акценатских типова ^едносюжних име

ница ни^е ]асно ко]им путем акценат доспева на та] наставак.

Код овог ]е, на први поглед, такав акценат лако об)аснити.

Акценат ]е найме и рани]е био на том слогу и данас га ]е

на]]едноставни]е сматрати ту заостатком акцента на настав-

цима уопште. То и ни^е немогуНе, али кад се узме у обзир

процес ко]и се извршио у акценту других облика код име

ница овога типа, с]едне, а положа] акцента у дат. (и инстр.)

*) У Рогамима, имперском селу до саме Подгорице и .ъешкополских

МомишиЬа среНе се акценат померен с кра)н>ег на коренов вокал: Ъаци и

1)йке (али само у ном. и акуз., а не и генитиву и дативу). Ова особина

]е чешНа у грани зетскоподгоричко], али ]е и тамо донесена од многобро]-

них досел.еника западноцрногорских.
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множине именица првог типа, с друге стране, намеће се пи

тание да се акценат и са тих облика ових именица није нај-

тлре померао на први слог, па се тек по угледу на именице

с којима су се ове изједначиле поново вратио на своје раније

место. У корист ове претпоставке говори околност што исти

акценат у тим облицима подједнако често имају ове и име-

менице 1-ог типа А да би се закључило да ли је по среди

један или други случај, ваља претходно утврдити: или је ста

рее померање акцената с коренова слога на наставак -има

код именица типа зуб (I тип) или једначење по акценту ових

двају типова једносложних именица, који се тамо своде на исти

тип. Будући да је померање акцента с корена на наставак

познато и млађим дијалектима нашим (испор. узлазни акце

нат на уметку ов код Даничића: бркдвима, синдвима, градд-

вима итд.), то значи да је оно још из времена заједничког

развитка црногорског са осталим дијалектима новоштокав-

ским, — старије свакако од особине једначења ових двају

акценатских типова, која се особина развила у засебном жи

воту неких говора црногорских и која се данас најпотпуније

огледа у пиперском. Преносећи акценат с наставка на коренов

самогласник, именице типа нож су се свим облицима једначиле

с трупом именица првог типа, како осталим падежима тако

и дативом (и инстр.) множине. Тек после једначења с тим

именицама, и примања осталих њихових својстава, могле су

поново померати акценат према крају на први слог на

ставка.

14. Још извесније је да је акценат на завршетку лока

тива једнине тек по првобитном померању на коренов слог,

као у свим осталим зависним падежима, и једначењу име

ница овога типа с именицама типа зуб— зуба, а по угледу на

те именице, поново доспео на наставак. И од њих у овом

облику акценат имају на наставку само именице неживих

појмова: по путу, о штпту, по лучу, о штапу, о пьан>^, о

кључр, а имена живих бића искључиво на основном самоглас-

нику:о бйку, пођаку, о краљу. Сем тога, и ове прве су тамо

сасвим обичне с акцентом на првом слогу: по путу, по шпагу

(или с померањем на предлог: по путу, д кључу, при иьан>у)

— у свему онако како је то код именица прве трупе.

— 15 —



82 Михаило С. СтевановиЬ

15. Оне неколике именице ко]'е код Даничипа пре-

ма " номинатива ]еднине у зависним падежима на истом

слогу има]у кратак узлазни акценат овде место * има]у "■

на коренову слогу. Те именице су: вр(х)—вр(х)а, гром—

грома, сшд—стдЛа и стог—стога. И код н>их се несум-

Нэиво ]едначен>е акцента извршило преко акцента вокатива,

ко]и ]е као " био на првом слогу, исто дакле као код име-

ница из претходног става. А ]еднаке су потпуно са имени-

цама друге групе (тип: род—рдда): грбм—грбма—грому—гром

—громе—громом—грому као: род—рода—роду—род—роде—

родом—роду и ни]'е било потребно издва]гти их у засебну

трупу веЬ ни због тога што су овако малобро^е.

16. V) Група именица типа бйч—бйча \е. треЬа и бро]но

на]веЬа трупа ]'едносложних именица мушкога рода ко]'е су

у зависним падежима имате акценат на кра]у. Из]едначивши

акценат — опет зацело према независним падежима — у свим

облицима ]еднине, оне данас има]у ^х на првом слогу:

крс(т)—крста— крсту—крс{т)—крсте— крстом— крсту. Такве

су и именице:

бут, гроб, гЯог, грн, грош, Ьдн, кук, крш, кдк>, кош,

мь"ч, слом, снди, свод, смет, скрдб, сЛдг, трои, траиг

тун, куа, роб, бич, боб, фёс, цёр и ел.

17. И акцентом облика множине ове се именице готово

слажу с именицама типа рат—рата. У ном., ген. и акуз. акце

нат ]е на првом слогу: бйчеви — бйчевьа—бйчеве, цёиови—

иёповь"—иёаове и све остале овако. Чак и именице с обли

цима множине без уметка ов (ев), код ко]их бисмо у ген.

множине очекивали акценат на завршном слогу (испор. у

ДаничиНевим акцентима: гроша, крета, к6н>а, снопа), чешЬе

има]у акценат на првом слогу: грдшьа, ендпь", кршь". Ледино

именица кон> чува акценат на наставку: кдн>ь", а врло ретко

се може чути и грдшь" (Не вреди ни десет грошь"). С име-

ницом кдн> слаже се генитивом множине именица пь'с—

иьасьа. Остале две ^едносложне именице, с губл>еььем непо

сто]аног вокала, у свим падежима множине има]у акценат
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само на првом слогу: шь"вови и сндви, шь"вдвьа и слове",

шь'вове и сндве.

У дативу (и инстр.) множине подједнако је обично бу-

товима и бутовйма, куковима и куковйма, кдшевима и коше-

вйма, мь"чевима и мьачезйма, ш1"вовима и шьавовйма. Управо,

може се рећи да су нешто чешћи акценти на коренову слогу.

Именице без уметка имају само први акценат: грдшима, кдњима,

кршима. Од њих једино крш може се, али знатно ређе, чути

и с акцентом кршима. Именица сьан такође никад нема акцен

та на наставку, већ увек на првом слогу, дакле — сндвима.

18. Различно од свих осталих овога типа, а и различно

од оних с којима су се ове акцентом скоро у свему изјед-

начиле, именице ада и во (од вол) у облицима множине има-

ју " на уметку ов; аопдви и аоадве је исто толико обично

као пдпови и идаове, а ном. и акуз. множине именице вд

се никако друкчије и не наглашавају већ само: волдви и во-

Лдве. У ген. мн. обеју ових именица акценат је као код оста

лих њихова типа: адабвь" и вдЛовь". У дативу (и инстр.) мно

жине опет, прва има тројак акценат: идиовима, иоадвима и

аоповйма, од којих је последњи најмање обичан, а други се

најчешће употребљава; друга именица зна само за акценат

на уметку — воЛбвима.

По таквом акценту ових двеју именица може се, мислим,

закључити да су и остале именице овога типа тамо раније

имале акценат на уметку испред наставка за множину, па су

га по угледу на акценат облика једнине пренеле на први

слог. У другом једном говору источноцрногорском, који с

пиперским иначе чини једну дијалекатску целину, сачувале су

такав акценат поред ових двеју и остале именице истог типа.

Тако у Кутима (Васојевићи) сам забележио: џепдви, ђондви,

цердви, траадви; у Виницки (опет Васојевићи): мь*чёви, ко

шева, џеадви, сноидви, робдви; у Андријевици: џеибви, робдви,

— а ниједну од именица овога типа с друкчијим акцентом,

те се може рећи да је у Васојевићима у њих само овакав

акценат и познат.

19. У западном делу племена Пипера, у селу Црнцима,

које се додирује с бјелопавлићким Мартинићима, као утицај

из тих говора, у доста ограниченом броју случајева срећемо

Срп. дијал. зб. — 17 —
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узлазне акценате ' и * на коренову слогу у локативу мно-

жине, али само оних именица у којих се акценат с корена у

пиперском иначе преноси на завршни самогласник. У западном

делу овога овећега пиперског села забележио сам примере:

по (х)ладу, по граду, по иуту, у трагу, по трагу, по носу,

при плоту.

Та особина позната је и грани васојевиНкој источно-

црногорских говора, али док се у њој " чува на крају ло

катива — као и на крајњем слогу других облика — ако је

непосредно иза њега ма каква енклитика (испор. : По носу му

се вйдй, При илоту га оставило, По (х)ладу смо дошли итд.)—

у Црнцима се и испред енклитике осећа ово померање. Иако

и у бјелопавлићком имамо оно исто што и у Васојевићима,

не мора се схватити да у Црнцима ова појава може бити ма

шта друго већ искључиво бјелопавлићки утицај. А што је

најважније, тај утицај засад бар је врло малих размера.

20. Ако предлози немају својих самосталних акцената,

већ акценатски чине целину са именицама испред којих стоје,

то не значи да акценат уопште не може стајати на предлогу.

Општепознато је да се у српскохрватском језику врло че-

сто акценат с имена испред којег предлог стоји помера на

тај предлог, а име остаје без акцента. Као у већини наших

дијалеката у овом погледу је тако и у говору о којему го

воримо. И као што другде у нашем језику померање акцента

с имена на предлоге условљава порекло, природа и место

самог акцента, тако исто ови елементи, или бар неки од њих,

условљавају преношење акцента на предлоге и у пиперском

говору. Али зна се и то да у српском језику аналогија ре-

мети утврђене законе према којима се врши померање акце

ната на предлоге. А, с друге стране, већ смо видели да је

у пиперском моћ аналогије знатно утицала на промену акцен

та једносложних именица, и сасвим је разумљиво да ће у

овоме говору та аналогија реметити и општа правила о по-

мерању акцента на предлоге. Ипак, основно правило на коме

почива ово помераьье у главном је и тамо као и у дијалектима

нашим с новијом акцентуацијом. С облика једносложних име

ница које су дугог самогласника у номинативу акценат се

помера на предлог, а именице у којих је самогласник у но
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минативу ]еднине кратак веНином чува]'у сво; акценат и не-

посредно иза предлога. И према овоме, свих пет наших ти-

пова ]едносложних именица можемо поделити у две групе.

Прву групу чине типови: I (врат— врата), II (кра]—крй]а) и

IV {ндж—нджа, од стар^ег нбжа), а другу: III (рат—рата)

и V (бич — бича, од стари^ег бича).

21. Именице прве групе помера]у на предлоге акценат

са свих облика ]еднине и с акузатива множине:

на брк, у врат, дд бола, дд друга, од грозда, без

трупа, о(д) здрака, без прута, на траг, у три, зй

трном, идт пас, идт кругом, бёс клуна, за брке,

и зй бркове, у зубе, на класове, за другове, у листо-

ве, ме^у ирутове (I тип);

на бор, ирЫо бора, за Бога, ни брб], у дом,

дд змща, без гбста, од Ло]а, на мёд, исидд носа

за илотом, исибт илота, б(д) сшра, иза ббра, ме$у

борове, на мбс(т), у кра(еве, на чворове, на бродове,

(II тип);

кдд крала, б(д) зора, исидд гун>а, на пут, прёко

иьан>а, исаб(д) скута, мимо (х)ан, из Луга, на (х)ан-

ове, за ма/ьеве, под гун>еве, за стричеве, ме$у Па

нове (IV тип).

22. Као с осталих облика, акценат се преноси и с облика

локатива ]еднине: о вуку, при браву, иб другу, чак и у име

ница у ко]их се акценат иначе помера на кра]№и слог: при

брку, д врату, при листу, б клоуну, по Лугу, при пЛоту, при.

носу, д клучу, ид иуту. А и у овоме и осталим случа)евима

могу се, истина знатно ре^е, чути и акценти засебних облика

свих осталих падежа. Ла сам ово тамо чуо и забележио у

примерима: Даде ми нека зрна и мало од грозда, — Мирйше"

на ло],— Не вйдйш га а ёто ти га под нос, — И сь3д мйслй на

прут, — Ул>ёгли су му у траг, Сврнйте )' (х)лад бар мало да

почйнёте, — Ёно га под плот, — И сьад мйслй на пос{т),— Лесте

ли спрёмйли што за госте,—Да не налети на лёд,— Съу) си

по иуту просйпа, — Опьанци од шпага ни'есу за кишу. Оваквих

примера се могло напи и много веЬи бро], али се и према

— 19 - 6*
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овима може закључити да тамо није необичан ни акценат за-

себних падежа.

23. Именице оне друге трупе, које углавном чувају свој,

акценат и непосредно иза предлога, с једног облика такође

чешће померају акценат на предлог. Тај облик је акузатив

множине. У Пиперима је сасвим обично: на дланове, у сва-

тове, међу сноаове, на церове, међу трааове, па и; уз

крете, за коње, али само: на крше, за гроше, на длине,

међу клине, на драме, за Русе — много чешће с чувањем ак

цента на облику именице, ако се у множини број слогова не

увећава уметањем слога -ов. Померање акцента с акузатива

множине ових имена на предлоге није тешко објаснити. Ове

именице се обликом акузатива множине по акценту ниу-

колико не разликују од оних из претходне групе, које акце

нат померају на предлог и са свих облика једнине, па је са

свим природно што су се неке од ньих повеле за овима.

24. Да померање акцента на предлог зависи не од поре-

кла акцента, већ искључиво од данашњег квантитета акцен-

тованог слога у ном. једнине, потврђују нам и примери не-

колико именица које су тај акценат скратиле. У тач. 7 као

такве смо навели дь"ж(д), зббр и пЛбд (испор. у Вукову реч

нику: дажд. зббр и плод). Сви падежи једнине ових трију

именица и иза предлога чувају свој акценат: на зббр, сь" зббра,

за пЛбд од аЛбда, уз дьаж{п). Једино се може чути: на збор-

ове,— сасвим као код именица последње групе.

25. У Црнцима се гдекад среће померање акцента " с

једносложних облика једнине, али тада на предлогу није хх

већ х: у рат, на длан, пот крш, за (х)љеб, за грош, у кош.

Ово померање је исте природе као и оно о коме смо већ

говорили у тач. 19, јер реч са својим предлогом акценатски

чини једну целину.

26. Од интереса је напоменути да се у пиперском код

двосложних предлога акценат помера на први слог предлога:

ареко, мимо, уза, низа и проза: Кьад прбђеш мимо плот,

Пребачи га прёко бора и Прислони га уза зь"д. И редовно

као у наведеним примерима само ако се врши ово померање.

У осталих предлога, насупрот ономе што стоји код Да-

ничипа, акценат доспева редовно на последњи слог пре

20 -
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длога: иза града, иорёа трна, испод леда, ме$у зубе, повр(х)

зъада, иосрё{д) чвора, иза трна, иокра} зуба, укрй] аута итд.

27. Двосложне именице мушкога рода. С обзиром на

место акцента и шегово померанце у пс^еднним облицима,

двосложне можемо поделити у четири групе:

а) с наглашеним првим слогом: клйньец, путник;

Ь) с кратким акцентом на крадем слогу: поток, лоньйц;

с) с дугим акцентом на другом слогу: вО]нйк; — и

й) двосложне именице ко]е се у номинативу ^еднине за-

вршава]у самогласником.

28. У прву групу иду:

вл>ётьер, деспот, кйшьел>, жальец, ]йрьец, кймьек,

мйшик, клйньец, пупьек, старьец, сужьен>, пальец,

трбшьек, шаньец, ббгал>, брн>аш, вйтёз, исток, голуб,

гавран, к^р]ак, лёитйр, мйрйс, }авбр, гребён, 1>ёвёр,

бблак, ббруч, ибздрав, рйбар, мрамор, главар, дрн-

дар, вбзар, ]'асён, $ак, ирстён, чардак, ибштар, млй-

нар, крчмар, дрй/ен, брщег, клщет, брй]ес{т) ддбош,

лбгор, жубор, мй]стор, сумпор, табор, прйзнйк, лёт-

н>ак, кутн>ак, путник, мучн>ак и ел.

Акценат у свим облицима готово свих ових именица

юста]е непроменлаив, и скоро у свему ]е као и у ди]'алектима

ко]и су у основици кнэижевног ]езика нашег, какав ]е означен

у Вукову речнику и код ДаничиНа. Спещфлне ди]алекатске

одлике акцента и квантитета овде су малобро]не, па ипак

ни^е без значаща задржити се на некима од №их.

Прва од таквих особина ]е немаше дужине акцентованог

самогласника испред ]едних сугласничких група копима се

завршава основа неких именица. А то су такве сугласничке

групе у ко]'их ]е на првом месту било ко]и сонант. Особина

нашег ]езика ]е да се преко тог сонанта, после губл>ен>а полугла-

сника ко}и ]е некада ста]ао иза нъега а испред оног другог

сугласника, дужина преноси на претходни самогласник (испор.:

стирай — старца — старцу — старци, клйнац — клйнца, ]йрац

—)йрца, млйнац — млйнца у ДаничиНевим Акцентима). Те

особине пиперски говор не позна]е. Као у свим другим слу-

ча]евима код овог акценатског типа, тако и у овоме акценат

— 21 -
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оста]е без икакве промене места и квантитета: ]аръ*ц—}арца,

старь*ц — старца, млйньец — млйнца, клйньец — клйнца, кй-

мьек — кймка, жйльец — жалца. Или се овде дужина никако

ни]е ни стварала, или пе се бити извршило скраЬиван>е веН

посто]еНе дужине ? Ла мислим да ]е по среди оно прво, т].

да дужина ту ни]е никако ни стварана. Уосталом, о томе

по]аву Не бити речи у посебно] глави, а овде ]е потребно

истапи да ]е основни самогласник дуг ]едино у вокативу код

именица од ко]их се ова] облик употреблава, дакле: }йрче и

старче, а не с кратким наглашеним слогом.

29. У локативу ]еднине акценат помера]у на наставак

за облик именице: дрй/ен, брщег, клщет: о дрщену (Вйсй о

дри(ену, али и б дртену, по цйр дьан) по бриегр (Шётка по

бриегу). о клиету (Облеси га о клиету). Несумн>иво се ово

померанце вршило у време док Ъ, ко]е ]е дало ще, ]ош

ни]е имало двосложну вредност, т]. док су ове речи биле

]едносложне.

30. Именице с дугим кра]н>им слогом у номинативу ^ед-

нине, чувашу ту дужину у свим осталим падежима. ИзмеЬу

осталих и именица злбтвбр, ко]о] у Вука и Даничипа дужина

ни]'е означена, ]ер она и нема те дужине у многим нашим

ди]алектима. И именици Исток дуг ]°е у пиперском други

слог у номинативу ]'еднине, али те дужине нема ни у ]едном

од осталих облика (испор.: исток — истока — Истоку).

31. У овоме говору има]'у чх или " на првом слогу више

именица ко]е у штокавским говорима с на]нови]ом акцентуа

циям (у Вука и Даничипа) на том слогу има]у ч или '. Те

именице су: бисер — бисера (према Даничипеву: бисер—бисера)»

ббжур — ббжура (према: ббжур — божура, вйдйк — видика,

клинчик — клинчика, кочан, — кбчан>а, клучар — клучара, уа-

так—/атака, Богдан— Бдгдана, Нбвак—Нбвака, Васйл— Ба

сила, гитар—гитара, гласнйк—гласнйка, гвбжкар^-гвбжЬара,

зйдар — зйдара, бтрбв — бтрбва, чб]ек — чб}ека (ова и код

Даничипа има овакав акценат поред: чбвек— човёка), бгь*н> —

бгн>а, иь"кьа (од иьакьал) — иьакла, ибсь" (од посьал) — посла,

кукол— кукола (према кукол) нбвчик — нбвчика, кутн>ак —

кутн>ака (и ова именица има и код Даничипа овакав акценат

— 22 -



Систем акцентуаци]е у пиперском говору 89

поред дугог узлазног. А у Вука ]е, шта више, облик с уз-

лазним акцентом ставлен у заграду поред оваквог). Без обзи-

ра на то какав им ]е акценат у другим ди^алектима нашим,

све ове именице у пиперском кроз све облике има]у непре

менен акценат на истом слогу. Ни]е маши бро] именица у

ко]их ]е код Вука и ДаничиЬа " на првом, а у пиперском на

кра]№.ем дугом или кратком слогу. Такве Немо навести за-

]едно са онима с ко^ма су се акцентом из]едначиле.

32. Према томе да ли им ]е наглашени слог дуг или

кратак, двосложне именице с акцентом на другом слогу раз

личу Д.В1 типа. У погледу ]едначен>а акцента код ових име

ница немамо оно што смо видели код ]едносложних. Док

се у ]едносложних вршило ]едначе№,е акцента зависних па

дежа с акцентом номинатива, под утица]ем облика код ко]их

]е био акцентован основни слог, у ових се, с изузетком слу-

ча]ева наведених у претходном параграфу, акценат углав-

ном сачувао на своме првобитном месту. И поред тога што

ни]'е мали бро] оних ко]'е су променом места акцента у но

минативу, па и у осталим облицима, пришле именицама с

наглашеним првим слогом, ипак ]е код ових у знатно веЬем

бро^у случа]ева акценат онакав какав ]е насле^ен из епохе

старике новоштокавске за]еднице. Та] акценат су сачувале

именице:

живот, поток, полог, провор, пондр, бубрёг, кожу(х),

]елён, оклда, живот, седок, образ, Ьетйк, шаран,

зуачйк, ора{х), цукат, укдп, ]езйк, ускдк, изрдд, По

род, окдв, бар]ак. печйт, мекёд, дочек, избдр, конак,

извбр, ковчег, вленчйк, в/ьетрйк, вранчйк, брешчйк,

Божйк, калпак, бйррт, го]тан, заоран, зашлёт, та-

Ядг, намёт, народ, сабор, разор, насад, накйт, на

гон, криёж, трпёш, лавёж, пророк, закЛон, мй}дан,

грабёж, грёдё/ь и ел.

Са овима су се тамо акцентом потпуно из]едначиле именице:

бедём, братик, котлйк, ]емьац, восьак, мозьак, сйнь"к, сьаньак,

сйвь"ц, дь"ньак, МиЛун, поклон, талас, разум. Иако у гово

рима ко}и су у основи нашег кнзижевног ]езика ове именице у

номинативу ]'еднине има]у " на првом слогу, у пиперском

- 23 —



90 Михаиле» С. Степанович

се оне ничим не различу од оних кс^има ]е и рани]е, у

доба новоштокавске за]еднице, такав акценат био на кра]н>ем

слогу.

33. Означени акценат ном. ]едн. оста]е непременен кроз

све остале облике и ]еднине и множине, сем ген. множине,

— наравно у наведеним примерима с двосложном основом:

арордк — ардрдка — ардрдку — пророка — прбрдче— пророком—

пророку — прордци — прбрдцима — пророке и живот — живота

— живдту итд. Али ако именице има]'у у ном. непосто]ани

вокал (полугласник) — што не рени ]"едносложну основу —

у облицима из ко)их се полугласник губи, акценат се у глав

ном помера на наставак: брав'Ук, а: бравка — бравку —

бравкдм, бравцй — бравцйма — бравкё, вал>Ук — ватька, гусУк

— гускй, дУнУк — дУнка, ЯбнУц — Лоща, мачУк — мачкй,

пааУк — паакй, раж'Ун>—ражн>й, ручУк—ручкй, шар'Уи —

шарца, ронУц — ронца, тоиУц—топца, отУц — оца,]унУц—

]унца, руч'Ук—ручка, коб~ьац — конца, овУн — овнй, мом'Ук —

момкй, иравУи — иравиа, мблУц — моща, мУс'Ук — мУска.

Са овима се мора]у узети: кУбУ (од кьб'Ул) —кУбла—котУ

(од кот'Ул) — котЛа, орй] (од орал; узгред Ну реЬи да ]е

ово ]единствен случа] разв^'ажа гласа у у оваквом положа)у)

— орЛа.

34. У вок. ]еднине померанце акцента се не врши у

истом правцу у коме се врши у наведеним облицима, веЬ у

супротном; у том облику наглашен ]е найме први слог:

брав'Ук — бравче, ловУи — ловче, момУк — мдмче, отУц— дче

и тако у свих ко]е се употребя.ава]у у овом облику. Но

кад ]е наставак за облик вокатива у а не е, акценат маже*

остати на шему: мачку (Потрчи, мО] мачку), патку (к, натку

соколе). Ово се лепо види у примерима ко]и зна]у и за ]едан

и за други наставак: лднче, а лднцу (Тёшко тебе, мО] лднцу\),

рднче, а ронцу.

35. У грани зетскоподгоричко] источноцрногорских го

вора код доселэеника из западноцрногорских кра^ева, акцент

с наставка, управо с последжег отвореног слога, помера се

на претходни, на коме се ]авл>а опет као низлазни дуги или

кратки, зависно од квантитета тога слога. По моме мишленэу
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]едначен>е се и овде извршило аналогиям према акценту

вокатива. Као у ]унче акценат се могао померити и у оста-

лим падежима с отвореним кра]'н>им слогом: }унца —)унцу —

}унци —]унце. Тако и: дца, бравка, шарца, рднца, тоща,

дьанка, лонца, мачка, ийтка, рйжььа, валка, стуица. Ова

особина се из Подгорице шири на суседно пиперско село

Рогаме; наведене примере ]'а сам и бележио код по^единих

особа из Рогама. Ово ]е сасвим разумл>иво, ]ер села врло

радо подражава]у ]езику суседних градова. Ипак та особина,

бар у овоме питерском селу, ни]е укоренена ни код оних

личности у ко]их ]е постала извесном акценатском одликом.

Иста лица и у истим облицима ]'едних именица има^у акценат

становника осталих села у Пиперима. А ни у ком случа]у

ни]е могупе говорити о природи ове по]аве на основу усам-

л>ених случа]ева ко^и су примл>ени посредним путем из ]едне

дал>е средине (преко зетскоподгоричког из западноцрногор-

ских говора). Тек на извору ове по^аве моНи Не се утврдити

природа таквог померанца акцента.

36. У Црнцима, у ономе напред, у тачки 19, означеном

делу овога пиперског села, кратки акценат с кра;га>ег преноси

се на прстходни дуги или кратки слог. Тамо се може чути:

орах, )ёзик, дукат, пород, йзрод, мёЦед, оклоп, дочек, йзвор,

б"ар]ак, иёчат, кон>ак, отьац, Душан, Милан, лупеш, пророк,

закон, заклон, грёде/ь, залог, ручьак, мьасьак, ланьйц. У обли

цима где ни^е на крадем слогу, акценат и тамо, разуме се,

оста]е непроменл>ив на томе истом слогу. Према поток —

потока, потоку, потоком, потоци, аотбцима, потоке. Тако

и: Ьётик а Ьетйка, бубрег а бубр'ёга, жёлуд а жеЛуда,барут

а барута, забран а забрана. А као у ном. ]едн., тако и у

осталим падежима помера се акценат код именица у ко]их

се налази на завршетку, као качъак тако и: капка, капку, кап

ком, капку — чащи — капке, а опет : капцйма, мдмьак—момка,

рднъац— рднца, ]ёмьац —]ёмца, лдвь"ц — ловца, ручьак—ручка,

м'аскь3к — м'ьйска, шупьац — стуща итд.

37. И у васо]еви1жо] грани источноцрногорских говора

на исти начин се врши помераше акцецта с кра^ег на прет-

ходни слог. А дужином наглашеног слога зависних падежа
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она чини ]едан корак дал>е. У васо]евиЬком говору у за-

висним падежима испред сугласничких група акцентовани ]е

слог редовно дуг, и кад ]е у ном. ]едн. кратак; мдмьек а

мдмка, тдпьец а тдпца, лдвь*ц а ловца (Крал>а); рдньец а рдн-

на, мдмьек а мдмка, лдньец а лоща (Виницка). Па не само у

зависним падежима веп и у ном. ]еднине, наглашени слог се,

свакако под утица]ем дужине у зависним падежима, продужава

тако да би га тачни^е било бележити дугим знаком. То не

чиним из разлога што ипак треба означити разлику у дужини

измену ном. и зависних падежа, а те разлике ]ош увек има.

Ова особина Не бити за]'едничка веНем бро]у д^алеката на-

шег ]езика (о н>0] говори Р. Вибташ у свом ОиЬгоуаскот

йуа1ек1и и М. Московлзевип у монографии Акценатски си

стем иоцерског говора). Али вратимо се одмах црногорским

говорима, преношеже акцента ко^е се срепе у пиперским

Црнцима ни]е и без ових дужина онакво, какво ]е у васо^е-

виНком или и у б]елопавлиЬком, из ко)ег )е ]едино могло доНи

у Црнце. У Васо]евиНима }е, а и у Б]елопавлипима, кратки

акценат на кра^нъем слогу заштиНен енклитиком, ако ова

долази непосредно иза речи с таквим акцентом. То Ье се

видети нз примера ко]е сам бележио у по]единим васо^е-

виИким селима:

Оца (')е зваЯа (а: звала 'е бца), Лонь"ц ми да, Ду-

шан га чита (Кошуве), Дука{т) ку ти дат за н>ёга,

У поток )е ул>ёгЯа, Из лоща ми сипа, На конак

су ме звали (Андреевича), Ковчег су \о{]) дбниели,

ОтУц ти (')е дошьа (Слатина).

Исти ]е случа] у Б]елопавлиЬима. МеЬутим у Црнцима ис

пред енклитика акценат се помера, наравно код особа код ко]их

се ово померанце врши онде где нема енклитика иза н>ега

(гЬен сйнчик \е бй*о ту маЛо прй^е, — Жёлуд ми ]учё пануо

на гЯаву, па ме и сьад болп, — На ручь"к су сели). Особина

преношенэа " с кра]н>ег слога речи ]е примл>ена из суседних

говора, али не и особина чуваша таквог акцента испред ен

клитика. Ово ]"е у исто време усамл>ен случа} по коме би

се могло заюьучити да акценатски енклитика не чини целину

са реч^у испред себе. Али пошто ова особина ни]е уопштена
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ни у ]едном малом селу, нити ]е у свему онаква каква ]е у

говорима из ко]их ]е примл>ена, на основу н>е се не могу

изводити никакви закл>учци.

38. Ако именице с ]едносложном основой има]у облике

множине проширене уметков ов(-ев), оне променом бро]а ело-

гова у тим облицима мен>а]у и акценат. Обично га помера^у

на први слог: ражъак>, а: ражгьеви — ражн>ёвьа — ражгьевима,

ручкови—ручковь", стуачеви — сшупчёвьа, дчеви — дчёвь". Па

дежи на -има само, поред овога, чува]у и акценат на наставку:

ражгьевима, ручковйма, ступчевйма, очевйма.

39. У последнее од наведених у свим падежима множи

не, сем генитива, акценат може бити и на самом уметку:

очёви, очёвима и очёве. А именице: кьабь", коть", орй] и овь"н

у ном. и ак. мн. тамо и не зна^у за друкчи]и акценат; по-

знато ]е само: кьабЛдви — кь"бЛдве, котЛдви— котЛдве, орЛдви

— Орлове и овнпдви — овндве. У дативу (и инстр.) мн. опет

никад не може бити акценат на првом слогу ових именица,

веп или на уметку или, знатно ре^е, на првом слогу наставка.

40. Именице у ко]их се основа поклапа с обликом ном.

]еднине у ген. множине акценат помера]у на први слог, као ",

ако ]е та] слог дуг: Лупёжь" (од луаёж), заклинь", нард-

дь", мамань", саббрь", зав/ьёшь", ирорбкь", закинь", затвбрь",

а као ", ако ]е слог кратак: бар}йкьа, (од бар]йк), жйвдть",

ёёддкь", дбразь", брбрёгь", ]ёлёньи, йзвбръ", дкЛдиь".

С овима се акцентом ген. множине слажу ]едносложне

основе у облику без уметка -ов, — редовно, ако ]е основни

самогласник дуг: аааьакьа (према аааь"к), вал>ь"кь", шйрь"цьа,

а често и кад ]е основни слог кратак: мбмь"кь", рбнь"ць",

тдиь"цьа. Али, у овом последнем случа]у у ген. множ. обичан

]е и акценат на наставку: ]емьаиь", момь'кь", тоаьацьа.

41. Двосложне именице с дугим акцентом на дугом

слогу су:

бунар, беЫр, везйр, во)нйк, врснйк, влештйк, гЛад-

нйк, гЛувйН, горштак, дош/ьак, дуван, дужнйк, душ

ник, дурбйн, играч, занат, карван, ковач, комату
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катун, коЯач, крсташ, копач, кщак, корак, лекар,

малиц, пастйр, иасул, рачун, самар, Цеклйн.

С овима се у пиперском говору акцентом у свему слажу

именице: амбар, буквар, кантар, комаха, лиши], некак, ко]е у

Даничипа и Вука има]у " на првом слогу. У свим падежима,

сем вокатива ]'еднине, код именица овога типа ]е акце

нат на кра]у: возник — возика — воу'нйку — во]нйкй - ВО]-

нйкдм — по во]нйку, во]Нйцй — во]нйкь" (у овом облику

разуме се, наглашени слог ]е луг, а у свим осталим паде

жима акценат на наставку за облик ]'е кратак) — во)нйцйма—

во^йкё, буквао — буквари, самар — самара, селак — селака,

дурбйн — дурбйна и тако све. У вок. ]едн., као у венине име-

ничких акценатских типова, акценат се с наставка помера на

први слог: вд]нйче, дужнйче, сёлаче. Али и овде примери с

наставком у акценат обично задржава]у на завршетку: глу-

ваку, орачу, илевачу, срндаку. Дужина кра]н>ег слога основе,

како видимо, доследно се чува у свим падежима.

42. У Црнцима се у свим облицима " с кра}а речи по

мера на претходни дуги слог, наравно, у ономе делу села, и

код оних претставника код ко]их ]'е и у других типова речи

познато овакво померанце акцента. Али према: )унака (од

]унак) —]унаку —]унаком —}унаци —]унаке код ових истих

особа у ген. множ. акценат ]е као код других }унак^, ]ер

се померанце дугог акцента не врши, и у дат. /унйцйма, ]ер

акценат ни]е на кра]№>ем слогу.

43. Дуги акценат с кра]й>ег слога се никако не помера

и не мегс>а, не само у овом делу пиперског говора вей ни у

осталим ди]алектима црногорским ко]и зна[у за акценатске

промене ове природе (б]елопавлиЬки, васо]евиЬки). Али зато

су у неким говорима црногорским врло обична померанца

према таквом акценту. У грани зетскоподгоричко]' код вели-

ког бро]а претставника се врши преношеже кратких акцената

с отсорених кра]1ьих слогова. У овом случа]'у акценат зави-

сних падежа ]еднине и ном. и акуз. множине ]едначи се с

акцентом ном. ]еднине и према кро]йч тамо имамо: кро]йча—

кро]ачу — кро}ача —1 кро]йчем — кро]йчу — кро/ачи — кро]йче

(али: кротче, кро}йчъа, кро}ачйма), према: дуван: дувана —
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дувану — дуваном — дувану — дувани — дуване, јунак—јунпка,

занат — заната, дућан — дућана, кантар— кантара. Из зет-

скоподгоричког, управо из Подгорице, овај појав додирује и

пиперско село Рогаме. Наведене примере ја сам бележио код

појединих особа у том селу.

И једно и друго померање акцента, и ово које се шири

из Подгорице на Рогаме и оно прво у Црнцима, под бјело-

павлићким утицајем, условљени су скоро истим положајем

акцента. И у једном и у другом случају помера се кратки

акценат с крајњег слога, али померени акценат у сваком од

ова два засебна случаја различай је. У једном промена се

врши у границама природе низлазних акцената, у другом — по

мерени акценат је узлазног карактера. Но ни једно ни друго

померање, како смо већ раније рекли, у пиперском говору

није узело већих размера, не бар таквих да се може гово-

рити о нарушавању система који је остаО заједнички прет-

ставницима целог пиперског краја.

44. Именице на самогласник одликују се од осталих

нарочитом гипкошпу и склоношћу да померањем изједначују

акценат у свим облицима, иако ово није никаква особина за

коју не би знали и други акценатски типови именица. У до

сад прегледаних, и једносложних и двосложних, именица

познато је тројако померање акцента у појединим облицима.

Најглавније је оно које је довело скоро до потпуног изјед-

начења IV01 и V""' именичког типа једносложних именица са

ј-вим и лј-Кпм акценатским типом именица истог броја слогова.

Природом својом с овим се потпуно слаже померање акцента

код двосложних особних имена која се у ном. једн. заврша-

вају самогласником о или е, ако се основа њихова свршава.

неком сугласничком трупом. Овде померање акцента прелази

границе простора онога померања које је довело до при-

ближног једначења разних типова једносложних именица. По

знато је не само у пиперском, и не само у осталим суседним

и сасвим сродним говорима црногорским, већ и у другим

дијалектима српскохрватског језика. То ће и бити узрок да

Вук и Даничић неке именице овога типа бележе са оба дуга

акцента. Тако поред именице Вё/ько, са узлазним акцентом,

Вук у загради бележи и низлазни акценат, а обрнуто, поред
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Гд]ко и Ра)ко означава да се изговара]у и са узлазним акцен

том. ДаничиН их тако^е наводи и у групи именица са дугим

улазним, али и меЬу онима ко]е има]удуги низлазни акценат.

Ван сваког ]е спора да су и Вук и ДаничиН тачно бележили

акценте, а то пе реЬи да су у наведении примерима оба на

значена акцента скоро под]еднако обични, па су зато оба и

обележена. Ла мислим да ]е акценат код свих именица овога

типа био на кра]у, па се постепено аналогиям преносио на

први слог у веНини ди]алеката. Уз дво}ак акценат код Вука и

Даничипа, као доказ за ово твр^еже може нам послужити ак

ценат пиперском на^родни^ег, суседног кучкобратоножинког

говора, у ко]ем ]& акценат исклучиво на завршетку. едином

акценту пиперском : Вёлко — Вёлка — Вёлку — Вёлко—Бел

ком — о Вёлку, Рй)ко, Гд/ко, Здравко, Мйлко, Жарко, Мйрко,

Слйвко, Станко, Ранко одговара кучкобратоножиНко: Вёлкд,

Жарко, Ранко, Мйрко, Станкд, па и: Брйнкд, Жйвкд, Марко,

Павле, што ]'е, с обзиром на Вуков и ДаничиНев акценат,

сасвим необично.

45. Двосложне именице м. рода на самогласник испред

ко^ег ]'е ]'едан сугласник или и група од више сугласника,

само ако у то] групи на првом месту ни]е неки сугласник

сонантне природе, — било да су те именице особне или за-

]едничке, у пиперском има]у акценат на кра]у:

Бй/д, Бджд, Ъурб, Ъокд, Дмйтрд, Тдкд, Нёшб,

Ирстб, Мацб, Во]'б, Блажд, Мйрд, Савд, Перо, Рй-

стб, Ш)д, Н'рцб, Мйлб, ардтд, ибпд, корд, Ьбсд,

шдб, 1)Ъдд, стрйкд.

Код ових именица ]'е само у вок. ]еднине пренесен акценат;

налази се на првом слогу: Ба}о, Бджо, Ъуро итд. За чудо,

чак ни у Рогамима нема ни ]едног случала померанца акцента

у осталим падежима према вокативу. А ни у зетскоподго-

ричком нк\& друкчи]'и акценат, сем можда у на]касни]их до-

селэеника из западноцрногорских кра]'ева. У сличним позици-

]ама осталих категори]а речи овакво померанэе акцента у

зетскоподгоричком узима све веНе размере, а што ни]е тако

и код именица овога типа, узрок ]е, вероватно, у природи
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особних именица да теже мен^у сво] првобитни облик и

првобитни акценат у по]единим облицима.

46. Ме1зутим, померанце " с кра]н>ег слога ко]е]епреко

б]елопавлиг1ког допрло до пиперског говора у селу Црнцима

огледа се и код ових именица: Ббжо — Ббжа — Ббжу — Бе

жа— Бджо — Ббжом— Ббжу, ]бво—]бва, Перо — Пера, Цуро —

Цура, Саво — Сава, Пуро — Пура, Нёшо — Нёша, Бар—Бща,

Нрсто — Крста, Нйко — Ника, 1)ёдо — 1)ёда, ибао — попа.

47. Од двосложних именица мушкога рода свега неко

лике преносе акценат на предлоге, а ни у та неколика слу-

ча]а ни^е могуНе утврдити шта ова] пренос условл>ава.

Измену двадесет и неколико примера за ко]е ДаничиЬ каже

да превлаче акценат, овамо су само три с том особином.

Говори се обично и свуда: до лакта, от камена и до $авола.

И не исюьучиво на ове, него се пренос врши с тих именица

и на остале предлоге:

од Лакта,, рз Лакьет, прёко Лакта, испод лакта,

на Лйкьет, уз Лакьет, за Лакьет, кот камена, прёко

камена, исиот камена (истина чешНе код камена и

испод камена), од ^авоЛа, ей ^авоЛа. на $авоЛа,

код ^авоЛа.

Тако и под нокте, за нокте (али само с акуз. множ.). Из

мену свих осталих нешто ]е веНи бро] таквих именица:

у огь*н>, на огьен>, пред огъек>, испрёд огн>а, кбд

огн>а, порёд огььа, прёко огн>а, на бриЧг, за бри*ег,

у бриЧг, под бриЧг, прёко бриНга, испод бри*ега,

ни бри*ес(т), за бри'ес(т), под бри'ес(т), испод

бри'рста, у сни'ег, прб(з) сни*ег, испо(д) сни'ега, у~

сви'ес(т), на сви'ет, зй сви'ет, на кли'ет, прёко

кли'еша, исиот кли'ета, од мли'еча, од сни'ета.

Али ]едино прву од ових можемо узети као праву двосло-

жну реч, пошто су остале двосложним постале, бар с обзиром

на ову особину, у касни]е време. Акценат се с н>их преносио

на предлоге док ]е гласовна вредност старог # у шима била

]еднака дугом самогласнику.

- 31 -



98 Михаиле С. СтевановиН

48. Тросложне именице углавном су тро]аке по акценту:

а) с акцентом на првом слогу: мученик; МарковиЪ;

Ь) с акцентом на среднем слогу: напрёдьек, иоко]нйк и

с) с акцентом на крадем слогу ном. ^еднине: домаМн,

весе/ьак.

Именице:

мученик, в/ьёренйк, оирошта], расиорёд, манастйр,

завичй], залога], губавьец, ду~шманин, нёчоек, грйЬа-

нин, ирй}ьател>, кладенец, иасторьек, Радосав, мл>ё-

штанин, Марковик, мф'ковик, —

и веНи бро] именица с оваквим акцентом номинатива ]еднине,

задржава]у непременен акценат на првом слогу. Никакве

разлике у акценту меНу по]'единим облицима, и ни ]едног

примера отступала од акцента говора ко]и су у основици

нашег книжевног ]езика.

49. Од ових се у пиперском говору ни по чему не раз

личу именице: Ббгосав, бёрберин, Вукосав, горанин, добро-

твор, Млёчанш, побратим, сёланин, каурин, скакавши, у ко-

]их ]е код ДаничиНа место низлазног узлазни кратки акценат

на првом слогу, према чему бисмо у пиперском очекивали "

на среднем слогу. С тим акцентом, поред означеног, од на-

ведених именица употребл>ава]у се ]едино: побратим и до-

бротвор, али су и ове две знатно чешНе с акцентом на

првом слогу.

50. А и у супротном правцу врши се померанце акцента

код неких тросложних именица. Тако именице: ранйлъец,

иратйль"ц, сестрйчик нема]'у " на првом слогу, какав

]е обележен у ДаничиНа, веН искл>учиво овако како смо га

овде означили. Као акцентом номинатива, тако и акцентом

свих осталих облика те именице су сасвим пришле типу

именица са средним наглашевим слогом.

51. Ледина разлика измену именица:

насйльец, бар]йчик, катанъец, окрй]ьек, страииъйвьец,

проиЛамьек, тргбвьец, хранитесь, калуЬер, долазьек,

желудь*и, босйл>ьек, повратьек, назадьек, аоточик,

подмладьек, учйте/ь, напрёдьек, навйл>ьек, светйте/ь,
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родйте/ь, иол$бь*ц, безбожник, безрмнйк, наемник,

невлёрнйк, одмётнйк, Владислав

и именица:

уиравнйк, бунтовнйк, догл'йвнйк, уторник, очЩнйк,

иокщнйк, станбвнйк

у томе ]е што ]е у првих наглашени слог кратак, а у других

дуг. И код ]едних и код других акценат номинатива ]еднине

оста]е непроменл>ив у свим осталим облицима: на/ь"мнйк —

наемника — наемнику — наемника — на/ьамнйче — наем

ником — наемнику — на]ьамнйци — на/ьамнйкь" — на/ь"мнйци-

ма — на/ь"мнйке и уиравнйк — уаравнйка — уирйвнйку—уирйв-

нйка — уирйвнйче — уиравнйком — уиравнйку — уиравнйци —

уиравнйкьа — уиравницима — уиравнйке. Дужина иза акцента

тако^е се чува у свим падежима и ]еднине и множине, —

наравно код оних именица ко]е ту дужину има]у у ном.

]еднине.

52. Важно ]е истапи да се код именица овога типа у

ко]их се основа завршава сугласничком трупом са неким со

нантом на првом месту, у свим падежима где се губи непо-

спфни вокал (полугласник) у пиперском —као и код дво-

сложних именица у исто] позицией — доследно чува кван-

титет наглашеног слога. Та] слог увек оста^е кратак у свим

облицима, онакав какав ]'е и у номинативу ]еднине; као

окрЩь*к, тако и окрика — окрй]ку, страшл>йвца—страшл>йвцу,

ироиЛанка — проиЛанку, катйнца — катйнцу, Загдрца — За-

гдрцу итд. У на]вепем бро]'у ди]'алеката српскохрватских кра]н>и

слог именичких основа ко^ се завршава]у овим и оваквим

сугласничким групама дул>и се (испор. код Даничипа: бд-

сйлка, засенка, Пдсйвца, Загорцаи само тако). Пиперски, дакле,

са ]ош неким суседним говорима црногорским не позна^е ове

особине.

53. У трепе групе )авл>а се не]еднако креташе акцента

у по]единим облицима, према томе да ли ]е акцентовани

слог кратак (домаМн) или дуг (веселак).

У првом случа]у опет имамо две могупности. Кад се

основа завршава трупом сугласника ко^е у ном. ]едн. (и ген.
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мн.) раставл>а непосто]ани вокал (полугласник), у зависним па-

дежима ]еднине и у множини — не увек у генитиву — код

н>их ]е акценат на наставку за облик, а у вок. ]'еднине с кра^а се

преноси на први слог основе: синбвУц — синовцй — синовцу —

синовцй — сйндвче (чу]'е се поред овог и: синовцу; испор. са

истом овом особином код двосложних именица тач. 34) —

синдвцём — о синовцу — синовцй — синдвцйма — синбвцё. Тако

и : добить"к — добйткй, иотбмьак — потомка, брежулУк —

брежулка, ]едйньац —]едйнцй, удовь"ц — удовцй, студень"ц —

студенцй. Ме^у наведеним именицу синбвУц означили смо с

дужином средььег слога, зато што ]е и у номинативу ]еднине

та] слог у й.е на]чешпе дуг. Истина, чу|'е се гдекад и с

кратко изговореним тим слогом, онако како одговара Вукову

квантитету (синовац), али тада нема дужине ни у осталим

облицима. Ова] случа] квантитета тога слога именице синовац

говори да пиперски не зна за процес дулежа самогЛасника

испред сугласничких групаса сонантом на првом месту. Што ]е

ипак та] слог у овом примеру чешНе дуг него кратак, може

се об]аснити околношНу што ]'е реч унесена у народни говор

на]сигурни]е преко школе и кнэиге, од л>уди ко]и су сво] ло-

кални изговор пореметили кжижевним. Тамо се ]Ош наилази

на л>уде ко]и за ову реч не зна]у, а може се реЬи да ]е и

уопште необична; у №>еном значежу се употребл>ава реч

братанШг. Унесена са стране, реч ]'е могла бити примл>ена са

дужином средн>ег слога у зависним падежима, па се онда,

сасвим према општо] тенденции овога говора, са зависним па

дежима из]едначио и номинатив ^еднине.

54. Именице у ко]их ]е слог пред акцентом кратак, у

ген. множине помера]у акценат на наставак за облик: удов-

ьаць", студень"цьа. Оне ме^утим у ко]их акцентованом прет-

ходи дуги слог, акценат у овом облику има]у баш на томе

слогу: добйтъ"кьа, брежул>ьакь", ]едйньйцьа, йотдмь"къа, ко-

марьаць", крайчьакь", остатьйкьа.

55. У примерима именица овога типа код ко]'их се об

лик ном. ]едн. бро]ем слогова подудара са основой као у:

господин, домаМн, колачйк, сиромй х), кукуруз, дегенёк, иа-

шеног, иушкомёт, Вукашйн, Милутйн, амйнёт, киамёт, ви
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яаёт и ел. акценат оста]е непроменлъив на крадем слогу-

основе: домакйн — домакйна — домакйну — домакйна — дома-

кйне — домакйном — о домакйну — домакйни — домакйнь"—

домакйнима — домакйне. Та] ]е слог, природно ]е, и овде у

генитиву множ. редовно дуг. Дужина на првом слогу та-

ко})е се чува у свим облицима именица у ко]их ]е та] слог

дуг у номинативу ]еднине, али ова дужина ничим не утиче

«а промену акцента.

56. Тросложне именице с дугим акцентом на кра]у:

веселак, иомотуьйк, баштован, болеснйк, рргован,

огртач, коььушар, обукар, зулумкар, замотач, кале-

шйн, котулач, кочщаш, говедар, апсенйк, господар,

набавлач, отимйч, пепелак, Половник, застирач,

аоиривдч, кааетдн, иефердар

у вокативу ]еднине акценат веНином помера]у на први слог:

пдмотпйче, кааетане, бйштоване . Али у оних што у том об

лику има]у завршетак у поред е, и управо кад има]у та] за-

вршетак, акценат се обично чува на жему: зуЛумкару (поред

зуЛумкаре). кочщашу (чешпе него кдчщашё), говедару' (поред

говедарё), кон>ушару (и коуъушаре). У осталим падежима и ]ед-

нине и множине акценат ]е код свих ових именица искл>у-

чиво на наставку: помотн>йк—помотн>йкй—помотнойку—по-

мотнзйка—помотпйкбм— по иомотгьйку— помоитйцй— помот-

н>йкьа—цомотн>йцима—помощнике, и углавном тако.

57. У Рогамима код особа ко]е помера]у кратки акце

нат с кра]н>ег слога облика ]едносложних и двосложних име

ница, помера се у то] позиции и код тросложних, али само

ако им \е претпоследн>и слог дуг: потомка, добйтка, почётна,

помотн>йка, кочи/аша, говедйра, док исте особе наглашава]у

као и оста ли: удовца—удовцу, студенца—студенцу. Ме1]утим

у Црнцима, опет сасвим као код ^едносложних и двосложних

из исте позици]е, кратки акценат се помера на сваки, и дуги

и кратки претходни слог; не само: потомка, помотк>йка, го

ведйра, брежулка, веН тако исто и: удовца и студёща.

58. И именице с више од три слога, према томе да ли

акценат има]у на првом, последнем- или неком од унутра-

шших слогова, тако1)е су тро]аког акценатског типа:
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а) именице у ко]'их ]е акценат на првом слогу: Васоевик-у

Ь) с акцентом на неком од унутрашн>их слогова: ионе-

келнйк, колЫовик;

с) с акцентом на последнем слогу: недостаток, иоду-

иирйч.

59. Вишесложне именице нису тако многобро]не, а ме^у

нэима су опет на]'ре!)е оне што им ]е акцентован први слог.

То су на]'чешЬе по^едина презимена или имена припадника

ш^единих места и кра]ева. Такве су:

Братоножик, Васоевик, ]абучанин, скброевик, }абу-

ковьец, нйкоговик, кукуриек (према Вукову куку

риек), Ррдничанин.

Било да им ]е наглашени слог кратак или дуг, ове именице

не мега^у природу и место акцента ни у ]едном облику; као

скброевик тако и: скброевика—скброевику—скброевика—скорб-

евику—скброевикем—о скдроевику—скброевики— скдроевйкь" —

скброевикима — и скброевике; а као: Травничанин — тако и:

Трйвничанина—Трйвничанину— Травничанина— Травничанине—

Трйвничашном—о Трдвничанину— Трдвничани— Травничань" —

Травничанима—Трйвничане. Свега неколике именице су тамо

с дугим акцентованим слогом; све те имену]у припаднике неком«

месту и завршава]у се на ин. Према томе, у множини ]е гс>и-

хова основа, без овога -ин, краЬа за ]едан слог. И несумшиво

у вези с тим уман>иван>ем бро]а слогова у облицима множине

краръи слог основе се дул>и — и у пиперском, као у мла-

1)им д^алектима нашим (види код ДаничиЬа: Рудничйни, Ру~д-

ничанй, Рудничанима).

60. Ледино разлика у односу према акценту новоштокав-

ских говора нови^ег типа чини да именице с наглашеним уну-

трапньим слогом^не" групишемо с претходнима, у ко]их )е

наглашен први слог. Иначе, и код ових акценат оста^е не-

променл>ив као год и код именица прве групе: воденйчар—

воденйчйра—воденйчару — и у свим осталим облицима и ]'еднине

и множине исти акценат и на истом слогу. Такве су рш:

ионекёлнин — ионекёлнйка, уиравйте/ь —уиравйте/ьа, госио-

дйчйк — госиодйчйка, кеверйчйк — кеверйчйка, безобразник —

безобуйзнйка, Подгбричанин — Подгбричанина, Котбрашн —
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Котбранина — 1Ьуботйн>анин—ЛзуботйНзйнина, Катугъанин —

Катун>анина, колёновик—колёновика, Црногбрьец—Црногдрца,

Ерцёговь*ц — Ерцёговца, староседйрц — староседЩоца, )едно-

годйитак —]едногодйшн>ака. Свим посебним особинама ове

именице скоро се подудара]у са тросложним. Дужине ненагла-

шених слогова чува]у се и код жих непромежене кроз све па

деже. Овде вал>а напоменути да тамо има]у дуг кравши слог

.именице на -чйк (код Вука и Даничипа та дужина ]е непозната).

Дал>е, именице на -ин ко]е значе становника некога места, у

облицима множине кра]жи слог основе дул>е: Подгдричанин,

а Подгбричани, Загарчанин, а Загарчанц, Биограканин, а Био-

гракани, Котбранин, а Котдрани. Али, ако ]е у ових именица

■акценат на томе слогу, онда овога дул>ежа у облицима нема:

Лзуботйн>анин и УЬуботй/ьани, Катун>анш и Катупани,

Радёканин и Радёкани. Тако ]е и код тросложних ма

кога типа акценатског оне биле: Сиужйнин и Сиужйни, а

Зёканин и Зеками. И на]зад, ни код ових именица у пипер

ском ни]е познато ствараже дужина испред сугласничких

група са неким сонантом на првом месту: Црногбрца и Ерцё

говца. Дужина кра]жег слога основе у овом положа]у обична

]е ]едино у вок. ]едн.: Црногбрче и Ерцёгбвче.

Кад ]е реч о вок. ]еднине, потребно ]е истаНи да име

ница Црногдрьец, ]ецина од свих овога типа, у том падежу

поред означеног има и пренесен акценат, на првом слогу: Цр

ногбрче.

61. Док код прве и друге групе вишесложних именица

нема посебних одлика ко^е би оправдавале н>ихово издва]аже

од тросложних именица, то се не може реНи и за вишесло-

жне именице с акцентом на кра]'жем слогу. Као општи прин

цип свих именица мушког рода позна]емо померанце акцента

вокатива ]еднине с наставка на први слог. Видели смо да у

пиперском изузетно не мора имати тога помеража у случа-

^евима кад ]е у том облику наставак у, а не -е. У вокативу

вишесложних именица овога типа стаже акцента ]е врло ко-

леблэиво. Доста често акценат ]е на наставку и кад ]'е та]

наставак е: осукенйчё као и лакардщйш$\ затим, познат ]е и

пренесен акценат на првом слогу: чудотвбрче, дбброчйнче,

Далматйнче, а обичан ]е и акценат померен само за
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]едан слог према почетку: лакардщашу, чудотворче, Далма'

тйнче. Несталност акцента у вок. ]еднине може се об]аснити

]едино незгодом преношенза акцента преко вепег бро]а сло-

гова с ]едне, а склоношпу за преношенэем с друге стране.

62. Генитив множине, у зависности од дужине акцен-

тованог слога у ном. ]еднине има два различна акцента. Ледне

од ових именица у том облику има}у акценат на кравшем

слогу основе, а то су оне у ко^х ]е ова] слог дуг: чудо-

твдрьаць", доброчйнь"ць", Далматйньацьа. У других, у ко]их

]е акцентовани слог у ном. ]едн. дуг, а уз то му претходи кратки

самогласник, акценат ген. множине ]е, као и код тросложних

именица, редовно на наставку: осу^енйкь", зароблснйкъа, лакар-

ди]аш.ьа (испор. са: чудотворец, доброчйньац, ДалматйнУц

и осу^енйк, заробл>енйк, лакардщаш).

63. |едносложне именице средн>ега рода. Оваквих име

ница има тамо свега три, а то су: дно, злб и цкло. Изузима}уНи

ген. множине, где се измену два сугласника разви]'а непосто-

]ани глас, бро} слогова у ньиховим облицима оста^е непромен-

л>ив, па ни о промени и>ихова акцента не може бити речи. У ген.

множине употребл>ава се само именица зло. Иако се у овом

облику ]авл>а непосто]'ани вокал (полугласник), акценат ни-

када ни]'е на н>ему, веп опет на завршетку — зьальа.

64. И кад испред ма ко]ег облика ових три]у речи до^у

предлози, ти облици у пиперском говору чува]у сво] акценат, а

не преносе га на предлоге. Ледино ]е у Црнцима могунно поме-

раже акцента с тих речи на предлоге, неравно уз промену

низлазне природе жегове. Код извесних претставника у овом

селу (веп нам ]е познато уколико) ]авл>а се % на пред

логу: на дно, при дну, у дно, за дно, за зЛо, при. злу, о(д) зла,

на цкло, о(д) цкЯа, исад(д) цкЯа. Исто овако и онда кад

иза тих речи сто]и нека енклитика: При дну (')е би/о, За

зЛо сте н>егово дошли, На цкЯо сьем метнула), — у ком слу-

ча^у се у другим говорима црногорским ко]и зна]у за ова-

кво померанце чх с кра^ег слога кратки акценат испред ен

клитика чува и на кра]у речи непомерен. Тако }е у нешто

удал>ени|ем васо]евичком, а тако и у непосредно суседном

б]елопавлиНком, под чи]им утица]ем ]едино ^е и дошло у

Црнцима до промене акцента о кор} ]е овде реч.
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65. Двосложне именице средн>ега рода разлику]у само

два акценатска типа:

а) именице с акцентом на првом слогу: браство, злато,

о) именице с акцентом на кра]у: сребро, пйсмд.

И именице с кратким:

брашно, вдке, врёло, }ато, ад.ъе, море, кдЯо, дко,

прдсо, рало, м/ьёсШо, сало, било, сйто, брдо, жито,

клуако, масло, Чёво,;ёло, лето, стадо, чудо,$тро

и оне с дугим акцентом:

благо, мёсо, млйво, пиво, биле, гран>е, трн>е, царство,

чд)ство, гробле, шйбле, грожЬе, (чешНе: гробле,

шйбле, грожЬе, а ]едино: дрвле, зёле, рдбле, стиле,

уле *),

иако )е код ДаничиНа увек наглашени слог дуг), — задржа-

ва]у исти акценат у свим облицима. Ледино се кратки акценат

у речима без непосто]аног вокала у ген. множине продужава;

место " ту ]е " : вдкь", врёль", ]атъй, коль", стань", млёсть",

сйть", брдь", жить". И обрнуто, кад се основа именице с

дугим акцентованим слогом завршава трупом сугласника ко]е

у ген. мн. раставл>а непосто]ани вокал (полугласник), бро]

слогова се у том облику повеНава и ~ првога слога скрагху]е

се у ": срнце — срньаць", зрнце — зрньаць", дрвце — дрвь"ць",—

уколико ]е, управо, наглашени слог код ових именица дуг у оста-

лим падежима. А може се реки да )е код три наведене именице

дужина коренова самогласника врло ретка, а обично ]е: суще-

суща, зрнце — зрнца и дрвце — дрвца, у чему се свакако

огледа старина. Ледино ако ]е речена сугласничка група

-ств , коренов самогласник ]'е редовно дуг; и после уно-

шенэа полугласника измеЬу ст и в, акцентовани слог се

не скраНу]е: царсть"въа као царство, чд]сть"вьа као чд]ство.

66. Попут ]едносложних мушког рода, и меЬу овим име-

ницама их има веНи бро] ко]е су у неким црногорским го

ворима, на]доследни]е баш у пиперском, акценат с кра^ег

*) Ово ]е изгледа за^едничка особина овоме са другим ]'угозападннм

говорима нашим (испореди код В. ТомановиЬа, Акценти у говору села

Лепетана, Лужносл. филолог, кн.. XV, стр. 79).
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слога помериле на први, и тиме се углавном из]едначиле с

именицама типа братство. Именице: сёЯо, вёсЯо, кдпле, чёЯо,

нёще, аёро, стйкЯо, лето (врата на кошници), а можда ]ош

ко]а, има]'у у пиперском акценат какав ]е овде означен, иако

све оне у говорима с на]нови]ом акцентуациям нашом има]у

на истом слогу кратки узлазни акценат, а у неким суседним

говорима црногорским у извесним положа]има " на кра]у. У

б}елопавлипком на ]едно] страни, а у васо]евипком на друго],

у свим овим речима акценат ]е онакав какав ]е обележен код

Вука и Даничииа. Али испред енклитика: И(с) сеЯа смо до

шли, ЧеЯб си измрчйЯа (МартиниНи у Б]елопавлиЬима), ЧеЯб

ми гори, Пердм Нет га тй (Андреевича у Васо]'.), и уопште

у таквом положа]'у редовно се чува стари акценат на крадем

кратком слогу ових речи. Ово }е — мислим на стари акце

нат на кра]'у — несумнэиво била за]едничка, општа особина

свих црногорских говора, дакако и пиперског, у коме се, сва-

како касни]е, развила особина померанца акцента с кра]н>ег

на први слог.

На]вероватни]'е ]е да се ово помераше извршило прво у

облицима )еднине код оних именица у ко]их ]е и рани]е у

множини акценат био на првом слогу. Тако ]е, мислим, према:

сёЯа — пера, селима — аёрима и у облицима ]еднине акценат

доспео на први слог: сёЯо — сёЯа, аёро — пера. Тек потом, за

овима се могао повести известан бро] именица шихова типа.

Од свих ових именица }едино сёЯо и чёЯо, и то искл>у-

чиво у лок. ]еднине, у пиперском чува]у рш акценат на на

ставку за облик: по челу и по сеЯу, али само непосредно иза

предлога (испореди са овим: по нашему селу, а никако с акцен

том на завршетку). И овим ]едино ове две именице се раз

личу од именица типа браство.

67. Судепи по ДаничиНу, извесне именице с акцентом на

првом слогу, као што су: пдл>е, брдо, жйто, звбно, мйсЯо,

кЯрико имале су некада у облицима множине акценат на на

ставку. У пиперском нема ни трага од таквог н>ихова акцента,

]ер су све те речи, сасвим }'е природно, акцентом облике

множине из]едначиле са ]еднином.

68. У групи примера с красим наглашеним слогом нема

ни ]едне именице с дугим акцентом. Овога типа су:
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бедро, ребро, илекё, ]едрб, седЛб, стегнд, сребро, лен-

трд, добро, вратЛб, друштво, грбтЛб, крйЛб, окно.

Готово кроз све н>ихове облике акценат оста]е на наставку.

Ни]е увек на томе слогу у ген. множине. Ако се у овом об

лику бро] слогова, у метаньем полугласника, увепава, а коре-

нов самогласник ]е дуг, онда се акценат преноси на н>: дру-

шть"вьа, бкьань", гротьаЛьа. Ако ме1эутим бро] слогова оста]е

исти, или се и увеЪава, само ако ]е коренов самогласник кра-

так, —акценат ]е редовно на наставку: криль", иЛёк'ьа, реб'ь"-

рьа, стегъан\?, бедьарьа итд

69. У Рогамима се и код ових именица среЬе акценат поме

рен на коренов слог, али само кад ]е самогласник у том слогу

дуг: дкно, крйло, друштво (забележио сам примере ко]е сам

чуо). Ме1эутим у Црнцима као друштво, окно, вратло, крйЯо—

тако и: стёгно, илёке, ребро, лёнтро.

70. Двосложне именице среджег рода с акцентом на пр-

вом слогу на]чешЬе преносе акценат на предлоге са свих об

лика ]еднине и с облика акузатива множине:

у зЛато, б(д) злата, за зЛато, у мёсо, проз месо,

ид лишку, у млесто, на млесто, ни иоле, йс иол>а,

ирдс иола, прёко иола, на дрво, зй дрво, иб(д) др-

ветом, зй грЛо, на ~грЯо, ибд грЛом, од зрна, ирёко

брда, р блато, на коЛа, из коЛа, из мора, ирёко

мора, ни срце, б(д) срца, у око, исидд ока, ибд оком,

ни лето, ирёко лета, ни Чево, искра;' Чева, кб(д)

Чева, за гвожке, од гвожка, на здрйвле (али: на

здравле — ако ]е акцентовани слог кратак), р сеЯо,

ирёко сеЛа, исирё(д) сеЛа, ни чеЛо, у иеро, $ грожке,

за грожке и ел.

Ипак се измену ових на^е по нека именица што чува сво]

акценат. То су на]пре неке од оних што им ]е акценат био

на кра]у: за вёсЛо, на кбиле, иод кбилем, на нёйце; а уз н>их

има и других с овом особином: за }ёЯо, у }ато, на сйто, за

чудо, на грббле, о(д) чуда, из ]йта, ко(д) сита. Спещцалне

услове под ко]'има се чува акценат посебних речи, или шта

опет условл>ава №.егов пренос на предлоге, дале ни]е могуНно

одредити.
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71. Тросложне и вишесложне имевице средаег рода су

трс^аког типа:

а) има]у акценат на првом слогу: олово, Штйтово;

в) има]у акценат на неком од унутрашжих слогова:

колено, камён>е;

с) именице с акцентом на завршном слогу: божанствд.

У именица првога типа низлазни акценати свуда оста]у

на истом слогу: дстрво—дстрва—дстрву— дстрво-дстрвом—

по дстрву—дстрва—дстрвь"—дстрвима, Штйтово—Штй-

това—Штйтову— Штйтово— Штйтовом — по Штйтову.

Оно што би овде имало да се истакне не односи се на сам

акценат, вей на н>егову дужину. У вепини ових именица " се

скрапе у ", те поред Штйтово тамо имамо: Ъур^ево (а

не ЪурЪево као код Даничипа), здравлйце (а не здравлице),

двбрйште, поред дворйште (а не: двбрйште), пландиште (а

не пландиште), клйнчён>е (а не клйнчёпе) итд, — исто као:

Радовче, гладиЛо, ]йгн>иЛо, /ёзеро, сёдаЛо, вЦеЛо,

м/ьёриЛо, правило, варйво, оЯбво,кбд>йво, крёсйво,

илётйво, пёцйво, сочиво, глёдан>е, гуркйн>е, дйсан>е,

гажён>е, вй]ан>е, грщсиъе, сщан>е

72. Овима ]е пришао известан бро] именица ко]има ]& ак

ценат по пореклу био на среджем слогу. То су: гун1?ан>е,

гублён>е, гнб}ён>е, гажён>е, бйстрён>е, точёное (врло ретко се

може 1'ош чути: гун^ан>е и гно]ён>е, а све остале само с озна

чении акцентом) и — дйса/ье, груваьъе, жвакаъе, кщан>е и

Ъускан>е, у ко]их се поред померанца акцента извршило скра

шивайте акцентованог слога (у Вука ]е у свих узлазни акце

нат на првом слогу).

73. Интересантно ]'е да именица ]ёзера (облик множине

имена ]едног племена у околини Дурмитора) у ген. множ.

има акценат на наставку: из ]езёрьл.

74. Нешто више има да се каже о именицама с акцен

том на неком од унутраильих слогова.

О помераньу акцента ових именица може бити речи ]едино

у ген. множине. У овом облику кратки акценат се преноси на

први слог, као " или " — зависно од квантитета слога на ко]»

доспева. Ако ]е та] слог кратак, такав Не остати и под ак
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центом: колено—кдлёнь", осд]е—дсо}ъа\ беспуке— бёспукь", ке-

дйЯо—кёдйль", мртвй.ло—мртвйЯь" , држало —држаЯь", коийто

—копишь", корйто— корить", окёло—ЗкёЯь", оггьйште—дгнзй-

шть", огн>йЯо—дгн>ПЯь", солйЯо—сдлйль" , весёле—вёсёль",—

као што се под акцентом не мен>а ни квантитет дугог слога:

насле — насёль", раскршке—раскршкь", заалёке—зйплёкь".

75. Али, у именица ко|е се завршава]у трупом сугла-

сника, и у ген мн. добива]у непосто]ани вокал, акценат жихов

и у овоме облику оста]е непомерен: блажёнсть"вь" као

блаженство, :<рал>ёвстьавьа као кралёвсто, ирордштьавьа,

нашлёшь"вь", иоку]сть"вь" . А помераше се уопште не врши

ако ]е наглашени слог дуг: камён>е—камёт? , грумён>е—гру-

мёН)Ьа, бусёгье—бусёнзь", ораше—орашь", зрнёвле—зрнёвль",

]асён>е—]асёН}Ьа, — вей у богасть"вь", ]унашть"вь", лучав-

сть"вь", померанце би, и да се вршило, било спречено увейа-

н>ем бро]а слогова.

76. Велики бро] именица овога типа скратио ]е сво] ак-

центовани слог. Управо, дужина овог слога тих именица у

млаНим новоштокавским говорима ]е нови^ег датума, а у

овима те дужине никада ни]е ни било. Разлика у дужини на-

глашених слогова овога и (ьему суседних црногорских говора,

кучкобратоножипког рецимо и зетскоподгоричког, у односу

према нови^ш ди]алектима нашим ни]е неинтересантна. Нэо] йе

се зато посветити читава ]една глава на кра]у овога рада, а

овде се то само узгредно напомише, да би се истакло уко

лико од квантитета зависи овакво или онакво кретак>е ак

цента у по)единим облицима. Свега неколико таквих именица

скративши акценат, пристале су уз оне чи]и ]е наглашени

слог кратак. У генитиву множине. где се ]едино место ак

цента мела, пренеле су га на први слог: облйче—дблйчь", бу

н>йште—бун>ишть", косйште—кдсйшть", иодруч]е—П.ддруч{])ъ"

остоже—дстбжь", иодлуже—подлужь", згарйшше—згарйшть"

огтиише — дгн>йшть", пасиште—иасйшть", рочйште—рдчй

шть", забрке—забркь".
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77- Несразмерно веНи део н>их, иако им ]е акцентовани

•слог кратак, не мора]у мен>ати место акцента ни у ген. мно-

жине, само, пошто ]е он на претпоследнъем слогу, разуме се,

мора бити дуг. Уистини ген. множине скоро сваке од тих

именица, уколико га оне употребл>ава]у, позна]е оба случала

гйба/ье — гйба/ьь" и гйбан>ьа, гра^ё/ье — гра^ён>ьа и граЪён>ъа,

гр^ё/ьь" и гр^ён>ь", га1>ан>ьа и га$ак>ьй, вучё/ъь" и вучёнзь", врй-

шшан>ьа и врйшшйН)Ьа, врлан>ьа и врл>ан>ьа, врачан>ьа и врачйн>ьа,

вдтанзь" и вдтан>ъй, вйтн>ьа и вйка/ьь", вленчавагьь" и влен-

чавдгьь", разгаЬанзь" и разга$ан>ь", честйттан>ьа и честита-

н>ь", дарйвйн>ъй и дариван>ъа, зафал>йван>ьа и зафал>йван>ьа , из-

мйшл>ан>ь" и измйшлагьь" , зановётан>ъа и зановёта/ьь"', запи-

шйваььь" и заиишйвань", закл>учйван>ь" и закл>учйван>ьа, под-

ражйван>ьа и иодраж.йвдиььа, договаран>ъа и договардгьь", швр-

тьагьь" и шврлапь", оговарань" и оговарак>ьа. Све су ово, како

видимо, апстрактне именице, па се мора рачунати с тим,

колико често употребл>ава]у облике множине уопште, а на

рочито вал>а имати на уму да, и уколико су облици номи

натива множине на пр. чести, употреба генитива ]е врло

ретка. Тако ретка употреба ]'е, држим, учинила да се и у

овоме чува акценат осталих облика. Случа] преношен>а би,

према овоме, био условл>ен употребом генитива множине. И

заиста, уколико ]е та употреба чешиа, утолико ]е пренесен

акценат обичн^и.

78. Код девербативних именица на -н>е ко}е дул>е нагла-

шени слог (види главу о дужинама, при кра]у рада) нема услова

за преношеше акцента ни кад имену]у неко конкретно вршен>е

радн>е, те се генитив множ., ма колико био обичан и чест у

употреби, акцентом никад не разлику]е од осталих облика:

клиздгье — клизйн>а — клизан>у — клизйн>е — клизйшм —

клизан>у — клизанза — клизйгьь", надметагъе — надметан>ьа,

веслйн>е — веслйнзь", мошдгье — мотанзь", гомиЛйгъе — го-

миЛагьь", гладовйгье — гЛадованзь", вршлагье — вршл>ан>ъй,

заметим — заметан>ь", разметанзе — разметит", друговйнзе-

друговдгьь" .
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79. Именице с последним наглашеним слогом има]у

врло ]'едноставан акценат. У свим облицима акценат ]'е на

наставку за облик код именица:

пориеклд, биелцё, госпоствд, иман>ё, покЛан>ё, прег-

нукё, сшворён>ё, понижение, ]едйнствб, зЯочйнствб,

везПрствд могу]ствб, ищанствб лакомство, иознан-

ствд, ароклёсшвд, убйствд, сердарствд, божанствб,

ребьарцё, жумь"нцё, письамцё, клубьашцё, досто]йн-

ствд, капетанствб, доброчйнствд, седочанствб, по

коление, чоечанствб, величансшвд, ускрснуЬё невьа-

л>алствд, крвоиролйНё.

80. У ген. мн. само именице код ко]их се бро] слогова

повеНава уметан>ем полугласника у сугласничку групу ко]ом

се н>ихова основа завршава -- има]у померан акценат на

слогу треЬем од кра^а: злочйнсть"вьа, проклёстьавь", убй-

стьавьа, могу]стьйвьа, иознйнстьавьа , ребь"рьацьа, иисьамьацьа,

чудёсть"вь", жумъаньаць".

У последн>е четири код Даничипа ]е у ном. ^еднине * на

претпоследн>ем слогу, а у овом падежу наглашени слог се

дул>и. У пиперском ]е ме^утим како видимо горе ме^у при-

мерима из претходне тачке, слог о коме }е реч и у номи

нативу ]еднине дуг.

81. У Рогамима код оних претставника с особинама

западноцрногорских говора, ко]е су знатно раширене и

ме!]у типичним претставницима зетскоподгоричког говора,

акценат са завршетка преноси се на крарьи слог основе:

створён>е — створена — створён>у, створена (али, бар у

овом пиперском селу, код истих тих претставника: створёнём

и створенйма, зато свакако што )е наглашени слог затворен

]'едним сугласником или целим слогом), па имшье — имйна,

понижение — понижена, иоклйне — иоклйна, крвоиролйке —

крвоиролйНа, убйство, убйства. У Црнцима, тако^е се ту среНе

померен, но наравно и друкчи^и, акценат на претпоследньем

слогу: створёне — створён>а, — створён>у — створён>ем,

створена, али: створён? (]ер ]е наглашени слог дуг) и ство-

рёнйма, (зато што наглашени слог ни^е на кра]у речи), ио
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нижёгье — понижена, седочанство — седочанства, убйство —

убйства, невьал>алство — невьал>алства, крвопролйке — крво-

иролйка, биёлце — биёлца.

82. Потребно ]е и посебно истаЬи мешавину акценатских

типова. Неколике именице из последнее трупе пренеле су ак-

ценат на први слог. Од оваквих су тамо у употреби : }ёстйво

и сёчйво (ДаничиН бележи само ььихов облик множине, ме-

1)утим оне се овамо употребл>ава]у и у облицима ]еднине).

Променом места акцента оне су се потпуно из]едначиле с

именицама типа блбво. Више ших помериле су акценат за

само ]'едан слог унапред: решето—решёта, вретёно—вретёна,

оЬёло — оЬёла, ощёло — ощёла, вретёнце—вретёнца, весёл>е—

весёл>а и пришле типу именица колено.

Акценатско ]едначек>е ових именица с онима првог и

другог типа ни]е се вршило у исто време. Померанце на први

слог ]е свако]ако стареет датума и за]едничко ]е свим го-

ворним претставницима племена Пипера; и онима ко]и у селу

Црнцима поред низлазних има]у и узлазне акценте. Ме-

})утим ове особе у случа}у преношеша с последует на прет-

последнэи слог обично има]у х на томе слогу: решето, вре-

тёно, оЪёло, весёлое, вретёнце. Према томе, може се претпо-

ставити да ]е у пиперском говору акценат код ових име

ница био доскора на наставку, па се у Црнцима, под б]ело-

павлиНким утица]ем, одатле померао на претпоследн>и слог,

да се на н>ему по]ави као кратки узлазни акценат. Тек ка-

сни]е те су именице померанцем " с кра]а на претходни слог

промениле акценатски тип. Померанце у оном првом случа}у

извршило се далеко пре него се пиперског дотакао утица] под

ко]им су се у оном незнатном делу у н>ему по]авили узлазни

акценти, и за]едничко ]'е свим црногорским говорима.

83. И обрнуто, типу именица с акентом на кра]у у пи

перском припада]у именице : Ьетйн>ствб, поповство, ]еванЪел>ё,

побратимство, старешйнствб, ко]е код Даничипа и Вука

има^у х на првом слогу, или уопште на трепем од кра]а,—

као и: брдьашцё, н>едьарцё, исетъашцё, сунь"шиё, срдь'шцё,

братймство, очинствд, сестринство, нашйнствд, туЬйнствд,

материнство, ко]е Вук и Даничин означава}у с " на почет

ном слогу. У селу Црнцима: сестринство, туЬйнство, ма
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терйнство. Па не само ту него и у б]елопавлиЬком и васо-

]евиНком се вршио пренос акцената на кра^и слог ових

именица. По положа]у акцента и узлазно] природи шегово]

на претпослед№>ем слогу у васо]'евиЬком и б]елопавлиНком,

закл>учу]емо да се мешаное ових акценатских типова вршило

у свим црногорским говорима. Испор. : Очйнствд му (')е то,

Оно брдашцё (')е велико (забележено у Гостил>у б]елопав-

лийком). Од материнства ]о(]) нйшта ни]е претёкло, Побра

тимство Ьу ти виётат (Виницка у Васо]евиНима).

84. Именице средн>ег рода с проширежем наставка су-

гласничким елементом у промени чине засебну групу према

именицама средшег рода типа село-села, а природно ]е да се

и акцентом од ових различу.

У вепини ди]алеката ко]и углавном има]у акценат какав

]'е бележен у Акцентима Ъ. ДаничиЬа, именице у ко]их ]е

елеменат за проширеже наставка сугласник н у множини

су преносиле акценат на наставак: племена, имена, рамена,

семена, шл>емёна. Рани]е ]е несумн>иво и у пиперском го

вору " био на наставку за облике множине ових именица,

па се тек у нов^е време тамо извршило ]едначе№>е по угледу

на акценат облика ]еднине Делимично се у множини акце

нат и до данас чува на наставцима за облик. У ген. и дат.

множине обичан ]е акценат племёнь" и племенйма (Долазе ви

на славу и(з) св:це(х) племёньа), имёнь" и именйма, шл>емёнь"

и шл>еменйма, рамень* и раменйма. Само док ]е овакав акце

нат у генитиву можда и чешЬи од оног првог — у дативу (и

инстр.) ]е нешто обични]и акценат на првом слогу.

85. С осталим оваквима акцентом се скоро из]едначила

именица вриемё. Акценат на завршетку она има само у ном.

и акуз. ]еднине; у осталим падежима ]еднине и у ном. и

акуз. множине то] именици ]е редовно акцентован први слог:

времена — врёмену — временем и времена (ном. и акуз. мн.).

У ген. и дат. (и инстр.) множине чу]е се исто такав акценат:

врёмёнь" и врёменима, али )е знатно чешНе: времёнь" и вре

менами.

86. Све три именице ко]е проширузу наставак сугла-

■сником с употребл>ава]у се искл>учиво у множини, а
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акценат н>ихов ]е редовно на наставку: небеса — небёсъа —

небесима, чудеса — чудесь" — чудесйма и т]елеса — т]елесьа

— щ/елесйма (усамл>ен случа] у ко]ем ш/. не да]е К). Ове три

именице издво]или смо у засебну групу (уколико три речи

могу чинити трупу), 1"ер се облицима ко]е има^у не слажу ни

с претходним, а од следепих се и иначе много разлику^у.

Именице са н ме^утим скоро су се из]едначиле с категори

ям оних чи]'и ]е наставак проширен сугласником т. Прегле-

даНемо и акценат ових последних.

87. Двосложне именице са сугласником ш. Увепаше

бро)а слогова у зависним падежима утиче на скраНиваже

акцента; " номинатива мен>а се у падежима с повенаним бро-

]ем слогова у ": блйзне — блйзнета, двйзе — двйзета, ирисе —

ирйсета. Од овога има отступала и у д^алектима с на^но-

ви]ом акцентуацирм. Даничип за то наводи примере: чавче —

чйвчета, бёаче — бёачета, дрвце — дрвцета, шйше — шйшета,

алдвче — алдвчета. У пиперском говору први и последней

пример има1у исто такав акценат, а осталима не само да ]е

кратак наглашени слог у облицима с повепаним бредем сло

гова веН се с ььима, а према н>има, нз]едначио и номинатив:

дрвце — дрвцета, бёаче — бёачета, тише — шйшета, зрнце —

зрщета. Као карактеристично се ипак може истаЬи непо-

знаваше разлике ме^у номинативом и зависним падежима.

88. Другу групу с акцентом на првом слогу чине име

нице у ко]'их \е та] слог по пореклу кратак:

}йгн>е, ]йре, крме, козле, гушче, вЛаше, куче, айле,

маче, ствдре, Сраче, Туре, тйче, дрво, ауце, Ыбе,

дёбе, 1/убре, кЛуиче

НЬихов акценат ]е непроменл>ив: ]йгн>е —]агн>ета —]йгн>ету —

]агн>е —]йгн>етом —]йгп>ету. Акценат сво) са овима су из]'ед-

начиле двосложне именице у ко]их ]е раните у ном. и акуз..

]еднине био на кра^у:

кбгьче — кдн>чета, мьашче — мьашчета, аУашче —

аУашчета, ейрке — ейркета, дугме — дугмета, ебм-

че — ебмчета, $уле — рулета, кубе — кубета, рдаче—

рдачета, шйше— шйшета.
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С именицама типа ]йгн>е — ]йгн>ета акцентом су се из]една-

чиле, наравно зато што су без дужине првог слога у ном.]ед-

нине, и именице: брёмце — брёмцета, дёрле— дёрлета, 1/йче —

Начета, звонце — звднцета, кёрче—кёрчета, ку~мче — ку~мчета,

уже — рж(ша, свшъче — свйн>чета (испор. код ДаничиЬа:

брёмце — брёмцета и у свих тако). Ова последила гдекад у

ном. (и акуз.) )едн. не скрапе акцентовани слог и гласи:

свйн?че, а именица: парче — иарчета у двосложним облицима

се никако и не скрапу]е (та дужина у ових две]у именица

]авл>а се зато што су обе унесене у народни говор са стране,

из юьижевног ]езика, па ]е разумл>иво и што се изговара^у

са }едним иначе необичним квантитетом наглашеног слога).

И именице ]уне —Дрнета код Вука и ДаничиЬа на првом

слогу двосложних облика има узлазни акценат, а у пиперском,

како се види, слаже се с именицама типа ирисе— прасета.

89. Акценат у вокативу ]еднине ових именица несум-

Нзиво1) ]е вей био на првом слогу. С н>им су сво] акценат

прво из]едначили ном. и акузатив, ко]и су обликом ^еднаки

с вокативом, па су се за овима повели и остали падежи.

90. Пиперском доста сродни, васо]евиНки говор за ово

]едначен>е не зна. Узрок томе била }е чин>еница што се ра-

ни]е акценат номинатива (и акузатива), будупи на кра^у, пре-

влачио на први слог и променио природу сво]у, те су тако

у овоме говору те именице сачувале сво]' тип: кдгьче — кон>-

чёта — кон>чёту. За чудо, три од н>их: свйгьчё, кумчё, парчё

и кад ни]е енклитика непосредно иза н>их чувашу непомерен ак

ценат; То(')е ]ёдно свйн>чё, Даде ми мЗЯо ийрчё (х)л>ёба, Ово

(')е м6]е кумчё, Да ми ]ёдно парчё (забележио сам у васо]е-

випком селу Крал>има).

91. Именице: кл>усё, }й}ё, момчё, ошцё у пиперском у

ном. и акуз. ]еднине има]'у акценат на последнем слогу, сем

') ДаничнЬ каже како му се само чини да би код н>их у 5-ом па

дежу био низлазни акценат, и пита се да ли ]е рдпче МО]е, или рдичс

МО}е (Акценти стр. 72). Ла сам код л.уди са н.-фепшнм ]езичким осепан>ем

и поузданим акцентом ово проверавао и свагда сам осетио први акценат.

А ови примери акцента у осталим падежима пиперског и других суседних

говора црногорских то тако^е потвр^у^у, ]ер се мора претпоставити база

на ко)о] почива горн>а промена акцента именица о ко]има ]с реч.
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што се у Црнцима, као у сваком таквом положа1у, акценат

с кра^ег помера на први слог: кл>#се, уа/'е, мдмче дшце. Раз

лика у квантитету слога пред акцентом ном. (и акуз.) ]еднине

ових именица повлачи разлику и у акценту осталих, у ко^ма

се бро] слогова повеЬава. Именице у ко]их ]е први слог у

ном. ]'едн. дуг у осталим падежима, сем акуз. и вок., акценат

преносе на №>ега, и при том га скрапу: кл>усё — клрсета —

кл>у~сешу — клрсетом — о клусету и уй/'ё — усг/еош — )й}ету —

]а.)етом—о ]й}ету. А именице у ко]их ]е први слог кратак не

зна^у за промену акцента: момчё—момчёта—момчёту итд.

Акцентом тросложних облика с овима последним се слажу:

штёне и теле; штенёта — штенёту и телёта — шелёту, а

акцентом двосложних облика с именицама типа кдн>че. Управо,

именица штёне чу]е се и с акцентом на првом слогу у свим

облицима. У овоме се лепо огледа поступност по кор] се

вршило ]'едначеже два по пореклу различна акценатска типа.

Овде ]'е, найме, извршено }едначен>е у ном. и акузативу, а у

падежима у ко]има се бро] слогова увепава акценат се ]ош

чува на слогу на ко]ем }е и рани]е био. Поступност ^е наро

чито очигледна у именице штене код ко]'е се ]'едначен>е у

тросложним облицима извршило само напола.

92. На предлоге преносе акценат именице с проширега»ем

наставка сугласником н, — не од ших 1'едино именица йме;

за сема, на шлеме, у племе, на рамо, от семена, исидт шл>е-

мена, прёко племена, пб племену (и по плёмену), 6 рамену (и

о рамену), до рамена (и до рамена).— а: за йме, од имена,—

и само тако. Остале углавном чувашу акценат засебних речи.

Свега три: }йре, ]йгп>е и дрво, ко]е са свих облика и на све

предлоге преносе акценат, и за]едно с именицом теле уз ко]у

су наглашени само предлози с акузативом: за }аре, за ]агн>е,

од )арета, до ]агн>ета% у ]аре, на ]агке, на дрво, испб(д) др-

вета, за теле, ни теле (али наравно, од телёта)— врло мало

значе према великом бро]у свих осталих, што за преношен>е

акцента на предлог никако не зна]у.

93. Вишесложних именица ср. рода с проширен>ем на

ставка ]е на]више с акцентом на унутарььем слогу:

пилёце, озймче, говёче, )арёце, магаре, унуче, ио-
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смрче, живите, ждребёце,]агн>ёце,]едйнче, шстйрче,

$етёце, Црногдрче, Ерцёгдвче, Сарй/евче, саморче,

недондшче на/ь"мниче, шьигондшче.

У ]едног дела ових именица, у оних у корт ]е иза наглашеног

•слога трупа сугласника, акцентовани слог ]е у кн>ижевном

]езику дуг, а овамо ]е ме1)утим кратак: ]елёнче, ма]мрнче,

накдгьче, одб}че, озймче, чобйнче, Приспблче. Дужина слогова

под акцентом (испореди у ДаничиНа: }ёлёнче, чобйнче итд.)

•стварала се у новике време, па се то стваранэе ове дужине

ли]е ни додирнуло пиперског, а ни ]ош неких суседних го

вора црногорских.

94. У погледу дужине исто стаже ]е и код многобро]-

■них именица с првим акцентованим слогом: пасторче, цйганче,

кдпиле, гра^анче, Лацманче; и овде ]е претпоследн>и слог ис-

лред групе сугласника кратак.

95. На кра]н>ем слогу има]у акценат:

сирочё, челадё, стаклёнцё, Ьетёнцё, жумь'нцё, бу

рение, ждребёнцё, дугмёнцё, иилёнцё, диетё.

Последила од наведених именица зависним падежима, сем

.акузатива, иде с двосложним и у тим облицима акценат има

на е од -ста: Ьетёта — решету, као момчёта — момчёту.

И остале именице кроз све облике акценат обично задржа-

ва]'у на истом слогу: челадё — челадета, сирочё — сирочёта,

бурение — буренцёта. У падежима с повепаним бро]ем слогова

самогласник пред наглашеним слогом скраЬу]у именице у ко]их

]е у ном. ]еднине та] слог дуг. А у тим падежима ]е, поред

означеног, обичан и акценат на слогу испред овога, али само

код именица с трупом сугласника измену та два слога. И у

том случа]у акцентовани слог ]е увек кратак: бурение — бу-

рёнцета, иилёнцё — йилёнцета, дугмёнцё — дугмёнцета, ждре

бёнцё — ждребёнцета.

96. Двосложве именице женскога рода на а има]у:

а) на првом слогу низлазни кратки или дуги акценат:

ярка, клётва;

Ь) кратки низлазни акценат на кра]у: жела, трава,
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Пре него што пре^емо на преглед акцента ова два типаг

потребно ]е нагласити да ]е код свих ових именица, као и

код других именица на а, без обзира на бро] слогова, у пи-

перском дужина наставака за облик генитива и инструментала

1еднине нешто вепа него у осталим говорима нашег ]езика.

97. Именице с кратким акцентом на иочетку и ]едним.

сугласником на завршетку основе:

рйба, н>йва, сйЯа, вика, жиЛа, кита, сту~ба, мйка,

мука, влёра, бррка, грй]а, мл>ёра, сйса, врёка, кука,.

брба, срёка, капа, криа

]едино дул>е акцентовани слог у ген. множине: кукъау

н>йвьа, сйЯьа. стубь", мукь",— а никакву другу промену ак

цента не позна1у. Обрнуто, у именица чи]а се основа завршава

трупом сугласника дужина коренова самогласника скраЬу|е

се у ген. множ. где непоспфни вокал увеЬава бро] слогова

у н>ему: кйрта, карь'ть". Али док ]е прва особина — дужина

основног вокала у: рйбь", н>йва — може се реЬи, општа за

цео наш ]език, од друге се изузима неколико примера, \ер се

не скраиу]е сваки дуги низлазни акценат, веп само она] што ]е

дул>ен>ем добивен од " на слогу испред извесних сугласничких

група. Тежн>а за у]едначаван>ем акцента као да ]'е овамо учинила

непримен>ивим то правило, ко]е важи бар за кжижевни ]е:чик.

Сем у наведено] речи акценат се скраНу]е рш у: банка —

бйньакьа, дд}ка — лд]ъакъа, флинта — флйньатьа (у народу се

изгледа и не говори, а забележена ]е код личности непоу-

здано типичног говора), кйрта — кйрьатьа , мй]ка — мфь'кь" .

А у ген. множине чувашу дужину: курка — курьакьа, илдвка —

илдвьакьа, чйвка — чЗвь'кь", исто као : клётва — клёть°вь°,

и црква — цркь'вь", у ко]"има се дужина сачувала на по

четном слогу. СкраЬен ]е акценат и у грйвьаньа и жйрьакьа,

али чигьеница што ме^у облицима не постов разлике у

дужини наглашеног слога: гривна — грйвнё — грйвни —

гривну — грйвнбм — о грйвни — гривне (ном. и акуз.

мн.) грйвь'нь" — грйвнама и жйрка—жйркё—жирки ... — на-

меНе питание: да ли су се заиста, а ]а мислим да ]есу, о ста л и
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падежи повели за генитивом множине, или ]е кратак акценат

у н>има друге природе.

98. Ни за какву акценатску промену и ни у ]едном об

лику, па ни у ген. множине, не зна]у именице чи]'а се

основа свршава трупом сугласника, а наглашени слог им ]"е

кратак: бьачва—бьачвё—бьачви—бьачву - бУчвбм — о бъачви —

&>"чве —бьачьавь" — бь"чвама, брадва ,. ..— брйдьавъ", брква—

бркь'вь", вйтра — вйтьарьа (и вйтрьа,— овде се наравно, дул>и

■наглашени слог), вйшъан>ъй, грсь"кьа, кйиьальа, крдшь"н>ьа,

крушьакба, л>ёстьавь", илёсьамъа, иршь'кь", сйбьальа, смдкь"вь",

трёшъан>ьа, тйкь"вь".

99. Акценат с кра^ег слога пренео се у великог бро]а

■именица код ко]их се налазио на том месту, а то Ье реНи

да ]е тип именица с акцентом на кра]у знатним бро]ем при

мера пришао типу с првим акцентованим слогом.

У нашем ]езику уопште многе од ових именица у во

кативу и акузативу, па неке и у дативу ]еднине, као и у

«ом., акуз. и вокативу множине има]у низлазне акценте на

првом слогу. У пиперском говору углавном те именице пот-

■пуно су се из]едначиле с именицама типа: кука; као: кука—

кркё—куки—куку—куко—кркдм—о крки—крке кркьй—кркама

у свим облицима има]у такав акценат и именице:

бддла — бддлё, бд]е — бб]ё, гЯбба — гЯббё, ишёЯа—

пшёлё, стопа — стдвё, мёЬа —мёкё, мУгЯа — мь"глё,

зЯдба — зЯдбё, мётЯа — мётлё, рка —рЬё, жррба —

журбё, йгЯа — йгЯё, стаза — стазе, чёсма — чёсмё,

ббрба—бдрбё, бёрба—бёрбё, глйвгьа — глЗвгьё, дава—

дйвё, мбба — мббё, иЯйта — пЯйтё, торба — тбрбё,

(а и торба — тбрбё),

100. Ме^утим акценат су с кра]шег помериле на први

•слог у ном., дат., акузат., вок. и лок. ]еднине и ном. акуз. и

вок. множине (уколико у овим облицима, сем ном. и лок.

]еднине, и по пореклу ни}е био на том слогу), т]. у свим обли

цима где ]е кра]н>и слог кратак — именице:

зёмла, в да, гбра, жена, гора, лдза, двца, ндга, кдза,

грана, гЯйва, Ярка, рёса, вд]ска, ррка, страна, иёта.
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Понека само од ових именица чува стари акценат у лок. ]ед-

нине кад непосредно испред именице сто]и предлог: по земли,

по грани, по главй (испореди у примерима: Кьад ]е Светя по

земли олЦо, Вйсй о грани, Удари га по гЛавй), — но ни-

када кад уз именицу сто]и ко]а придевска реч. У ген. и инстр.

]еднине и ген. мн., где ]е акцентовани слог дуг, именице из

последнее групе не зна]у за помераже акцента: земле— зе-

млдм—земьаль°, водё—воддм—пддьа. гране— граном — грань",

гЛавё—гЛавом — главь" итд. А тако се чува и кратки акценат

на првом слогу наставка за датив (и инстр.) множине: зем-

лама, водима, гЛавама, гранима свакако због тога што ак

центовани слог ни^е и завршни.

101. Сачувале су сво) тип и именице ко]е су у малом

бро^у облика имале низлазне акценте. Личним именима: Мара,

]овй, /елй, ./ока, Петра, Зака, ПЛана, Стгфа, Стана — ак

цептован први слог по пореклу био ]е ]едино у вокативу,

а он, спещцално у овом случа]'у, ни]е бар у пиперском утицао

на помераже акцента у осталим облицима, веЬ ]е у свима

акценат остао на крадем слогу: Мара — Маре — Мари —

Марр— Мйро— Миром. Тако ни за]едничке: врста, вртн>а,

вЛада, радн>й, шева, гу}а, сестра под утица]ем акцента у самом

вокативу нису измениле акценат осталих падежа. Овде се то

може об]аснити чин>еницом што се веНина тих именица и не

употреблава у вокативу, ^ер имену]у ствари. А код личних

имена Не по среди бити тендещца да сво] облик сачува]у ни

по чему неизменней.

102. Па ни именице: вйЛй, кЛуаа, траве, слугй, другаг

свинка, сЛана, ернй, снага, роса, жела — у ко]их ]е први слог

био акцентован не само у вок. ^еднине него рш и акузативу

]едн. или ном. множине — не зна]у дал>е за померанце акцента.

Све ове и у свим облицима, не ]едино у вок. ]еднине (ако-

се у н>ему употребл>ава]у), има]у акценат на кра|у. Према

Вукову: друге (ном. множ.), вйле, кЛуие, траве, сЛуге, свйн>е,

слйне, росу, жёлу — у пиперском, према номинативу ]еднине

и другим облицима, акценат се пренео на кра] и у ном. мно

жине: друге (као друга), вале, кЛупё, трйвё, сЛугё, свйн>ё.

103. У Црнцима у овим облицима тих именица ]ав.ъа]у
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се узлазни акценти: вйле, кЛупе, слуге, траве, росу, и жељу,

као и у свим другим облицима ових и других именица које

иначе у пиперском још чувају " на крајњем слогу.

Померање акцента с крајњег слога у појединим облицима,

према другим у којих је акценат по пореклу био на коренову

слогу, извршило се пре појаве узлазних акцената на прет-

последњем слогу.

Напола друкчије је у бјелопавлићком, преко којег су

узлазни акценти допрли до пиперског говора у Црнцима. Од

трупе именица: стопа, игла, чёсма, плата које су у пипер

ском изгубиле сваку везу с именицама у којих је акценат на

крају, у бјелопавлићком једино оне којима је коренов вокал

дуг још чувају дуге акценте на крајњем слогу: мббё — мд-

бдм, пЛатё — платом, тбрбё — тбрбдм (Шиље" ли ти од

плате што? Ручаћемо с мобдм заједно — у Гостиљу). У

осталим падежима акценат је, као год и у Пиперима, на ко

ренову самогласнику. И друга група ових именица, оне што

у пиперском чувају старе дуге акценте на крајњим слоговима,

и у Бјелопавлићима имају у тим облицима исти акценат, али

су кратке акценте с краја речи пренеле на претходни коренов

слог, а уз то и промениле природу његову; овде су узлазни

акценти на првом слогу: вода, нога, жена, гЛава рука, грана

или се још чувају стари акценти на крају речи, ако иза ње

непосредно долази енклитика: Нога ме боли, жена му то,

грана се сломила (Мартинићи). На другој страни, у васоје-

вићком говору, све именице које су некада акценат имале

на завршном слогу и данас га на њему чувају у ген. и инстру-

менталу једнине: чесмё, стопе, боје, иод чесмбм (забележено

у Краљима), док у осталим падежима све имају * и ' на ко

ренову слогу или испред енклитика " чувају на крају речи.

Из овога се може закључити:

1) Померање акцента у пиперском говору вршило се у

етапама; најпре су акценат с краја помериле оне именице

које га више ни у једном облику не чувају на некадашњем

месту, а затим се с краја померио кратки акценат код име

ница које га тамо још чувају на дугим слоговима

2) Узлазни акценти у васојевићком говору су старији

него у бјелопавлићком, и овај други је акцентом ближи пи-

-
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перском говору, иако су по другим важним ]'езичким особи-

нама, фонетским нарочито, пиперски и васо]евиЬки скоро у

свему идентични, а од б]елопавлипког се у понечем различу.

104. У Рогамима се срепу личности ко]е место " на

краръим слоговима по]единих облика, и код свих група ових

именица, чак и код личних имена, има]у " на кратким, а

на дугим кореновим слоговима: Мара, /ёла, вила, трава, се

стра, рдса жёл>а итд. — особина ко]а из западноцрногор-

ских говора преко Подгорице ту досеже и до пиперског го

вора, али ко]а нема у н>ему ширих размера ни венег значаща.

105. Двосложне именице ж. рода, уколико акценат пре-

носе на предлог, преносе га углавном с облика акузатива

]еднине и множине. Остали облици чува]у сво]е акценте било

ко]'и предлог се испред н>их налазио. Изузетак чини само

датив ]еднине неких именица ко]'е акценат преносе и на пре

длог кь", ако ова) до^е испред н>их. А према томе да ли ак

ценат преносе само с дугих или и с дугих и с кратких нагла-

шених слогова, именице ко^е данас у ном. зедн. иш]у акце

нат на првом слогу можемо поделити у две групе.

Именице ко]има ]е акценат по пореклу на коренову

слогу и оне ко]е су га у свим облицима помериле на та}

слог, преносе га на предлог само с дугога слога:

р бйнку, р банке, на банку, за банке, р до}ку, ни Д0]ке,

за мй}ку, ни ма]ку, за курке, арё(д) курке, на карте,

р чйвке, р цркву, прё(д) цркву, у лаку, под лаку,

зй лаке, на даку, пред бёрбу, на гЯавн>е, зй плату,

кь" кирши, кь" главки.

Кратки акценат им )е ме^утим непокретан: прет крку, у

тйкву, на стрбе, уз бркву, под вйиту, за крдшнзу, на смдкву,

за саблу, на н>йву, у киту, под силу, у мь'гЛу, под мётЯу, уз

йгЯу, под чёсму, за гЛдбу, — а никада с акцентом на предлогу.

106. Оне именице ко^е су само кратки акценат с кра^а

помериле на први слог преносе акценат на предлоге и с

дугих и кратких слогова датива ]еднине и акузатива оба бро]а,

а гдекад и с облика лок. ]еднине:

у земл>у. ни воду, рз гору, ирё\д) зору, за косе, р

овце, ни козе, за гране, ни рёсе, р пёту, пд(д) главу,
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за руке, на вд]ску, у стране, кь" коси, кь" кози, кЪа

грани, кь" глави, ад грани, при земли, при води,

У ово] групи имамо оно исто што и у вепини нови]их

ди]алеката наших. У прво] су именице с пренесеним акцентом

датива и акузатива, ко]е су иначе припадале типу с наглаше-

■ним кра]нэим слогом, и ко]е су, превлачеНи акценат и у осталим

облицима и прилазепи типу с нагласком на коренову вокалу,

задржале особину преношеи>а " на предлог и предале ]е име-

ницама с ко]има су се из]едначиле. Као у замену за то при-

хватиле су од к>их и чуваше кратких акцената на првом слогу

датива и акузатива. и кад се испред н>их налазе предлози.

107. Тросложне и вишесложне именице женског рода

на а су углавном тро]аког типа:

а) с акцентом на првом слогу: }абука, застава.

Ь) с акцентом на неком унутарн>ем: варница, Ьевб}ка.

с) с акцентом на кра]у: срамота.

У тип под а спада]у:

}йбука, понуда, кдрица, сурутка, потреба, дснова,

остова, пддлога, покера, уда}а, пдплава, прёшлица,

ирдда}а, дбрвица, Мйтровща, )етрвица, ма]сторица,

заставица.

Све оне и свуда има]у непокретан акценат: пбнуда — пднуде,

пбнуди — пднуду — понудом — о пбнуди — пднуде — абнудь" —

пбнудама и }етрвща — ]ётрвицв—]ётрвици —]Ътрвицу —^ё-

трвице —]ётрвицбм — о ]ётрвици — ]ётрвице — }етрвйцьа —

]ётрвицама.

108. Вишесложне с акцентом на унутарн>ем слогу:

^евд]ка, заклётва, тьамнйца, несрёЬа, гребула, вар

ница, лопата, малина, главйца, купина, неЬёла, де-

лй/а, вечера, молитва, мотйка, проайлица, пйтй-

лица, при]ьителйца, гаталица, учйтелица, размй-

рица, бесидслица, кабаница, берачйца, Ерцёгдвка,

Црногдрка итд. —

или има]у непроменл>ив акценат у свим облицима (ако има]у више

•од три слога) учйтелица — учйтелицё — учйтелицу — учйте
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лице —учителицом — по учйтелпци — учйтелице — учйте-

лПць"— учйтелицама, ири}ъателйца — прщь"телйцё . . . при-

]ъателйцъа (дулеле на претпоследжем слогу ген. мн. и ни]е

никаква промена), — или га у ген. множине преносе на први

слог (тросложне): гребрла — гребулё — гребули итд. а: гре

буль", малйнъ", гМвйцб", кбарйвь". Управо и код ових ]е

акценат сталан, ако само врапанэем непосто]аног ь" увепа]у

бро]' слогова: молитва — молйтьавьа, 1)евд}ка — ^евд]ьакьа. Ова

последьа ]е ]едина од свих с превученим акцентом у вок.

]еднине: ^ёво]ко, али не увек и у вок. множине; ^ёво}кё се

тамо ре^е чу)е, а обични^е ]е: ^евд^е.

109. Ни ова] ни следени, а, полазеНи од Вукова и Да-

ничиНева акцента, ни претходни тип нису сачували све сво]е

примере. Променом места акцента по известан бро] именица

]е прелазио од ]едног другом типу. Ово ]е особина с ко]ом

смо се срели и код првих група именица. Али у сваком раннем

случа]у природу преношен>а акцента об|ашй>авали смо ствар-

ни]им доказима. Поре^ежем пиперских и општецрногорских:

бёбица, бёсти]а, Бйстрица, бдЛанца, Вйдосава, грё-

баница, гусеница, доколена. иглица, икона, йконица,

йсиаша, ]адница, }йгн>ица, кбмора, Лизина, лутрщ'а,

лутеза, матара, мУслина, мЩица, метлица, му-

шица, уредба, наука, неправда, наказа, одежда, Ос

нова, зааара, зйарека, замука, задруга, зйбава, за-

буна, намама, направо, наредба, помщка, ирёиелща,

стручина, смрзлица, рйзлика, стдтиница, каменица,

карличица, дёсеторка, гра(х)оровина, /асеновача,

]йсеновина, ^йволица —

са Вуковим и Даничиневим: каменица, карличица, десёторка,

грахоровина, ]асёновача, ]асёновина, ^аволица и свима другим

под узлазним акцентом на првом слогу, — лако ]е утврдити

посто]ан>е разлике у акценту, а ван тога не може се сигурно

ништа дал>е закл>учивати. Из онога што ]е у претходном

параграфу казано о преношен^у, и што се опет зна о на]-

нови]ем нашем акценту — да се само у тросложним, и то

исклъучиво у оним ко]е у генитиву множине не повеНава]у
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бро] слогова, ]едино у том падежу превлачи акценат на први'

кратки слог, — могло би се претпоставити да ]'е ]едан добар

део набро]ених именица угледашем на та] облик и у оста-

лим облицима акценат пренео на први слог. Ако се за овим

има на уму то што су неке од именица у ко]има ни акценат

ген. множине ни]е могао доспети на први слог изведене, те

да и код и>их може по среди бити аналоги]а, т]. узиман>е

акцента речи од ко] их су изведене: каменица од кам, карли-

чица од кйрлица, дёсетарка од дёсет, грй(х)овина од гра(х),

}йсеновина и }&сенотча од ]асвн, биволица од Ьавб — и ]ош

се пружа могуНност да су тросложне с дужином на првом

слогу усво]иле начин преношеъа оних чи]и ]е први слог кра-

так, тек би се онда и ова] случа] могао об]ашн>авати као и

сви први — аналогиям.

ПО. Ни тип именица с акцентом на првом слогу ни]е

сачувао све примере ко]и су му припадали. Но рекло би се ова че

тири: жутарйца (тако се зове жута коза), котарйца, котарй-

чица и в]етрен>ача, али код Вука ]е у све четири низлазни акце

нат на првом слогу, а у пиперском, како видимо, на треЬем

од почетка према кра]у. Прву од н>их Вук ]е, како сам каже,

забележио у Грбл>у (Бока Которска). Само место ]е доказ

да се №ен акценат не може сматрати поузданим за одре!}И-

ван>е акценатског типа. Даничип у сво]им Акцентима нема

ни ове ни остале три именице. Уз то се може репи да ]е

само котарйца обична с Вуковим акцентом, а у друге три у

говорима с на]нови]ом акцентуациям акценат ни]е као код

Вука, веН ]е у н>их * (кратки узлазни) на другом слогу, што

тачно одговара напред обележеном пиперском акценту. На-

мепе се претпоставка да Вук у ових речи акценат ни]е

бележио како га ]е сам осепао, веЬ онакав какав ]е код

других чуо, што би значило да ове именице не припада]у

типу с акцентом на првом слогу.

111. Ако ]е померанце акцента с првог слога непознато

или ретко, не значи то да се акценат тамо и уопште не пре

носи према кра]у речи. С треЬег од кра]а преноси се на.

претпоследн>и у речима: крал>евйна (код Вука: кралевина),

трговйна (трговина), домовина (домоеинэ), имовйна (ймовина),

обрезотйна (обрёзотина), варевйна (варевина). Природу овога!
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€езнача]'ног померанца акцента ни)е лако утврдити. Безнача^

яог, кажем, ]ер промена места ни]е променила и акценатски

тип, пошто ]е акценат ипак остао на унутари>ем слогу.

1112. Именице:

тетива, машйнй, сЯанина, тушина, сирота, дивота,

леаотй, срамота, стрвинй, стрнинй, старина, са

мом, ширина, дубина, висинй, дужина, тежина,

слобода, добротй, красота, влештина, ведрина, вру-

Нина, (х)ЯадноМ, деблинй, ]'едринй, рудина, лутина,

гревота, ирекрётн>й, серцада, кадйфа, мЛадинй, мо-

крина, величина, биедй, миескй, свиеМ, звиездй,

жлиезда —

■у вокативу ]еднине су имале друкчи^и акценат; у том паде

жу акценат ]е био на првом слогу (испор. код Даничипа:

лзёиото, красото, стрвино, сбтоно). Поред вокатива померен

]е акценат скоро у свих тих именица ]ош у акузативу ]ед-

нине и ном. множине (види у Акцентима Даничипевим, издание

Српске крал>. академике, 1925, на стр. 11).

И сасвим ]е природно што се у пиперском вепи бро]

именица овога типа и свим осталим падежима повео за вока

тивом и акузатизом ]едн. и ном. множине, помера]упи акце

нат с кра]а на први слог. Такве су: бу]ица, гдсиода, дщоба,

юдйва, рбдбина, старина (стар човек), су~дбина, тарана, тьа-

збина. Доследно су пренеле кратки акценат с кра^ег слога

и именице: иланина, рй]ека, срщеда, али ове три, па и одива

чувашу стари акценат и на крадем слогу; у ген. и инстр.

]еднине наглашава се ]едино: иланинё — иланинбм, риекё —

риекдм, сриедё—сриедбм, а и: одивё—одивдм, поред ддиве—

■бдивбм. Ове четири именице сачувале су и " на првом слогу

двосложног наставка -има: иланинйма, ри'екама и одйвама

'(последней ]е можда и обичнир! с акцентом: бдйвама, а прве

две зна]у само за акценат какав ]е означен).

113. Именице с акцентом на кра]у у пиперском позна]у

и друкчи]и акценат вокатива ]'еднине. У некима од тих име

ница- тамо ]е ова] облик обични^и с акцентом на претпослед-

№>ем слогу: стрвино уедна на пр. и л>еибто мб/а. чешпе ]е

«его с акцентом на првом слогу, а ова] акценат се чу]е ^ш
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и у: сирдто, сЛобддо, грддбо, поред: сйрото, сЛдбодо, грдобо.

И разумливо ]е што се акцентом за вокативом повео и номи

натив ]еднине у: лепота и стрвйна, а за овим и сви остали=

облици у ко]их ]"е кратки акценат био на последнем слогу.

Овим путем свакако ушле су ме})у именице с акцентом на

унутраш№>ем слогу: аасана, брзйца, вЛастёЛа, малина, }абана,

кречана и акцентом се из]едначиле потпуно са: коприва, Ло-

пшиа и другима ко]е су овог акценатског типа.

114. Има по неки пример ко]и нам казу]е да су оба.

акцента вокатива била под]еднако честа. Такви су примери:

бодала и будила, магаза и магаза, станица и ситнйца.

Именице ко]е, било свим облицима било само облицима>

с дугим наглашеним слогом, припада]у типу с акцентом на

наставку, у ген. множине, разуме се, акценат има]у само на-

наставку: дубйнь", висйнь", машйнь", л>еидть", иЯанйнь", ри-

1екъа.

115. Вишесложних именица ко]е акценат преносе на

предлоге има свега неколико; од свих ]едино: пЛйнина, сра

мота, срйуеда, стщена и рЩека, и то само са сво]их облика

акузатива губе сво] акценат и преносе га на предлоге: у*пЯа-

нину, низ планину, рз иланине, зй срамоту, ни срамоту, у~

сри'еду, У сти*ене, ни ри*еку, проз ри*еку. Последнее три име

нице заправо и не можемо сматрати вишесложним. ]ер ^е

померанце акцената на предлоге извршенв' ]ош у доба док ]е

и]е (и*ё) у старо] сво^ вредности (Ъ) чинило само ]едан слог.

У прве две именице акценат ]е по пореклу био на првом

слогу, не само у вокативу веН и у акузативу, а такве име

нице и по Даничипу преносе п с облика акузатива на пред

логе испред себе. Само код ДаничиЬа за овакав пренос ак

цента на предлоге зна]у све оне именице код ко^х акценту

номинатива на кра]'н>ем слогу одговара ух акузатива на првом.

А у пиперском ]е помераше акцента на предлоге познато-

само у ова два наведена случа1а.

116. Именице женског рода без наставка у номинативу

^едннне према претходним и по акценту чине засебну трупу.

^дносложне, сем млед и смрт, у номинативу све има]'у

дуг акценат. Али према томе да ли им акценат номинатива
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^еднине оста]е такав и у зависним падежима или се у 1ьима

■скрапе, — оне разлику]у два типа:

а) именице у ко]их " номинатива оста]е непромеььен и

у зависним падежима : глад — глйди.

Ь) именице код ко]их се " номинатива у зависним паде

жима скраНу]е: мок — моки.

117. Склоност к ]едначе№.у акцента у свим падежима

пореметила ]е првобитни однос номинатива према зависним

падежима и бро]ем примера обогатила ]е први тип на штету

другога. Именице: ваш, жуч, льаж, крв, раж, свас(т), чьас(т),

у свим облицима задржава]у дужину акцентованог слога као

год и: гМад, дуж, мас(т), ствар, куд, жёк, кап, кбб, слас(т),

слуз, саде, ерж, стйд, чйк. Некадашн>а разлика, скрапиван>е

акцента зависних падежа код првих, отстранена }е под ути-

;ца]ем аналоги]е, према квантитету акцента у номинативу и

акузативу, те за данаилье ]езичко осейаше с овим другим

именицама, у ко]их ]е и био дуг акцентовани слог зависних

падежа, чине исти акценатски тип. А код свих ]е опет под ути-

1ца]ем ]едних облика на друге, акценат доста упрошЬен.

И лок. ]еднине, у коме ]е код ДаничиНа акценат често

пренесен на кра]н>и слог (власт — власти), у говору пипер-

ском има акценат осталих падежа: о власти, о ствйри, по

мйсти, по крди (уколико га не помера]у на предлоге). Ледино

последн>а од н>их ]е позната и с акцентом на наставку за

.облик: Нй^е ми по кудй (не допада ми се).

1 18. У множини ове именице, уколико има]у облика множи-

ше (вепи бро] №>их су апстрактне и вишесложне), — у ном. и

акуз. има]у акценат облика ]еднине, а у генитиву и дативу

(и инструменталу) има^у акцеиат на наставку за облик: ваши,

Пь"жй, стварй, дужй, кудй, сласти и вашйма, Ль"жйма, ства-

рйма, дужйма, кудйма, сластима.

119. Оно неколико примера с неиз]едначеним акцентом

у ном. и акуз., с ]'едне, и у осталим падежима, с друге стране:

нок — ндки, уш — уши, мок — мдки, пёк — пеки,

кдс(т) — кдети, зоб — здби, сд — едли —

— акцентом, не узима]'упи у обзир н>егову дужину, готово

•се не различу од претходних. И од ових само ]една, име
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ница ндк, у лок. ]еднине преноси акценат на наставак: по

нокй, али ]едино кад ]е уз га.у предлог по (испор. д ноки,

при ноки). Све друге чува]у сво] акценат на првом слогу у

облицима ]еднине и у ном. и акуз. множине. У ген. множ.

акценат им }е редовно на наставку: нокй, кости, зоба, уши;

г у дат. (и инстр.) мн. позната су оба акцента: ндкима и но-

кйма, ушима и ушйма, костима и костима, мдкима и мокйма.

120. У погледу преноше№>а акцента на предлоге, 1едно-

сложне именице ж. рода без наставка донекле се слажу с

именицама мушког рода. Све обично помера]у акценат на

предлоге с облика ]еднине и акузатива множине:

на жуч, дд жучи, испо(д) жучи, у крв, за крв, дт

крви, р чъ"с(т), 6(д) глади, р мас{т), дд масти, р

но;', исарёд ноки, у кап, р срж, у чак, пд куди (или:

по кудй), мимо чь"сти, за ствари, на ствари, пдд

но/, р пёк, од ноки, йс пеки, зй кости, дд кости, р

зоб, д{д) соли итд.

12!. Именице: мл>ёд и смрт ]едино гдекад у Црнцима

с облика акузатива ]еднине губе сво1 акценат. Предлози

испред овога Нэихова облика тада су под узлазним акцентом:

у смрт, на смрт, за млед.

122. Двосложне су:

а) с акцентом на првом слогу: пймёт, равьен.

Ь) с акцентом на кра]у: л>убав.

Првога типа су:

млйддс{т), старос(т), немок, пакос(т), радос(т), Лр-

дбс(т), йвёт, врлёт, зёлён, црвён, чёл>ус(т), стрмён>

стрдён, пйтдм, ирегрш(т), пдган, нечйс(т), дбЛйс(т),

папрат, равьен, мйсь", рЩеч, свй]ес{т), цй}ев, пй-

иЯад, ]йтад, блйзнац, ]йрад, телад, прасад, мом-

чад, клурсад, кдн>чад.

123. У именица ко}е се завршава]у на -ос(т) дужина

овога слога не посто]и испред наставка у зависним паде-

жима: мЛадос(т) — мЛадости (ген., дат. и лок. ]едн. и ном.
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и акуз. мн ), мШдошку, радбс(т)— радости, старост — ста

рости, ийкбс{т) — пакости, лудбс(т) — ЯУдости. У осталих

именица та] слог чува сво]у дужину: нёчйс(т) — нёчйсти, по

ган — погани, зелен — зёлёни, црвён — црвёни, дбмйс(т) — обла

сти, пйалад — ийалади, тёлад — тёлади. А у свих н>их, без

разлике на завршетке, акценат у ]еднини, и у ном. и акуз

множине, оста)е на првом слогу (види примере горе).

124. У облицима с двосложним наставком (дат. и инстр.

мн.) обични]и ]е акценат на првом слогу наставка за облик:

мйслйма, пакостима, поганима, равнйма, ца*евйма, лудостй-

ма, болестйма. Управо код именица с дужином првог слога

или са -ще- (■&) у корену, ]едино ова] акценат ]е и могупан.

Иначе ако ]е та] слог кратак, рш ]е обични]е да акценат

буде на шему: поганима, болестйма, пакостима, чешпе се

чу\е него с акцентом какав ^е горе означен. И код збирних

именица на -ад ко]е су овога типа, познат ]е само ова] акце

нат: тёладима, пйпладима, момчадима, близкадима, )аради-

ма, }агн>адима.

125. И у ген. множ. ове последнее зна]у исюьучиво за

акценат на првом слогу: тёлади, пйилади, момчади, блй-

знади; а у свих осталих ко]е су овог акценатског типа акце

нат ]е на наставку за облик: погани, болести, мйслй, ци*евй итд.

126. Пошто се код н>их извршила дво]ака промена, с

овима се из]едначио известан бро] именица на -дс(т) у ко]их

]е акценат рани]е био на крадем слогу, ^дна од ових про

мена ]е у томе што се акценат с кра]ньег слога пренео на

први, а друга што се нъихов новонаглашени слог скратио.

Према двема узастопним дужинама Вукова ]езика, у пипер-

ском код ових именица имамо кратак и дуг слог. Дани-

чипеву (и Вукову): дфжндст, бЯагбст, }ардст, нагЯбст, влёр-

нбст, хйтрдст одговара пиперско: дужндс(т), бЯагбс(т), ]а-

рдс(т), вл>ёрндс(т), (х)йтрбс(т). Као горн>е именице типа

ко^ему су пришле, и ове има]'у исти акценат и квантитет у

свим падежима ]еднине. У множини се, пошто су апстрактне,

ретко употреблава}у. Уколико се употребл>ава]у у ном. и

акуз. има]у акценат облика ]еднине, а у ген. и дативу (и

инстр.) множине су дво]аког акцента: држностй, дужностима

и дужностй, дужностима.
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127. Од именица на -ос(га) сачувале су акценат на кра1-

шем слогу: (х)рабрдс(т) и наглдс(т) (опет судрукчи]е него у

Вукову речнику, по томе што им ]'е код Вука дуг и кра]н>и

слог, а овде ]е кратак); а од осталих: лубав, суврс(т), на

цист), прйчёс{т), наруч. Ово неколико именица у свим паде-

жима су сачувале дужину првог и акценат другог слога:

лубав — лубави — лубавлу. Само у Црнцима у ном. и акуз.

]еднине место хх на крадем чу]е се ' на првом слогу: лубав,

ирйчес(ш), напас(т), наруч, суврс(т).

128. На предлоге преносе акценат многе од двосложних

именица с акцентом на првом слогу:

за телад, у телад, кб(д) телади, испрё(д) телади,

за клусад, у аиилад, бт ииилади, код ]агн>ади, из

]аради, у ]арад, за ирасад, иза просади, у младос(т),

бд младости, за пакбс{т), од болести, на питом,

д(д) студёни, бд радости, за радос(т), у болёс(т),

бт погани, без папрати; —

(рщеч, свй/ес(т), цщев ]е требало навести с ^едносложним,

нарочито кад ]е реч о преношен^у акцента на предлоге).

Ипак ме^у овим именицама има таквих ко]е чува]'у сво]

акценат, а не преносе га на предлоге: за немок, у бблас(т),

на нёчйс{т), за ирёгрш(т), у чёлус{т), на црвён.

129. Вишесложне им а] у три типа:

а) тип именица с акцентом на првом слогу: р^ковёт;

Ь) тип с акцентом на неком унутарььем: побджнбс(т);

с) именице с акцентом на кра^у: }еднакбс{ш).

Акценат на првом слогу не подлеже никаквим проме-

нама. Именице: пбмисьа, нёмиЛбс(т), зановёт, праведнбс{т),

бЯагови'ес(т), заиови'ес(т), сабЛазьен, пасторчад, кбпиЛад,

сйрочад, — поред акцента вепином чува]у и дужину (]ер их

]е мало на -ос{т), ко]'е као и двосложне скрапу]у та] слог

испред наставка зависних падежа) у свим облицима: р^ковёт—

руковёти (сви зависни падежи ]еднине и ном,- акуз. мно-

жине), руковёти—руковётима, зановёт— зйновёти, саблазьен —

сабМйзни, пйсторчад — иасторчади, сйрочад — сйрочади.
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130. Акценат не мен^у, али дужину кра]н>ег слога но

минатива ]еднине скрапу^у у осталим падежима (као у оста-

лом и код ДаничиНа) именице с акцентом на неком унутраш-

№>ем слогу: страицьйвд~с(т) — страш/ьйвости, оскудндс(т) —

оскрдности, л>убйзнбс(т) — лубйзности, побджнос(т) — аобдж-

ности, ;'езйвдс(т) — ]езйвосши, зЯоку~дндс{ш) — злоНудности,

честйтбс(т) — честйтосши, разборйтбс(т) — разборйтости,

истовл>ётндс(т) — истов/ьётности, немард>йвдс(т)—немарл>й-

вости итд. Ово ]е разумливо, ]ер ]е то за]едничка особина

свих именица на -ос(т), без обзира на н>ихов бро] слогова и

место акцента.

131. Понека од ових именица пришла ]е претходном

типу. Место средн>ег акцентован ]е први слог номинатива

именица: нёмиЛдс(т), нёситдс(т), арёмудрдс(т) (испор. са

Вуковим и ДаничиЬевим: нёмилдст, нёситдст, ирёмудрбс(т).

Од оних типа под а), тач. 129, уколико се оне не завр-

шава у наставком ових, различу се квантитетом слога пред

наставком у зависним падежима; ове три именице, као и све

на -ос(т), дужину слога пред наставком скрапу]'у

132. Као ни двосложне с акцентом на кра]у, и управо

као ни многе друге врете речи, ни вишесложне именице на

-ос(га) од две]"у узастопних дужина ]едну не позна^у. Само

док ]е код двосложних однос дужина: „ — (у пиперском),

према — — (код Вука), код ових ]е обрнуто однос: —

према — —. Од свих вишесложних с двосложнима се слаже

именица готдвос(т), т]. код н>е се преноси акценат на претпо-

следнэи кратки, а чува се дужина последга>ег слога, готдвбс(т),

(у Вука; готбндст) као дужнбет, и тиме улази меНу именице

типа с акцентом на унутрашн>ем слогу. Остале именице овога

типа сачувале су кратки акценат на кра]у, а има]у дужину

на слогу испред акцента: могуНн6с(т) — могуИндсти, ]една-

кбс{т)—]еднакдсти, немарндс(т)—немарндсти, подмукЛдс(т),

ионйзндс{т), покдрндс(т), неаокдрндс(т), неаовбл>ндс(т) (код

Вука и ДаничиНа: могукност — могуНности, ]еднакост, немар-

ност итд.)

133. У Црнцима наравно може бити на претпоследжем

слогу ном и акуз. ]еднине дуги узлазни акценат: могукнос(т),

;'еднакос(т), покорнос(т), али, разуме се, без дужине на кра]у.
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134. Мало )е необично што од свих вишесложних ]едино

мменица зановёт помера акценат на предлоге ко]и испред

аье сто]е: у зановёт, на зановёт, дд зановёти, ирбза зановёт.

Вал>а нагласити да ипак облик генитива и ове именице

■чешне чува сво] акценат, а с облика акузатива померанце

^е много обичн^е.

АКЦЕНАТ У ПРИДЕВА

135. Компликована акценатска система далеке прошло-

•сти у придева нашег ]'езика ]ако ]е упрошЬена. Н<*кадаши>и

-акценатски типови утицали су мег)усобно ]едан на други и

]'едначили се. Многе разлике у акценту су уклон>ене. Главна,

и скоро ]едина код неких придева, остала ]е разлика мег]у

облицима одре^еног и неодре!]еног вида. Довде су наши

новоштокавски говори ишли за^едно. Дале, у по]единим ди-

]алектима, у некима ман>е у некима више, било ]е опет ути-

ца]а одре^еног вида на неодре^ени или обратно, — као и

утица]а по^единих акценатских група ]едне на другу. Та] ути

ца] ни]е, мислим, нигде узео тако широке размере као у го

ворима црногорским, па дакако и у пиперском.

Придеви су речи у многоме различие од именица, па

су, природно ]е, и особине и>ихова акцента друкчи]е. Ипак,

да би се дала прегледни]а слика и придеве пе веЬим делом

на]згодни]е бити груписати по бро]у слогова. ВеНим делом,

кажем, ]ер се придеви мег)усобно знатно различу и по зна

чен^ своме. На]пре, сви не позна]у оба вида. А и независно

од вида акценат присво^них различай ]е, и по другим сво]-

•ствима, од акцента описних придева.

136. Присвоен придеви с обликом неодре^еног вида

акценатски се, без разлике бро]а слогова, управл>а]у према

лменицама од ко]их су направл>ени.

а) Придеви на •««:

мЩчйн, бабйн, стрйнйн, тёткин, уу'нйн1), газдПн,

агйн, сёкйн, снь"шйн, Ъур^йн, Лукин, Николйн, Пе

1) Акцептовали слог и у придева и у именице ]е кратак у пиперском

.говору, иако }е у многим другим ди]алектима нашим та) слог дуг.
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рйшйн, Ъдр^щйн, владичйн, во}водйн, Марй/Он, Ве

ликан, Марин, ]анйн, ]бвйн, %евд/чПн, МиЩкйн

и др.1)

има]у акценат именица: мщка, баба, страна, тётка, у]на,

дга итд. Што се у Црнцима, као и у другим неким суседним

говорима црногорским, код оних претставника ко]'и зна]у за

узлазне акценте, придеви изведени од именица с узлазним

акцентима не подудара]'у с тим именицама — то ]е сасвим

разумл>иво. Именицама: Мара, /два, снь"ша одговара^у при

деви: Марин, /бвйн, сньашйн, ]'ер ]'е слог под акцентом у

придева редовно дуг, те се акценат с нъега не помера.

137. И за придеве на -ов (ез) важи исти принцип, само се

овде, потребно ]'е нагласити, придевски акценат слаже с ак

центом зависних падежа именица — у случа]у кад мег)у но

минативом и н>има има разлике;

[анков, Марков, Веков, Матов, Пёрдв. Синанов,

Радованов. Милутйнов, Драгутйнов, Томанов, ]о-

ванов, Новиков, Лазарев, Вукашйнов, очёв, стойчев,

$аков, кумов, бабов, царев, кралев, старчев, ейнов,

братов, дужнйкдв, илевйчёв, /ьекарёв, сел>акдв, иа-

стйрдв, команди*ердв, кааетандв —

у свему апсолутно као: /анко, Марко, Вёкд, Матд... дуж-

нйка, атьевача, лекари итд. Од свих ]едино придев очёв по-

ред означеног има и акценат на првом слогу. Што се акце

нат с придевског наставка у Црнцима помера, те место низ-

лазног акцента на кра^у тамо сто]и узлазни на претпослед-

№.ем слогу, то ^е зато што ]е самогласник у придевском

наставку редовно био кратак. Код ових примера имамо]'едну

потврду више да се присвоен придев у црногорским гово

рима акцентом слаже са сводом именицом. У говору Пипе-

рима суседног племена Куча акценат: Павлёв, Маркдв, Жив-

кдв слаже се таког)е потпуно са именицама (види тачку 44).

Уколико посто]и разлика измену ове две трупе придева,

она се тиче квантитета кра^ег слога, а не акцента; -ин, ко

*) Оя ових се акцентом не слаже са сво]ом именицом ] едино придев:

Сестрин, ]ер ]е у основне именице акценат на кра]у.
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]им се ]едни завршава]у у ном. мушкога рода увек ]е дуго1)»

било под акцентом или не било; наставак -ов ]е мег)у-

тим у том облику кратак.

138. Присвоен придеви у одре^еном виду имл]у неко

лика различна завршетка. али наставци ко]има се граде ретко

условл>ава]у овакав или онакав акценат. И овде се на]чешЬе

■придевски акценат слаже с акцентом именице, у номинативу

или зависним падежима. А среие се и нешто друкчи]и акце

нат. При груписага>у ]е на]згодни]е попи од тога да ли ]е

наглашен први слог именице, или ма ко]и од осталих. У

првом случа]у, т]. кад ]е акценат на првом слогу именице,

•посто]е две могупности.

139. Придеви:

жёнскП, сёоцкй, идлскй, кбн>ска, друмскй, ийиерскй,

сти/енскй, слатинскй. варошкй, душманскй, мана-

стирскй, сиасовскй, ^р^евскй, дуовскй, васо]евичкй,

брйтоножицкй, мрцкй, кучки, бйцкй, суцки, змЩскй,

зЛбигворскй, стйрь"чкй, вйтёшкй, ирйзничкй, собнй,

кутка, зббрнй, кбз'й, бвчП, —

има]у исти акценат с имеьицама: жена, село, поле, кбн>, друм

Пйиери, Стщена, Слатина, варош, душманин и др.

140. Ни]е редак ни пренесен акценат, на кравшем -и:

илеменскй. иЛанинскй, кралевскй, ^аволскй, кнежев-

скй, реверсий, вражй, вучй, }езерскй, ра]скй, роцкй»

сватовскй, ба*ейскй, ри*ечкй, ьан^елскй, заводски'

(и зйвалски), винскй (и вйнски), брацкй (и брацкй),

/ьуцкй (и луцкй), божй (и бджй), морскй (и мдрскй),

свадбенй (и свадбенй), друштвенй (и друштвенй),

очнй (и очнй), црквенй (и црквенй).

Исти ]е акценат у свим падежима оба бро]а и сва три рода:

илеменскй — илеменскй — илеменско, па и: илеменскога — але-

менскё — илеменскбме — илеменско]. У ген. и дат. — инстр.

множине, где наглашеном слогу других облика одговара ще,

акценат }е кратак и на самогласнику и: илеменскще{х)—иле-

менскщема.

*) Потребно ]е истаНи да код Вука и ДаничиНа нема ове дужине.
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141. Ако се акценат у именица налази на ма ком слогу

иза првога, придев се по акценту доследно слаже с име-

ницама:

во}нйчкй, момь"чкй, дужнйчкй, ]унйчкй, кбайл>скйг

тукйнскй, гостй/ьскй, цетйгьскй, подгдричкй, бл>е-

Яоайвлицкй, Яуиёшкй, гурбёцкй, чобйнски, овчйрскй,

ть"мнйчки, медински, коЯашйнскй, велёстовскй, аисе-

нйчкй, затворенйчки, разб6]ничка, шьевачш, ко-

вйчкй, учйтежкй, родительски, (х)щ'дучкй, вЯасте-

лйнскй, алемйцкй, насел>енйчкй, болеснйчкй, капе-

тйнскй, нардднй, завдднй, заЯджнй, божйтн>й, ус-

кршн>й, —

и местом и дужином акцента слажу се с номинативом име-

наца : во/нйк, момьак, дужнйк, ]унйк, Коишъе, туЬйн, Гостйл>ег

Цетйгье, Подгдрица, Бл>елоийвЯики и другим, од ко]их су

начиньени.

142. Само се присвоен придеви постали наставком -/и

од именица средн>ег рода на е-ёта, ко}е значе нешто младо:

)йг.н>Шй, ]арёкй, телека, ждребёкй, курёкй, магарёкй — одли-

ку]'у од осталих за припадание тим што има]у акценат неза-

висан од именица. Тако и придеви на -ски ко]и значе припад-

ништво извесном имену места чи]а се основа завршава трупом

сугласника, те се у придеву умепе непосго]ани полугласник

измену н>их: ровьачки од Рдвца, гать"чки од Гйцко, дрезъан-

ски од Дрёзгй, близьански од Блйзнй. И код ]едних и код дру

гих акценат ]е сталан у свим облицима, — код првих на

последнем слогу именичке основе, а код других на непосто-

]аном полугласнику.

143. Описни придеви. |едносложни су дво]аког типа:

а) они у ко)их се ном. ]еднине м. рода разливе акцен

том од истог облика у жен. и среднем роду: }йк —)йкй —

]йкб;

Ь) придеви код ко]их ]е акценат исти у облицима сва

три рода: здрйв — здрйва — здрйво.

Придеви :

]йк, брз, крив, крн>, бЯаг, врук, кррт, врйн, Яудг
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жив, драг, крс, жрт, грк, /ьрт, мЛйд, иЯйв, грс(т),

рй1>, слйн, срв, тврд, тр1?, бос —

има]у у неодр. виду дуги акценат на коренову слогу, поред

ном. ]едн. мушког рода, рш и у акузативу, кад ]е ова] ]ед-

нак с првим обликом, т]. у ]'едносложном облику. У свима

осталим, повеНажем бро]а слогова, акценат се преноси на

кра]Нэи слог: ]акй—]акр, брза — брзр, крива — крйвр. Акценат

овде зависи од бро]а слогова, те ]е он, према томе, на наставку

и у свим облицима женског и средн>ег рода: /бк$ — ]йкд,

)йк1 — }йкй, ]йкд] — }йкр, ]акр — /акд итд. У делу Црнаца " (ду

том низлазном) ном. мушког рода одговара ' номинатива жен

ског и средн>ег рода и свих независних падежа м. и средььег

рода: }йк старец, а ]ака баба и ]ако ]йще или: }ак старей

а: }йка старца и ;ака чШа. Мег)утим и тамо редовно: /ак2

бабе и }акд) бйби — разуме се, ]ер се " чува на кра^у и тамо

где су познати узлазни акценти.

144. У облика одре^еног вида акценат ]е редовно на

првом слогу, како у мушком тако и у среднем и женском

роду: крнзй — крн>а — крн>ё и кргьй. — кргьё — крн>а. С ^едне

стране ном. ]еднине неодр. вида, а с друге сви облици одре-

г)еног вида утицали су на неодр. вид (ж. и ср. род уопште

и на зависне падеже мушког рода), те ]е у говорима западне

и ]угозападне Црне Горе познат само дуги низлазни акценат

на почетном слогу. Према жив и према: жива—жива—живо

добивено ]е: жива — живо (ж. и ср. род у облику неодр. вида).

Ова особина се само дотакла пиперског говора у селу

Рогамима.

145. Под буди каквим условима, дул>и се самогласник у

]едносложних придева: ндв, сив, знйн, мёк, стрйн, вйт, шй/,

ррс, чип (испор. код Вука: ндв, сйв, знйн,мЫ и друге с "), и

тако они са свима сво]им акценатским особинама припада]у

типу: /Эк.

146. Ледносложни с кратким самогласником у ном. му-

шкога рода:

ъдрав, прав, прдс(т), клйс{т), рйд, ара, стрм, трём,

садр, чйс(ш), шрт, лъак, (х)рдм, дрг, крт, Лдш, мрк,

и/ьдн, сит, сМб, фррг, стёр, —
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свуда задржава]у исти акценат сем што, као уосталом и код

ДаничиЬа, прва два од набро]ених у облику одре^еног вида

могу, а последней мора дулити коренов самогласник: здравй,

права (поред: здрйвй, ирйвй) и стари ^едино овако).

147. Двосложни придеви углавном су дво]аки:

а) с наглашеним првим слогом: ж)>ккас(т), грдьен;

Ь) с наглашеним крарьим: богйт.

С кратким акцентом на првом слогу их ]е велики бро):

алкав, глйбав, бр/ьав, бйЛйв, врлав, гйрав, гнб]ав,

гн>ёцав, зндрв, мршав, йЯав, му)цав, грбав, кйЯйв,

ал>ёгав, губав, пристав, рагьав, гршав, клдпав, рй-

тав, дЛакав, Яьажав, ррн>ав, жйЯав, сличав, Лй}йв,

чриав, тран>ав, шбгйв, трйчав, Корив, ЬёЯав, рйхшв,

ъйтрен, лёдьен, шн>ёжьен, сребри, кЛбаас(т), крй-

Яас{т), кйтас{т), аасас(т), Ытас{т) ирутас(т), плё-

гас(т), цугаас(га), бЯатьен, брйжьен, жёл>ьен, мрйчь'н,

вйчьен, Ломь^н, ббьеЛ, гЛатьек, кйшьен, зЛдбьен, бри-

жьен, сётьен, тдпьеЯ, мдньер, вйчьен, зЯдбьен, рдсьен,

бйстьер, вйтьек, ]адьен, гЛасьен, позьен, вёдь'р, вЛа-

жьен, у'ась'и, кршьен, сйтъен, дстьер, тьаньек, узьек,

мучьен, чрдьеи и др. —

у свим облицима и неодр. и одре^еног вида акценат има]у

на коренову самогласнику. И не само то, веЬ придеви на ав

и -йс(га) дужину самогласника из тих наставака у мушком

роду, где се налази у затвореном слогу, преносе у све отво-

рене слогове облика неодр. вида; са глйбав и нрйЛас(т) ]е

]еднако: глйбйва, крйласта (ж. р.), глйбаво, крйласто а и:

глйбава, криЯаста (ген. ]едн. м. р.), г/йбйву, крйЯасту . . . У

облицима одре^еног вида те дужине нема: глйбавй — глйба

ва— глйбаво и крйЛастй — крйЛастй — крйЯастб.

148. Код ДаничиЬа из целе ове групе придев добар у

облицима неодре!)еног вида из ко}их испада непосто]ани полу-

гласник — преноси акценат на наставак. У пиперском их ]е неко-

лико таквих. Не само: добьер—добра—добрд веЬ и: вёдьер—

а ведра — ведро, мдкьер, а мокра — мокро, мддьер, о модрй—

модрд, дстьер а остра — осшрд, сЛйдЬек, а сЯатка — сЛаткб.
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149. Нешто ]е вепи бро] примера ко]и су, преносепи

акценат на кра]№>и слог, свим облицима пришли типу с акцен

том на кра]у;

горнат, крошмат, рун>ат, брснат, лиснат, уснат,

вунат, меснат, чворнат, клунйд, и/ьоснйт, шушпат,

космйт, иернат, шумнйт, реснат, главаш, речйт,-

очйт, сенат, —

у Акцентима Даничипевим има]у " на првом слогу, а овамо

се кроз све облике акцентом подудара]у с придевом богат.

150. Дуги акценат првога слога:

бурьен, жудьен, стальен, будьен, зорьен, срамьен,

вйдьен, ]йвь^н, славян, гн>ёвьен, кйвьен,ть''ман, красьен,

грдьен, мрзьен, трудьен, грозен, тужьен, сушьен —

оста]е такоЬе непроменл>ив кроз све облике и неодр. и одре-

Ьеног вида. У неколико примера у пиперском ни]е позната

дужина наглашеног слога: дйвьен (а не: диван) — дивна —

дивно, грёшьен, грётна— грешно, дйчъ'н — дйчна — дйчно, умьен,

умна — умно, (х)йть*н — (х)йтна — (х)йтно. И тако су ови

у свему ]еднаки с онима чи]и ]е акценат у свим ди]алектима

српскохрватског ]езика кратак.

151. Зависно од квантитета основног самогласника акце

нат на крахам слогу оста]е непроменл>ив, или се с №>ега

лревлачи на почетак. Придеви:

жёдь'н, мрсъ^н, снижен, краток, златьен, мйрьен,

с)а}ъ*н, стйдьен, алйтьек, тарь*н, мутьен, страшен,

( удьен, красен, аразьен, гладьен, крупен, арашьен,

грдьен, (х)ладьен, масьен, равьен, ружьен, дужьен,

(х)рабь*р, тй/есь'н, врщедъ*н, рщедь^к,—

у Вукову речнику и код ДаничиЬа има]у дуг узлазни акце

нат на првом слогу — последша три кратак узлазни на сред

нем—, што Не реНи да им ]е стари акценат био на кра]у.

У пиперском, аналогиям, према облицима одреЬеног вида, до-

бивен )е и у облицима неодреНеног вида акценат какав ]е

овде обележен, и ова група се ничим не разлику]е од групе
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типа: будьен из претходне тачке. Напола само извршило се

померанце акцента у придева:

тёжькк, жйдьек, шрпь'/ь, мркь" мудь*р;

та] акценат ]е доспео на први слог облика номинатива муш-

кога рода, а женски и средней род, као и зависни падежи

м. рода, у неодр. виду ]'ош чувашу акценат на наставку:

тёшка — тёшкб, жйткй—жйткб, шуа/ьа — шуалё, мукЛа —

мукЛд, мудри — мудрб. Код великог дела претставника го-

ворних у Подгорици ]едначен>е акцента и у ових пет при

мера }'е потпуно, т]. у сва три рода акценат ]е на првом ду

гой слогу. А у пиперским Рогамима и овде среНемо подра-

жаванэе подгоричком акценту.

153. Нарочито ]е потребпо нагласити да су облици не-

одре^еног вида у зависним падежима доста ретки у употреби;

место н>их се и у нэихову значен>у тамо све више употребл>ава]у

облици одреНеног вида. Нарочито Не се ретко чути облици

зависних падежа у женском роду. И зато се не може реНи

да последних пет примера и у тим облицима чува}у акценат

на крарьем слогу. Према: Мудри онбга чбка, фала Богу, реНи

Не се: Мрдрё жене (а не мрдрё итд.) или према: Тёшка

срца Не се растанут — тёшкё итд.

153. Код примера с кратким самогласником у корену

акценат се у облицима оба вида чува на крадем слогу

основе. Услова за преношен>е ни^е било и наглашава се:

богйт—богата — богйто, бркйт — брката—бркато,

брадйт, вЛасйт, криЛйт, кракйт, гЛавйт, носит,

алеЫш, гранит, грЛат, гЛасйт, влечйт, лъутйт,

честит, манит, стасйт.

Ипак су акценат кпренели с кра]а: льан>скй, дёсни и дйвл>и,

ко\к нема]у облика неодр. вида. По моме мишлен>у, узрок

преношен>у Не бити скраНиван>е бро]а слогова — у свих се

основа завршава трупом сугласника, а измену тих сугласника

морао би се за неодре^ен вид претпоставити полугласник,

на коме би требало да буде акценат.

154. Придеви: зелен, мавён, румён, малён, студён, свилён,

црвён, голём, шарён, дебёо, висок, дуббк, далёк, ширбк, — ко)и
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у неодр. виду — мислим на ди]алекте ко]и су у основи кжи-

жевног ]езика, — у облицима с наставцима, помера]у акценат

на те наставке, — овамо су, зацело аналогиям, из]едначили

све облике. Према ном. мушког рода и свима облицима од-

рег)еног вида добивено }е: зелена — зелено, студёна — сту

дёно, голёма — голёмо итд.

155. Вишесложни описни придеви су, као и именице,

тро]аког типа:

а) с акцентом на првом слогу: пакосьен;

Ь) с акцентом на неком унутрашььем: вал>йтьен;

с) с акцентом на кра]у: богал>йс(т).

Од читавог низа ДаничиЬевих примера с " на почетку,

межи бро] Нэих има такав акценат и у пиперском. Придеви:

л>у~бичас(т), р$жичас(т), сЛдбодьен, 6блесьен, жй-

Лосьен, мйлосъен, срамотьен, ийкосъен, сувотьен при

веден, кёскотъ*н, сЯабьачъек, аунь"чьек —

не мен^у обележени акценат ни у вези с променом рода ни

у облицима одре1)еног вида. На штету типа с акцентом на

кра^у повеЬали су се само са: дрьачьек, иМветьен и мйечьек

(испор. код ДаничиЬа: дугачак, плавётан и маёчак) — уко-

лико први од н>их у веЬем бро]у српских ди^алеката ни]'е

чешпи с акцентом какав ]е у пиперском (у државном издан>у

Вукова речника поред дугачак у загради сто]и у дугачак).

А знатзн бро1 примера ко]и су рани]е припадали — у мно

гим нашим ди]алектима и сад припада)у — овоме типу по-

мерио ]е акценат на кра]н>и слог. На жих Ьемо се мало ниже

осврнути.

156. Сво1 акценат су сачували сви примери- у ко]има се

непосредно иза акцента налази дуги слог. Акценат се не пре-

носи преко дужине, и придеви:

гд]йзь*н, дЦ)шёвьен, прбтйвьен, рчёвьен, врлётьен,

мбчварьен, сйгурь'н, (х)ёл>довьен, дйвл>ачьен, дсдрь'н,

срморьен, чу"варьен, тёмёл>ьен, плдчёвьен, чёмёрьен,

рзурьен, др$жёвьен, пдЯдвьен, рсбвьен и др.

ову заштитну дужину, за]едно с акцентом, чува]у у свима:

сводим облицима.
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157. Акценат средн>ег, а тако и дужину последжег слога,

у облицима неодре^еног вида чува]у:

дежмёкас(т), корйтас(т), зелёнкас(т), црвёнкас(т),

ргунас(т). л>еаушкас(т), коврчас(т), шупл>йкас(ш),

румёнкас(т), трбушас(т).

У одре^еном виду акценат оста]е исти, али се ова дужина

скраНу]е: дежмёкастй — дежмёкасша — дежмёкастб, зелёнка-

стй, коврчастй итд.

158. Нису тако доследни у чуваььу свог акценатског

типа придеви на ьен. Поред:

бщать^н, оскудь*н, иодббьен, вал>йтьен, ]есйчъен,

иматьен>, имашьен, шёрётоен, л>убазьен, челйчьен,

)езйчьен, умл>ётъен; —

кдрисьен, дбичь*н, д6йльен, стравичъ*н, аравичьен, прщатьен,

употьен; како ]'е и означено, има]у акценат на првом слогу,

а не на унутрашн>ем, како би према Вукову и ДаничиНеву

акценту очекивали.

159. На]чешпе промене именичког акцента вршиле су се

под утица]ем ]едних облика на друге. Те врете аналогов

учинила ]е сво]е и код ]едне групе двосложних придева. Код

друге опет (придеви на -ат и -иш тач. 149), а и овде спе-

ци]ално, ]едначен>е ]едног акценатског типа с другим почива

на аналогии нешто друкч^'е природе. Сви облици ^едног

вишесложног придева има]у исти акценат; али чин>еница што

]е повелики бро] примера са ]едним наставком имао исти

акценат, — учинила ]'е, изгледа, да се за ова] или она] наста-

вак веже овакав или онакав акценат. Тако на пр. придеви

на -ьен има]у акценат на почетном или унутрашн^ем слогу.

Првих ]е било више, и то )е, ]& држим, учинило да неколико

ц>их из друге групе акценат пренесу на први слог (случа] са

кдрисьен и осталим придевима). Тим путем Ье, вал,да, и ду-

гьачь*к, иЯаветьн и маечьек бити пренели акценат на први слог.

160. Типа с акцентом на кра]у су:

а) на ас(т):

богал>йс(т), дугул>ас(т), $авол>дс(т), враголшс(т),

пепел>ас(т), кривул>ас{т), аастушйс(т);
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Ь) на -ат:

баровйт, ваЛовйт, каменйт, влетровйт, биковйт,

/адовйт, кишовйт, бусенйш, брдовит, бреговйт,

млешовйт, оггьевйт, лековит, мьагЛовйт, гЛасовйт,

видовйш, ваЛовйт, влековйт, дурновйт, ^убровйт,

илесковйт, шаровйт, стра(х)овйт, иЛаовйт, сило-

вйт, темелйт, сеновйт;

с) на -ив:

бо/ажлйв, кичелйв, срамежлйв, крмелйв, тугьалив,

б >лешлйв, мириииьйв, говор/ьйв, северлйв, цандрлйв,

грабежлйв.

161. Придевима на -ас'т) )ъ у доста случа]ева (види

тачку 157) наглашен средней слог, и зато ]е такав у приме-

рима: гоЛубас(т), блеЛушас(т), бл>елйчас(т), у ко]'их }е у Да-

ничиНа на истом слогу узлазни акценат. ВеНи бро} с тим

наставком померио ]'е акценат с првога на кра]н>и слог основе:

аЛатас(т), доратйс{т), ^огатас(т), гра{х)орас(т), дрвенас(т);

а од придева с настанцима -ив и -ит: милостив, жаЛостйв,

временит, каменйт, илеменйт, млешовйт. стрменйт, исти-

нйт1). Таквих ]е неколико ко|и с унутраипьега преносе

акценат на последней слог основе: насртлйв, дочеклйв, за

метлив, зазорлйв и набусйт, оиорйт, набреийт, напрасйт

(испор. у Вука: насртлйв, дочеклйв, заметлив, зазорлйв и

набусйт, диорит, набреийт, напрасйт).

162. Као у свих из група под а, Ь и с тако и у ових

последних делимично у Црнцима, а, познато ми ]е, у Б)ело-

павлиЬима као и у васо^евиЬком говору, редовно се преноси

акценат с послед1ьег на претпоследнэи слог облика ном. (и

акузатива кад му }е ]еднак) ]еднине м. рода: насртлив, за

метлив, набусйт, оадрит, миЛдстив, илеменйт, — као год

и: богалас(т), бардвит и бо]ажлив. То значи да се мешаное

типова у вези са }еднаким суфиксима вршило у времену

') За овакво померан>е акцента зна]у несумаиво и други говори

српскохрватскн. Поре а акцента какав )е у Даничийа, Вук у неким случа-

]евима зна и за акценат какав смо означили за пиперски говор; поред

каменйт у Вукову речнику у загради сто]и и каменйт, док )е код

Вука м]ешдвит на првом месту, а м^ёшовит )е у загради.
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заједнице свих ових црногорских говора, док су, насупрот,

једначења акцента једних облика према другим облицима у

пиперском вршена у касније време, свакако пошто се васо-

јевићки акцентом од њега одвојио.

АКЦЕНАТ ЗАМЕНИЦА

163. Личне заменице. Има неколико особина по којима

■се црногорски говори слажу с осталим западним и југоза-

падним говорима српскохрватским. Једна од таквих особина

је и акценат личних заменица. Кад је, како се држи, облик

инструментала заменице 2-ог лица и повратне заменице могао

утицати на промену акцента у облицима генитива и датива

■(с првим је једнак акузатив, а с другим локатив), несумњиво

је аналогија још лакше могла учинити своје у говорима цр-

ногорским, где за све зависне падеже, сем инструментала,

има само један облик (познато је да је у тим говорима об

лик датива и локатива једнак са обликом ген. — акузатива).

Ниједан облик једнине заменица 1 и 2 лица у пиперском

не зна за акценат на наставку, већ је у њему акценат свагда

на првом слогу: ја, тй — мёне, тебе, себе (ген., дат., акуз. и

лок.) — мндм, тдббм, сдбдм.

Акценат облика 1 и 2 лица множине су, као и у гово

рима с најновијом акцентуацијом, али је друкчији квантитет

самогласника у генитиву (а с њим је једнак и локатив)—

акузативу множине; тај самогласник овамо је редовно кратак,

те је место " у том облику ": нас и вас (И вйс и нйс су

звалй, — Бијо (')е у нас цијо дь°н јуче, — И вйс пемо чёкат,

— Лесу ли знали за вйс? Заборавила сьем на ђецу при вйс, —

и само тако).

164. Акцентом облика личне заменице 3-ћег лица, неки

црногорски говори, а међу њима и пиперски, отишли су још

даље. Не само да у тим говорима није познат акценат на на

ставку зависних падежа, него се акценат с краја помера на

први слог и у номинативу женског и средњег рода једнине,

као и у ном. мн. сва три рода. Слика акцента:
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дно дна дни дна дне

н>ё н>й(х)

н>д] н>йма

н>у н>и\х)

н>дм н>йма

о н>д) о н>й(х), —

локазу]е да су облици и квантитетом утицали ]едни на друге.

Акценат ном. ]еднине м. рода се скратио по угледу на женски

и средни род, а акценат ген. (и акуз.) — лок. множине по

угледу на акценат облика датива-инструментала. На исти

начин се скратио и акценат ген. - акуз. множине — нйс и

вас према нама и вйма.

165. Осем изложенога нема никаквог неслагажа са оним

што ]е забележено, било код Вука, било у граматикама н>е-

гова ]езика,— наравно рачуна^уНи с померанцем Вукова акцента

за слог унатраг, ако акценат ни]е био на првом слогу. Заме-

нице: нёко (— нёкдга), нёшто (— нёчеса), нйко (— нйкдга),

свако ( — свакдга), свашто (— свйчёса),— не да]у, дакле, ништа

посебно ни у ]едном од облика свежих. А упитне заменице

кд и штд, само то што су у двосложним облицима сачувале

стари акценат на наставку кдга — кдмё — о кдмё, чему — о

чем^. Генитив заменице за ствари увек и свуда има низлазни

акценат на првом слогу — чёса.

166. У ном. заменица кд и штд акценти могу бити и

дуги, зависно од употребе жихове у реченици. Кад се само-

стално, као одво^ено питание, у чучелу употребе — н>ихов

акценат ]е дуг: кд\?, шШд!? Сложене с партикулом го} (го$,

управо год) има]у тро]ак акценат: " на само] заменици кад

]е значение неодре^ено кдго] и штдго}; на партикули " кад

]е значение такве заменице одре^ено: ко гд] и што гд] и с

дул>ен>ем акцентованог самогласника партикуле: ко гд] к што

гд] (само при извесним расположежима).

167. Померанце акцента на предлог може бити тро]ако:

а) акценат се преноси с облика инструментала личних

заменица 1 и 2-гог лица, и с тога облика повратне заменице —

на све предлоге ко]и уз ова] облик до^у: за мндм, за тобдм,
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за собдм, надь" мыбм, ирёдъ" мнбм, арё(д) тобом, по(д) тоббм.

сьа собдм, арё(д) соббм, наш собдм, ид(д) собдм;

Ь) с облика генитива свих лица и оба бро]а преноси се

акценат само на двосложне предлоге: испрёд мене, испрёд)

тебе, иза себе, искра] тебе, испрёд нас, искра) вас, изо. н>и(х),

према №и(х), искра) н>и{х), испод н>и(х), аорёд н>и{х), мимо н>и{х),

вйше н>и(х);

с) с ]едносложних облика ових заменица помера се кратки

акценат на ]едносложне предлоге: за н>и(х), за нас, на вас,

у н>и(х), у вас, у нас, код вас, код н>и(х), од н>и(х), до н>и(х),

уз н>н(.\), од вас, од нас, до нас — само гдекад у селу

Црнцима.

167. Од придевних заменица присво)не има]у на]инте-

ресантни]и акценат, по томе што ]е он знатно друкчи]'и него

у ди]алектима нашим ко]'и су у основи юьижевног ]езика.

Заменице 1-ог и 2 ог лица и повратне присво^не заменице у

ном. и акуз. (еднине женског и среджег, а у ном и ?.куз.

множине сва три рода, помера]у акценат с кра^ег ни прет-

ходни слог, али не ме^а^у природу н>егову: мб)а — мб)у, мо)е,

тво/а — твб)у, твд]е, свд)а — сво)у, сво)е, мо)и—мо)а, мо)е.

твд)и, твб)а, твд)е, свд)и, свд)а, свд)е. Ово померанце се може

об]ашььавати ]едино повоНенэем за акцентом облика множине

ових заменица (упор, са : наш, наша, наше, ваш, ваша, ваше),

уколико ]е ова] утица] могупно претпоставити.

168. Код показних заменица за количину узлазном ак

центу Вукова ]'езика овамо обично одговара низлазни акценат

на истом слогу: оволйкй, толики, онолйкй (према Вукову:

оволйки, толики, онолйкй). Али исто тако обичан ]'е и акценат

на кра]нъем слогу: оволйкй, толики, онолйкй Управо облици

са ]едним и другим акцентом употребл>ава]у се напоредо

и оба акцента су под^еднако обични. Дво]ак ]е акценат и у

показних заменица за каквоНу: овакви и оваквй, такви и

таквй, онакви и онаквй. Овде се може репи да ]'е обични]и

дуги акценат ]едино у 2-ом лицу.

Остале заменице ни акцентом ни квантитетом не да]у

ништа ново према акценту ди]алеката с на]нови]ом акцентуа

циям. И сви они ко]е би та] акценат интересовао лако Не

га конструисати према акценту какав ]е забележен у речни
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цима и граматикама нашег кжижевног )езика,— повлачеНи

ова]', наравно, за ]едан слог према кра]у, увек кад се не на-

лази на првом слогу у облику низлазних акценаи.

АКЦЕНАТ БРСЦЕВА

169. Од свих врста речи бро]еви има]у на]прости]и зк-

ценат. Скоро сви чува]'у станке старее штокавске ак

центуации. Па ипак ]'е потребно репи штогод и о акценту

бро]ева.

Бро] }едьан у облицима зависних падежа — не само у

инструменталу — има дво]ак акценат; чешЬе се наглашава:

]едндга, )едндме, а доста ]е обично и: ]еанога, ]едномё (те ]е

тако у Црнцима поред низлазног познат и узлазни акценат

на првом слогу наставка: ]едндга и ]едндме). Дале, и бро]

четйри употреблава се не само с означении, него и с поме-

реним акцентом на првом слогу — чёшири. Овако нарочито

у казиважу вишецифрених бро]них именованна. Акценте свих

осталих бр^ева лако Ьемо одредити према Вукову акценту.

И не само простих бро]ева, веп тако и редких и збирних.

Ови последней и у пиперском говору, као и код Вука, лепо

зна]у за разлику измену номинатива (и акуз.), с ]едне, и оста

лих падежа, с друге стране: двд]е — двдга (или дво'ега) —

двомё — двд)е — о двомё, тро]е — трога, четверо — четво-

рога, аёторо — аеторбга, шёсторо — шесторбга, дёсешоро —

десеторбга. А од жих можемо навести: аедес торо, шезде-

сёторо, седь"мдесёторо, ось"мдесёторо и деведесёторо, као

примере ко]и су акцентовани слог скратили (испор. са Вуко-

вим: иедёсёторо, шесдёсёторо итд).

170. То ]Ош ни]е оно што нарочито карактерише пи-

перски акценат бро]ева. Код жих ]е тамо, управо, на]интере-

сантни]е немаже акцента. При самостално] употреби бро}еви

се, природно ]е, наглашава]у (горе смо видели како); али се

ни ту, ако до1)е више бро]них именоважа, претпоследже ни-

како не акценте: Триста дваес чётири, седьамдесет пёт,

традес бсьем. Кад се 6ро]на именоважа везу]у свезом и —
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а то врло често бива — онда се и с последььег нагласак

преноси на свезу, те и оно остане без акцента:

Триста и двадес и четири, седьамдесет йпёт, тридес

й четири, двл>ёста и четрдес й осьем, деведесет и

девет, сто и четрдес и пет, седь'мдесет и седьем итд.

171. Употребл>ени с именицама, бро]еви су под акцентом

кад ]'е ]'ачина говора на н>има, т]. ако их ]е због реченичног

акцента потребно нарочито нагласити. Иначе, и прости и

збирни бро]еви су безакценатске речи:

То не бй мбгли свршйт ни двадес л>у1}И, а: Про1)ё

овудй]е двадес л>у!)й. Йма оно!)ё да пасе и тридё-

сторо ]'ат!ьади—а: Чува тридесторо ]агн>ади и те"шкб

му (')е. Оно1)ё су само двЩе жене — а: Лесу ли

прбшле онё двще жене. Рёкьа сьем да ]е ту било

трд]'е ^ецё и Лэутй се што су му преко ливаде

прбшЯа тро]е р)ецё. Ла рёко(х) да доведёт аедесёт

другь*, ай т дошьа с двадес й пёт, и Послаше

]едно педесет л>у^и да ]и(м) помогу.

То, уосталом, и ни]е особина само бро]ева, веЬ и оста-

лих речи ко]е се атрибутски употребл>ава)у, само се све те

друге речи чешпе нарочито истичу па, дакако, и чешпе на-

глашава]у.

АКЦЕНАТ ГЛАГОЛА

172. Акценат у глагола ]е углавном ]еднаких особина

с именичким акцентом. Нарре, и код глагола акценат ]е

покретл>ив, те у облицима }едне категори]е ни]е свагда ]'ед-

нак. И, обратно, облици великог бро]а глагола не зна]у за

разлику у акценту. То ]е оно што ]е битно за наш ]език

уопште. А, напосе у говорима Црне Горе, д^алекатске осо-

бине глаголског акцента исте су природе као код именица.

Своде се на ме^усобни утица] акцента ]едних облика на

акценат других. Овакве промене акцента карактеристичне су

спещфлно за пиперски говор.
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По акценту облици глаголски се деле у две групе: у

групу облика с акцентом презента и у групу с претеритал-

ним акцентом. Ко]'и од глаголских облика спада]у у }едну, а

ко]'и у другу групу видеНемо у току излагала. А да би се

држали класификаци]е ко]у смо узели код досад прегледа-

них врста речи, и глаголе Ьемо прегледати по врстама, а не

по глаголским облицима, какво би класификован>е, с друге

стране, било згодни]е.

173. Од свих глагола на]замршени}у слику акцента да]у

— глаголи прве врете.') Прости глаголи с наставком е у

основи презента обликом инфинитива су ]едносложни, те се

о разлици по акценту у томе облику може говорити ]едино

с обзиром на порекло акцента и на н>егов квантитет. А има-

\уЪн у виду ове две чинъенице, глаголе прве врете поделипемо

на три акценатска типа:

а) тип у ко]ег кратки низлазни акценат инфинитива од-

говара истом акценту код ДаничиЬа: с'ёс (^ёсти);

Ь) кратки низлазни акценат инфинитива према Даничи-

певу кратком узлазном: плёс (плести) и

с) дуги низлазни акценат одговара Даничийеву дугом

узлазном акценту: трёс (трёсти).

174. Глаголи ко]и у инфинитиву има]у стари ":

с'ёс — сёдём, )ёс — щём, пас — ианём, срёс—срётём,

вр] — вргнём, стй} — стйгнём, дй/ — дйгнём, пру —

пркнём, ни} — ткнём, (скоро сви презенти иду у

И-гу врсту) —

вепином чува]у такав акценат у свим облицима (примери нису

потребни). Сложени с жима опет има^у акценат простих, сем

што у аористу (2 и 3 лице ]'еднине) помера]у акценат на

префикс: засёс — зйседе (ти и он), извр}' — йзврже, наааде,

Уздиже, ирёауче, Меде, сусрете, йзниче, прдниче.

175. Неки од тих глагола акценат инфинитива у пре

зенту преносе на кра}№>и слог првог лица ]еднине и слогове

ко]и му одговара]у у множини: крас — крадём — крадёт —

крадё — крадёмо — крадёте — крйдр; у императиву: кради —

') Узео сам поделу Авг. Лескина на 4 врете.
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крадймо — крадите; партиципу презента: крадуЬи и импер

фекту: крадй]а(х) — крадщаше — крадЩасмо — крапщасте —

крйдй]ау. Овакви су )ош:

ирёс ■*■ ирёдём, мус — музём, ийс — пасём, стрй] —

стрижём, сё] — сиечём.

176. Акцентовано е у презенту ових глагола у говору

пиперском редовно ]е кратко. То ]"е важна одлика овог и

н>ему сродних говора црногорских, а везана ]'е за акцентовани

слог ко)ему претходи дужина коренова самогласника. Глаголи

истог акценатског типа у ко]их ]е акценат презента на првом

слогу чува]у дужину самогласника ко]им се завршава основа

овог облика. Тако исто у глагола типа Ь, у ко]их ]е коренов

самогласник кратак, акцентовано е у презенту ]е дуго (види

ниже тачку 179). У пиперском говору сви глаголи типа а,

кад ]е код н>их у презенту дуг коренов слог, из]едначили су

се акцентом с глаголима типа трёс — трёсём (тип с). А оно

што карактерише тамошн>и акценат глагола тога типа ]'есте

непознаванэе дужине самогласника ко]'им се завршава основа

презента. И у овом случа]у, сложени глаголи подудара]у се

акцентом с простим: одгризём, пострижём, иомузём, укра

дём — одгризй, аомузй, укради, како у овима тако и у обли-

цима с акцентом инфинитива; као: стрйго(х), стрйгь", стри

жен, тако и: иострйго{х), пострйгь", пострижен. Само ]е 2

и 3 л. аориста у ]еднини друкчи]е, по томе што се акценат

у тим лицима преноси на предметак: постриже (ти и он),

ддгризе, дпреде. дстриже, у~краде.

177- Западноцрногорска особина преношела кратког

акцента с кра^ег отвореног слога позната ]е у селу Рогамима,

не само код именица и придева вей и код глагола; у овоме

селу среНемо у 3 л. ^еднине презента и 2 л. ]едн. импера

тива: музе, иомузе, крйде, укрйде, музи, аомузй, кради, укра

ди. У Црнцима не само с отвореног, веЬ и са сваког кра]№>ег

слога " се и код глагола преноси на слог ко1и му претходи

и мен>а притом низлазни карактер: крадем, крадет, краде»

украдем, украдет, укрйде, кради, укради итд. У говору пле

мена Васо]евиНа, ко^и }е иначе с пиперским по свим ди]але-

катским особинама, сем у акценту, сасвим сродан, очекивали

- 84 -



Систем акцентуаци]е у пиперском говору 151

бисмо, као и у селу Црнцима, у облицима ]еднине презента

преноше№.е акцента на претпоследши самогласник у обли

ку \ Ме^утим у том се говору ова] пренос не врши, }ер ]е

предупреди дулэеьем наглашеног слога. То значи да ]е ду-

жина овог слога стари]а од по]аве узлазних акцената. Кван-

титетом васо]евигжи се овде слаже с ди]алектима ко]и су у

основи кнэижевног ^езика, али ]е стари акценат остао у н>ему

непомерен: грйзём, стрижём, музём, крадём, аодгрйзём, остри

жём, иомузём, украдём (Крала, ЪулиНи, Виницка) — и ту,

дакле, као и у свим осталим случа]евима кад ]е наглашени

слог био дуг. У императиву, где дужине ове врете нема, веп

)е акцентовани слог био кратак, помераше се редовно врши:

грйзи, музи, кради, изгрйзи, помузи, укради и само тако.

178. Облик инфинитива ]е у пиперском говору, као што

]е познато, с консонантским завршетком и отуда увек за

слог крани од истог облика у кшижевном )езику нашем. Ако

]е код Даничипа и у многим нашим ди]алектима, узлазни ак

ценат на коренову слогу, овамо не можемо очекивати не

тто што би одговарало томе станку, ]ер то и ни]е исти

облик. Померанце акцента кжижевног облика инфинитива и

природа тога акцента морали су бити друкчи]и него у обли

ку инфинитива црногорских говора, ко]и ]е за }едан слог

крани од кнэижевног. У ]едносложним речима — облик ин

финитива простих глагола ове врете ;'е од само ]едног слога

— и не може бити речи о друкчи]ем акценту. И не само

пиперски, веп и они говори црногорски ко]и позна]у сва че

тири акцента (б]елопавлипки напр. и васо]евипки) у инфи

нитиву мора]у имати само низлазне акценте на коренову

слогу, односно узлазне акценте на префиксима. И разлика

измену Даничийева акцента инфинитива и акцента инфини

тива црногорских говора сасвим ]е разумл>ива.

Зависно од дужине коренова самогласника глагола ти-

пова Ь) и с) у ствари су само два под-типа.

179. С кратким кореновим слогом:

иё) — печём, те] — течём, йлёс —[плетём, мёс —

метём, бос — бодём, грёпе — гребём, же] — жежём,

у презенту има^у у ]еднини наглашен слог пред личним на-
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ставком и чува]у дужину тога слога; у множини та] слог

такоНе оста]е дуг, али се акценат у 1 и 2 лицу преноси на

наставак: печём — печёш — печё и иекр, .а: печёмд — печёте,

течём а течёмд — течёте, плетём а плетёмд, метём а ме-

тёмд, бодём а бодемд, гребём а гребёмд итд. Имперфекат и

трпни придев слажу се с презентом, с ]еднином презента,

али само местом, а не и квантитетом акцента; према: печём:

пецй]й{х) — иецЩйше — иецй]асмо — пецщау и печён — печёна—

печёно, плетща\х) и плетён, мети/а(х) и метён, гребй]а{х)

и гребён, боди/а(х) и бодён.

180. Глаголима сложении са овима, и сложенима са

некадашнэим основним нести и вести, акценат презента ]ед-

нак ]е с акцентом инфинитива:

заплетём, преплётём, оплетём, наплетём, испечём,

препёчем, опёчём, омётём, наметём, помёшём, на-

ббдём, забддём, пробддём, преббдём, уббдём, загре

бём, огребём, прегрёбём, озбвём, назбвём, прозбвём,

зажёжём, ожёжём, пожёжём, доведём, проведём,

заведём, занесём, донесём и др.

као: заплёс, преплёс, омёс, загрёпс, довёс итд. Према општо]

склоности ових говора, да према ]едним облицима други ]ед-

наче сво] акценат, могло би се претпоставити да ]е по среди

утица] акцента инфинитива. Ме1)утим, кад у простих глагола

ни]е тако, извесно ни]е ни код сложених, веп Не овде бити

сачувана ]една врло стара особина Прости глаголи има)у,

како смо видели, дуг акценат на кравшем слогу. гЬегова

дужина ]е секундарна, нов^ег датума, и у овим и у осталим

говорима нашег ]езика, а по пореклу то Не бити стари х\ ко]и се

]Ош у нашем пра]езику, променом склопа речи, творбом

сложених од простих, по познато] теори)'и проф. БелиНа о

метатонии прасловенског акцента, преносио на претходни

слог. Та промена за наш ]език некада ]е била општа, па се

знатно доцни]е у ]'езику извршило ]едначе!ъе сложених обли

ка с простим, а у пиперском говору и, познато ми ]е, у

свим црногорским говорима, а несумн>иво и у ]ош ко]ем ди-

]алекту српскохрв ]езика, сачувало се то старо стаже.

Сви остали облици сложених се слажу акцентом с обли
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цима простих глагола, сем што се у 2 и 3 л. ]еднине аориста

акценат преноси на предметак: зйилете (ти и он), дмете, зй-

гребе, ддгеде, дднесе, ирёнесе итд.

181. Глаголи: рё/ (рёЬи), лЪ] (лепи) и мд] (мбпи) овамо

у свим облицима презента, као и у кнэижевном ]езику (по-

следнъи не 1'едино у 1 л. ]еднине), акценат има1у на првом

слогу; облике аориста акценатски ^едначе с инфинитивом, а

облике прошастог придева у ж. и ср. роду ]еднине и свим

родовима множине — с мушким родом ]еднине истог обли

ка, те свуда акценат има]у на првом слогу: рёко(х) — рёче

(ти ион) —рёкосмо — рёкосте — рёкоше, као ре]], и рёкЛа —

рёкЛо — рёкли — рёкле — рёкЛа — као рёкь" (испоредимо са:

рёкох — рёкосмо, рёкло — рёкла — рёкли у Вукову 1езику).

Сложени с овима у свему има]у акценат простих: йро-

рё], проречём, аодлё], иодлёжём, иомб], помбгу (акценат 1

л. из]едначио се с акцентом 2 и 3 лица), иомбгьа — ио-

мдгЛа, помджеш — помджена (а и: аоможён и аоможёна),

иомдзи — иомдзите, помбго(х) — помдгосмо — аомдгосте —

иомдгоше; ]едино у 2 и 3 лицу аориста: пдможе, прдрече,

пддлеже (дакле с померанцем акцента на први слог). У

Црнцима \е делимично познат у инфинитиву узлазни акце

нат на предметку: ироре], прйле], иомо].

182. Примери глагола с дугим акцентом у инфинитиву,

не само том дужином коренова слога, него и другим неким

особинама разлику]у се од претходног типа. У презенту и

простих и сложених глагола акценат оста]е на слогу испред

личног завршетка, али оно што 1е карактеристично за пи-

перски говор ни]е место акцента, веп опет шегов квантитет.

Пошто ]е претходни самогласник дуг, акцентовани ]е (види

правило у тачки 228) редовно кратак:

мёс — метём (— мётёш — мётё — мшёмо — метё

те — мету) гамёс — заметём, навёз—навезём, ву]—

вучём, обу] — обучём, рйс— растём, зарйс — зара

стём, зёас — зёбём, назёис — назёбём, скрас (дужи-

на се овде скратила, испор. са кььиж. скрпсти)—

скубём, оскрас — оскубём, вр] — вршём, овр]—овр
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шём, трёс — тресём, отрёс—отрёсём, лё} — лёжём,

тщ — тучём.

Акцентом презента с овима су и били ]'еднаки они глаголи

типа а) ко]'и у презенту има}у дуг коренов слог. А кад су

се и акцентом инфинитива из]"едначили с овима, у пиперском

]е нестало сваке разлике ме!)у н>има. Пошто су све особине

акцента глагола овога за]едничког типа, у говору пиперском

и у осталим говорима Црне Горе, изнете у тачки 175, ни]е

се потребно на жему више задржавати.

183. Глагол ики у инфинитиву не употребл.ава се у

говору пиперском, веН се место га>ега узима глагол (х)одйт.

У презенту, у облицима ]еднине та] глагол има дуг акценат

на самогласнику ко]им се завршава основа презента: идём —

идёш — идё, а у множини се ова] акценат помера на кра]н>и

слог завршетка: идёмд— идёте— иду (у Вука }е у свим обли

цима презента " на првом слогу). Тако исто и у имперфекту:

ика(х)-икаше (ти и он)— икасмо— икаете— икйу (у Вукову ]'е-

зику опет " на првом слогу). Обрнуто, у аористу, према Ву

кову и ДаничиЬеву узлазном, у пиперском ]е кратки низлазни

акценат на првом слогу: идо{х) — йде—йдосмо; у прош. при-

деву у облику ]еднйне м. рода ишь", иначе йшЛй — йшЛб —

йшлй.

184. Сложени с ики: до] (дбпи), на] (нйпи), прбу'(прбНи),

вй] (зйпи), ирщ (прйЬи), ирё] (прёпи), сйс (сипи), подйс (подини),

изйс (изйЬи) — има]у у инфинитиву низлазни акценат на ко-

ренову самогласнику, као и глаголи у тачки 182. Сем прва

три, у ко]их ]е акценат презента само кратак, а на истом

слогу: дбкём (—дбкёш — дбкё—дбкёмо—дбкёте— дбку), ирбкём

и никем (поки се у народу тамо не употребл>ава вен место

Нэега отйс),— остали су у презенту, по угледу на тип метём,

акценат пренели на самогласник испред личног наставка: ей-

кем ( сйкёш-сйкё—сйкёмо — сакёте—сакр), закём, прёкём,

иодйкём, ирйкём, надйкём.

Она три прва, с кратким акцентом на првом слогу об

лика презента, има]у акценат презента ]ош у императиву:

дбки—дбкимо— дбките, нйки — накимо — Никите, ирбки—ирб-

кимо — арбките и, изузима]у1)и облик мушког рода ]еднине,
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где се чува стари акценат — дошь", у прошлом придеву: дб

шла — ддшЛо — дбшли — дбшле — дошла. А стари акценат,

поред наведеног облика прошастог придева, чува]у \ош само

у аористу: дб^б(х)—дб^ё (ти и он) — дб^бсмо— домоете — до-

1)бше, прб1)б{х) — прбЪ'ё и на1)б{х)-на1)ё Неслаганъа измену ове

две групице, нека их овде као две посматрамо, сложених с гла

голом ики, има ]'ош у 2 и 3 л. ]еднине аориста. Према обе-

леженом акценту аориста прва три глагола, у других се ак

ценат у 2 и 3 л. ]еднине овог облика помера на први слог:

ирёЪе, прй%е, сЩе, подите.

185. Од глагола типа с дугим самогласником у коренову

слогу свега неколико чува]у дужину наглашеног слога у ]ед

нини презента, а то су они ко]има су облици ]едносложни,

или ко}има ]е претходни слог кратак (ако су двосложни):

мрЩет (Ъ ]е било дуго) —мрём, три}ет— трём, ирй]ет —

прём, дут — дмём, клёт — кунём; а овакав акценат у 1 и 2

лицу множине повлачи преношеле на наставак: мрём —

мрёмб — мрёте, трёмб — трётё — прёмб — пёртё и нунёмб —

кунётё. Сложени има]'у познату особину да у свим облицима

презента акценат пренесу за ]едан слог према почетку речи:

умрй]ет —умрём, претрщет — прётрём, протрщ'ет— протрём,

надут — нйдмём, заклёт—закрнём, ароклёт — арокунём. Као

у презенту акценат ]е у оба глаголска придева: ирбклео —

ирбклела — прбклело, прбклет— проклета — прбклето, прёт'ро,

прётрт, рм'ро, прбтро, утро. У 2 и 3 лицу аориста преноси

се редовно на предметак: проклё(х)— проклёсмб- проклёстё—

проклёшё (као и у презенту, " 1 лица ]еднине с кра^ег слога

у множини се преноси на наставак), а арбкле (ти и он) ирё-

трие, умрие, арбтрие, утрие.

186. Глаголи друге врете према акценту чине две групе.

Прво] од тих група припада]у примери у корх ]е акцентован

коренов слог у инфинитиву, а друго] они ко]има ]е акценат

на наставку -ну.

Известан бро] ових глагола инфинитивом обично иде у

I врсту, а презентом у ову. У таквом инфинитиву акценат

мора бити на коренову слогу. На жему ;е, ако ]е само кратак,

и у свим облицима с инфинитивном основой, изузев 2 и 3

г
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л. ]. аориста, где се акценат преноси на предметак кад су

глаголи сложени:

умЪу (умаки) — умУко(х) — умУче (ти и он) — умУ-

космо — умУкосте — ум'Укоше—умУкУ—умУкла—

умУкЛо — умУкли — умУкле — ум'УкЛа, истУ]

истУко(х), ист'УкУ, намЬ% намУко(х), намУкУ,

дотУ], дотУко(х), дотУкУ.

Вал>а имати на уму да се ни ]едан облик не прави од инфи

нитива какав ]е тамо у употреби, и да ]е, према томе, кон-

стантована ]еднакост у акценту случала — до 1ье ]е дошло

аналогиям у касни^е време.

187. Код глагола у ко]их }е коренов самогласник дуг, ак

центу инфинитива ]еднак ]'е само акценат радног придева у

н>егову облику м. рода ]еднине: испрё) — испрёгУ, утё) —

утёгУ, поте] —потёгУ , ирому} — промукУ, напрё] — наарёгУ'.

У осталим облицима прошастог придева акценат ]е на кра]у:

испрегЛа ( — испрёгЛо — испрёглй — исарёглё — псирёгЛй), утё-

гЛа, иромукЛа, потёгла, напрёгЛа. У аористу тако исто: ис-

прёгб(х) — испрёгосмо — испрёгдсте — испрёгдше, сем што у 2

и 3 л. ]еднине и ови превлаче акценат на први слог: йспрёже,

ртёже, пдтёже, протеже, ардмуче, нйарёже.

188. У Црнцима ]е познато пренотеже акцента са

сваког кра]Чьег слога (исирёгЛа и исирёго(х), а у Рогамима

само с отвореног кра^ег (утёгла и утёгло, према утёгУ),—

разуме се, као у свим другим случа]евима у истим положа]има

и, како обележисмо — у Црнцима с узлазним, а у Рогамима

с низлазним акцентом на претпоследн>ем, место општепипер-

ског ко]и се овде с кра]а померио.

189. Акценат презента и трпног придева у свих ових

глагола ]'е, без разлике у дужини коренова самогласника у

инфинитиву, на слогу у корену: ист'Укнём (—ист'Укнёш—

ист'Укнё—истУкнёмо —истУкнёте- ист'Укну)— и исш'Укнут

(— ист'Укнута — ист'Укнуто — ист'Укнути — ист'Укнуте —

истУкнута), нам'Укнём и нам'Укнут, исарёгнём и исарёгнут,

утёгнём и утёгнут. Акценат императива ]е на томе слогу,

само ако ]е он кратак: ист'Укни (ист'Укнимо — истУкните)
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и намьакни; с дугога слога акценат се у овом облику по-

мера на наставак за облик: исирегнй (— испрёгнймо — испрё-

гните), затёгнй — утёгнй.

Овде ]'ош вала нагласити могуНност чуван>а дужине

самогласника ко]им се завршава основа презента, и ако му

претходи дуги слог; е у основи презента ових глагола ре-

довно ]е дуго — кад ]е претходни слог дуг, као и кад ]е

кратак (види примере ниже).

Глаголи ко]и и инфинитивом иду у II врсту, а у том

облику акценат има]у на коренову слогу: дйгнут, тргнут,

аукнут, цокнут, лутнут, трёанут, уздйгнрт, растргнут,

устркнут и др. — у свим облицима има^у акценат на томе

слогу: дйгнём, дйгни, дйгну{х), дйгнуо, дйгнут; ]едино што у

2 и 3 л. ]. аориста сложени глаголи помера]у акценат с коре

нова слога на предметак : рздигну (ти и он), рйстргну, рстукну

19Э. Кад ови глаголи у основи инфинитива има]у наста

вак -ну, онда ]е у облицима с том основом, сем у 2 и 3 л

}еднине аориста, акценат иск.ъучиво на наставку: узмь"кнрт

узмьакнр{х) — рзмь" кну (ти и он)— узмьакнрсмо — узмьакнрсте—

узмь"кнрше, узмъакнро — узмьакнуЯа — узмь"кнрЛо — узмъакнрли

— узмьакнрле — узмьакнрЛа, нйарёгнр(х) — наирёгну (ти и он) —

наарёгнрсмо, напрёгнро — наирёгнрЛа - наарегнрЛо — наирё

гнрли итд.

Типу с акцентом на наставку ну:

вйкнрт, бёкнрт, блёкнет, зукнрт, плйнут, шёнрт,

вёкнрш, ]ёкнрт, трнрт, шмркнрт, крёнрт, рйкнрт,

гакнрт, минут, сйнрш, минут, стрргнрт, гукнут,

дйрнрт, пйрнрт, ркнрт, забрёкнрт, улёкнрт, истёг-

нрт, огрнрт, звщукнут, тандркнрт, помёнрт, за-

коврнрт, чаЛабркнрт, кукури)екнрт, тонрт, бьанрт,

г анут, дьанрт, кЛонрт, иьанрт, сь"мнрт, ть"кнрт,

укь"нрт, оронрт, очьенрт, прщенрт, /аукнут, баук-

нрт и др. —

пришло ]е и неколико примера с првобитним акцентом на

коренову слогу. Порег}е№>ем са Вуковим и ДаничиЬевим,

утврдиНемо да су: при^енрт, заденут, пометнрт, уметнрт,

наденут, иш^енрт, набрёкнрт — акценат пренели за слог
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према кра]у речи, и тим се посве из]едначили с глаголима у

ко]их ]'е акценат на наставку ну. Од облика с инфинитивним

акцентом с наставка та] акценат помера на први слог аорист

у 2 и 3 лицу]еднине: вйкну(х) — вйкну (ти и он), зукну(х) —

зукну, кренр(х) — крёпу, истёгну(х) — йстёгну, бь"ну(х) — бьану,

тьакну(х) — тУкну, ]аукну(х) - ]аукну итд. У презенту и

трпном придеву (уколико се употребл>ава) акценат се пре-

влачи на напосредно претходни слог: вйкнут — вйкнём —

вйкнёш — вйкнё — вйкнёмо — вйкнёте — вйкну, шёнут: шёнём—

шёнут, крёнут: крёнем - крёнут, минут: минем — минут,

дйрнут: дйрнём — дйрнут, улёкнут: улёкнём — улёкнут. за

брёкнут: забрёкнём—забрёкнут, тУкнут: тУкнём—тУкнут,

очУнут: оч'Унём — очУнут, прилгнут: при1)ёнём — аргфёнут,

заденут: заденем — заденут, иж^енут: иж^ёнём — иж^ёнут

итд. Акценат императива зависи од дужине претходног слога;

ако ]е слог пред наставком ну/не дуг, акценат ]е као у ин

финитиву: вйкнй — вйкнймо — викнйте, зукнй, трнй, сини,

мйнй, гукни, звщукнй, а ако ]е ме^утим та] слог кратак, ак

ценат се преноси на ььега: тонут — тони, бУни, грони, д'Уни,

ук'Уни, клдни, оч'Уни, примени, замени, умётни.

191. Пошто има]у овакав акценат презентских облика,

лако ]е разумети што су неки од ньих у инфинитиву пренели

акценат на коренов слог. Некадашн>и: дорнут, иланут, опа-

нут, тарнут, жигнут (испор. код Вука с * на корену) —

поводеЬи се за акцентом презента изменили су акценат и

у инфинитиву: дйрнут, иЛанут, опанут, тарнут. жигнут и

данас се ови примери акцентом ниуколико не различу од

глагола:

гйнут, б'Уинут, боцнут, свйкнут, брйнут, вргнут,

брцнут, брчнут, навйкнут, обйчнут, ошйнут, ий-

тйнут, коирцнут, забезёкнут, — и

других с акцентом на коренову слогу, ко^и зна]у за ]едину

промену у 2 и 3 лицу аориста, ако наглашени слог ни]е у

исто време и почетни: погину, зйбрину, иддвргну, навикну,

патину итд.

192. Глаголи треке врете има]у неколике различие про

мене, па, разум.ъиво ]е, и неколико различних акценатских

типова.
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Глаголи чи]'а се основа подудара с кореном (образац:

чут — чу/ем првог раздела) сви су ]едносложни (реч ]е само о

простим) У инфинитиву, за]едно са сво]им сложеним, могу

акценат имати ]едино на коренову слогу. Прости у веЬини

облика задржава^у сво] акценат: чут — чу}ем(чу]еш — чу/е—

чу]емо — чу}ете — чу}у) — чу{х) (— чу" — чу — чуемо — чрете —

чуше), чу]а(х) {— чу]йше — чу]йше — чу]асмо — чу}асте — ч^'ау,

чу] (— чу/мо — чу)те, — дужина у овом облику ]е разум-

л.ива), вит - вщем, вй(х), вй]'й{х), вй(у'); или у облицима од

основе презента преносе акценат на кра^и слог: лит — ли-

1ём, бит — би'ём, крйт крилем, мйт — ми'ём, пит — ии'ём,

шит — ши1ём. Тако и: лща(х), ди]а{х), криЩх), ми]а{х), поуо(д),

ш;//а(л). Дуги акценат облика ]еднине преноси се у 1 и 2 л.

множ. у презенту на лични наставак: лиёмд — лиётё, биёмд—

биётё, криёмд — криётё, миёмд — миётё. ииёмд — аиётё, ши-

ёмд — шиётё. С овима последним слажу се глаголи: дат—

дам— дамб и знат — знйм — знамо. У трпном придеву сви

акценат преносе на наставж -ен: чувён - чувена — чувёно (—

чувёни — чувёне — чувёна), лияён — ливёна — ливёно, кривей —

кривёна — кривёно, шивён — шивёна — шивёно; а у прошастом

само у случа]евима кад се коренов слог дул>и: дала — да::о

(далй—далё — пала), лила — лило, иаЛа — ийЛо — ме^утим:

да, пй/о, мщо. зна — знала — знаЛо (— знали — знале - знала),

мй}0 — мйЛа — мйЛо ( — мили — миле — мйЛа), крйр — крйла—

крйЛо, бйр — бйЛа — било (од биты — бщем).

193. Код ДаничиНа само сложени с глаголом пути и

глаголом досщети у презенту чува]у акценат простих гла

гола, измелен, наравно, утолико што се низлазни акценат

и овде као и увек у говорима с на]нонирм акцентуациям

помера на слог испред ььега (испор : ддчу)ем и доепщем, са

овим акцентом у сва три лица и ]еднине и множине); сви

остали сложени акценаг момера]у за ]едан слог к почетку

речи. У пиперском говору не посто^ разлике у акценту мег)у

простим и сложеним глаголима овога типа А сем тога, као

д^алекатску одлику потребно ]е истаЬи и непознаван>е ду-

жине самогласника у основи презента. Даничипеву акценту

и акценту ко]и )е обележен у Вукову речнику: йзбщём —

йзбщёш, йзби]ё, йзбщёмо, йзби'ёте. йзбщу — одговара нипер
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ско : тбй}ем— избй]еш — избй)е — избй]емо — избщете — избщу

(с акцентом простои глагола, али без дужине самогласника у

основи презента). Како у наведеног глагола тако и: завй]ем,

сьелй)см, съ*крй]ем, добй/ем, съ*вй}ем, съ*бй]ем, ивмй]ем, испй]ем,

задобщем, забоем, изроем, полжем, попй]ем, пребй;ем, зашй-

]ем, ушй]ем, арошй/?м, умй)ем, налжем, общем, одбй]ем ои-

шй/'ем, отшй}ем опй}см, побьем, повй]ем, покрй/ем, увйу>м,

рашй/ем, разбщем, разящем, пришлем, прикроем, преобу]ем,

объяви]ем, ионаай]ем итд.

194. На први слог доследно се помера акценат у 2 и 3

лицу аориста: добй(х) — дбзи (ти и он), йзби, зави, сь"ви,

йзли, йзми, пбли, дай. разби, ардши, прйкри, прёобу, объяви,

абнапи. У прошастом глаг. придеву на исти слог помера]у

акценат веЬином сложени од глагола ко]и као прости акце

нат превлаче у супротном правцу, на кра^и слог: ддда —

додаЯа — дбдаЛо (— додали — дбдале—дбдаЛа), прёда— пре

дала — предало, попило — попила — поийЛо, прбли'о — про

лила— прблйло, сьави*о — сьавйЯа — сьавило; а и иначе: до

зна — дознала дознаЯо, пошто 1'е кра^и слог у облика жен.

и сред, рода дуг, иако у простих глагола нема те дужине

(испор. знй — знала —знало) Ипак их ]е остало доста у ко]их

се у том облику чува акценат простих: убй]0 — убйЯа —убило,

съ*крй]о — сьекрйЯа — сьекрйЯо, съ*бщо — сьебйЛа — сьебйЯо,

зашйр — зашила — зашило, иреобуо — преобуЯа — преобуЛо

итд. А то су они глаголи у ко]их ]е самогласник испред

наставка кратак.

195. Глаголи ко]и од корена изводе основу наставком

а или ~Ь (2 и 3 образац 1-ог раздела\ по месту инфинитивног

акцента и односу ц>егову према акценту презента можемо

поделити у три групе:

а) глаголи с акцентом инфинитива на неком од корено-

вих самогласника: клуцат, вечёрат;

Ь) с акцентом на наставку за основу ко]и у презенту

оста]е на истом слогу: ьл>енчат — в/ьенчам; и

с) глаголи у ко]их се акценат с наставка за основу ин

финитива у презенту помера за слог према почетку: чуваш —

чувам.
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Глаголи ко]и има]у акценат на почетном слогу:

глёдат — глёдам, куват — крвам, бан>ат — банкам,

гуркат — горкам, фрцат — фрцам, дрмат — дрмйм,

бь"цат — бУцам, грйскат — грйскам, кукат — кукам,

цукйт — цркам, клёцат — клёцам, /ершат — кушам,

муккйт — муккам, нукат — нукам, ил-ёват — ил>ё-

ват, иуцат — ауцам, чёкат — чёкат, сёкат — сёкам,

чйкат — чйкам, шйбам-шйбат, ужинат — ужинам

или неком унутрашнэвм:

вечёрат — вечерам, ударат —ударам, —

за]едно са снорш сложении, у свим облицима акценат чува]у

на истом месту, изузев честог и познатог случа]а с помера

нцем у 2 и 3 лицу аориста, где се акценат преноси на по-

четни слог, ако веп ни]е био на н>ему: разгледа, ирдкува,

уздрма, заил>ева, ускука, вечера, навечера се, йзудара.

196. У презенту акценат инфинитива на истом слогу

дул>е:

в/ьенчат — вленчЗм, кркл>йт — кркл>йм, гласит —

гласим, пет/ьйт—петл>ам, брзйт—брзйм, рил>йт —

рил?ам, батинат — батинам, крчумат — крчумам,

девентйт—девентам, иеиел>йт - псиелам, баулзйт —

баул>йм, корул>ат — корулзйм, тин>йт — тикам,

ражнчш — ражн>ам, мекшйт — мекшам, л>еишйт —

л>епшам, величйт — величйм, комешйт — комешйм

клеветйт — клеветам, трлйт — трл>ам, тиььйт —

тин>йм, осЯачат — ослача, мотйт — мотйм, ота-

л>йт — ота/ьам, отежйт — отежам, расЪердам —

раскердйм, учестат — учестам.

Акцентовани слог ]е дуг поред презента ]ош у императиву:

чита — читамо — читате, и имперфекту: чита{ ) — читаше—

читаемо — читаете— чита(.\)у (нще само у 3 л. множине), а

кратак у глаголском прилогу садаииьем: читауки, проте

стом придеву: читй (од читал) — читала — читйло — чи-

тйли — читале — читала и аористу: читй{х) - чита - чита—

читаемо — читйсте — читйше.
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197. Не само читати, веН ни остали глаголи овога типа

не разлику]у акценат 2 и 3 лица аориста од осталих лица

истога облика; као коаа(х) наглашава се и: копа (ти и он),

влснча, велича, ражн>а, лепша, тин>а, слача, клевета. спьащй

итд. Ова ]е особина тим говорима дирлекатска. А за]едничко

им ]е са ди^алектима ко]и су у основи кнзижевног ]езика

преношеже акцента на наставак 1 и 2 лица множине у пре

зенту: копимо — копите, читамо — читайте, баулами — бау-

латё, вленчамд —вленчатё, пеличамд — величатё, корулймд—

корулатё, трлймд - трлатё. отежймд — отсжатё (у селу

Црнцима и: копимо — коиате, читамо — читате итд., а у

Рогамима код неких особа: копимо— копите, читамо чи

тате, величамо — величатё, пртлймо — пртлате) и поме-

раже акцента на први слог свих облика трпног придева: кд-

пан — копана — копано (— копани— кдиане — копана), читан—

читана, мёкшан — мёкшйна. клёветан — клёпетана, трлан —

трлана, мдтйн — мдтана, батинан — батинана.

198. Сложени ]едино у трпном придеву нема]у акценат

простих, али има^у исту тенденц^'у да га превлаче на први

слог — у овом случа]у на предметак: закопан (према копан),

заклучан, улепшан, прочитан, прйвленчан, дкорулан. У

аористу, 2 и 3 лица ]еднине, врло ретко се може чути акце

наг на предметку, и то пе, мени се чини, пре бити рш врло

скорашнэи по]ав, враЬен насилним путем, а акценат правих

претставника ]е редовно на кра]'у: ирочитй (ти и он), ускопа,

прчвленчй. оклеветй, истрла, окорула, размекша, — као год

у осталим лицима.

199. Типу с припада]у глаголи:

ийтйт — аитам, скйтйт — скитам, бадат — балам,

брлат — орлам, чуват — чувйм, букйт — букам,

крйжат — крйжам, купат — купам, морат — морам,

праштат - праштам, рёЬат — рёЬ&м, раЬат — ра-

1)йм, ручат — рунам, кршНйиат — кршЫвам, влен-

чйват — вл^енчавам, скапавйт — скааавам, спаса-

вйаг спасавам, честйтйт — чешйтам, зановё-

тйт — зановётйм, бЯагосйлйт — бЛагосйлам, ду

нет — дувам, урлйкат - урлйкам, шкргутат —

шкргутам (чешЬе: шкргукем).
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Сем у презенту акценат се, дакако, помера и у импера

тиву: шика — шйкамо — шйкаше; имперфекту: шйка(х) шй

каше — шйкаше — шйкасмо — шикаете — шйка(х)у, и трпном

придеву: шйкан — шйкана — шйкано— шикани— шйкане— шй

кана. Глаголски прилог садашн,и има акценат инфинитива —

шикйуНи. У облицима с претериталним акцентом нагласак ]е

увек на слогу ко]и одговара кра|№.ем слогу инфинитива:

шйкй(х)—шика —шика—шйкасмо — шикаете— шйкаше, шика—

шйкаЯа — шикало — шикали — шйкале — шикала.

200. Додавайте предметака нигде не утиче на промену

акцента; сложени с простима има)у исте акценте и на истим

слоговима: отшйкйт — отшйкам (— отшйкаш — отшйка —

отшйкамо — отшйкате — отшйкау), отшйка (- отшйкамо —

отшйкате), отшйкйн {—отшйкана — отшйкано — отшйкани—

отшйкане — отшйкана), отшйка(х) — отшйка (ти и он)— ош-

шйкасмо — отшйкасте — отшйкаше и отшйкй — отшйкала—

отшйкало — отшйкала — отишкйле — отшйкала.

201. Иако се мегс>а|у по два различна обрасца (пйсат —

пишем и илуват — пл>у]ем) глаголи 11-ог раздела, с обзиром

на акценат чине свега ]едну трупу, ко]а, зависно од места

акцента, разливе два под-типа:

а) акценат ^е на првом или ко]ем унутаржем слогу:

дйзат — дйжём, четоват — четуем, крунйсат — крунйшём, раз-

лйковат — разлйкуем;

Ь) акценат ]е на кра]№>ем слогу инфинитива: пйсат —

пишем, кажйват — каяф'ем, искат — йштём.

Први као, уосталом, многе групе по^единих врста речи

ко]има акценат ни]е на кра]у — има]у врло ]едноставан акценат;

мазат — мажём, нйцат — ничем, мйцат — мйчем,

кааат — каил>ем, ейиат — сйил>ем, сйсат — ейшём,

дйзат — дижем, гмйзйт — гмйжём, плрват — плр-

}ем, влёроват — вл>ёруем, лётоват — лётуем,

мйловат — милуем, крунйсат — крунйшём, кидй-

сат — кидйшём, бегенйсат — бегенйшём, Ьерадсат—

керддшём.

И сви слични глаголи, као и сложени с овима, зна]у за }едину

промену акцента у )еднини 2 и 3 л. аориста; акценат се у
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тим лицима помера на почетни слог, ако веп ни]е био на

н>ему: жйгоса (ти и он), круниса, бёгениса, замаза, накааа,

йсиса, рзгмиза, йсалува, узрадова се итд.

202. Тип с акцентом на крадем слогу инфинитива у

презенту има акценат за ^едан слог ближе почетку речи:

вёзат — вёжём, вйкйт — вйчём, кракат — крачём,

нйзат — нижём, ркааг—рчём, цвркутат — цвркукём,

гЛодйт — гЯбкём, зобйт — здблём, зйдат — зйкём,

кажйват—нажмем, дьарйват— дьару]ем, обукйват—

убук^ем, батсиъйват — батал>у]ем, Ьеверовйт — ке-

вер$ем, куиоват — купчем и др.

Овако померен акценат ]е ]ош у имперфекту: мйза(х)

и трпном придеву: мазан (мйзана) У глаголском прилогу са-

дашн>ем и императиву померанце ]е условл>ено, врши се ако

]е претходни слог кратак: мёкуки, каж^уки — мёки, нажуй, а

не врши — ако би имало доспети на дуги слог: вёжрки, ви-

чуки — вёжй, вйчй. Прошасти придев и аорист доследно има]у

акценат инфинитива: вези (незала), иски (искала), каживй

(кажйвала), продави (иродаваЛа), вёза(х) — вёза (ти и он),—

вёзйсмо, иска(х) — исш (ти и он), иродава(х),—иродава (ти и он),

203. У селу Црнцима се врши познато преношен>е крат-

ког акцента с кра]ньих слогова. А у Рогамима, само код по-

]единаца, ако су ти слогови ]ош и отворени, многи облици,

по угледу на акценат презента, пренели су га с кра^а на прет

ходни слог и у облицима с инфинитивним акцентом: према

зйЬем — зйда(х), вида (ти и он) и зйЬи, вёза(х) и вежи, ни-

за(х) и нйжи.

204 Неколико глагола у свим облицима без разлике, и

не само у пиперском, веН и у свим говорима црногорским,

помера]у сво] акценат. Према презенатском: ирёкём, клёилём,

крёшем, лелёчём, мирйшё.ч, заирёкём, оклёалём, укрёшём, за-

лелёчём, намирйшём, к:ьу]ем, бпу}ем, исклу]ем,— акценат се

свуда и у инфинитиву померио на исти слог. Та ]е промена

у ствари променила »ьихов акценатски тип. те сви ови, и остали

с 1ьима сложени ко]и у ДаничиНа припада]у типу: йскати —

йштем,— у говорима црногорским су типа дйзат — дйжем,

чётовйт — чётуем; другим речима од типа Ь пришли су типу а.
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205. Код глагола четврте врете разлика у акценту по-

}единих раздела много ]е безнача|ни]а од разлике у промени.

Разлике у акценту, може се рейи, ме^у жима и не посто^. А

све глаголе ове врете, и без обзира на промену, по месту

акцента можемо поделити на три акценатска типа:

а) глаголи у ко]их ]е акценат инфинитива на било ко^ем

коренову самогласнику: вй^еш — видим, купит — крийм, бе-

сёдйт — беседам;

Ь) глаголи у ко]'их се кратки акценат инфинитива у пре

зенту дули на истом слогу: желёт—желим, црььёт—црнйм,—

итд.

с) глаголи ко]и кратки акценат кра^ег слога инфини

тива у презенту помера]у за ]едан слог према почетку:

фалйт — фалйм.

206. Од глагола првога типа:

вй^ет — видим, крпйт — прайм, газйт — газйм, па

зит — пазйм, бавйт — бавйм, братйт — братйм,

в/ьёрйт — в/ьёрйм, вйсйт — висим, гадит — гадим,

в/ъётрйт — влётрйм, вЛажйт — вЛажйм, гр-

лйт — грлйм, жалит — жалим, здравйт — здра

вом, куНйт — куМйм, Латйт — Латйм, Лупйт —

Луийм, мучат — мучим, нудит — нудим, пЛашйт—

иЛашйм, правит — правим, пружит — пружйм, пу

шит — пушим, сётйт — сётйм, сузит — сузим, ста

вит — ставим, пёшйт — Нёшйм, фалйт — фалйм,

чистит — чистим, бесёдйт — бесёдйм , враблйт —

врпблуйм, ирйлйчйт — ирилйчйм, иарнйчйт — иарнй-

чйм, дъангубйт — дьингубйм, касаийт — касаийм,

кундйчйт — кучдйчйм, куЛучйт — кулучйм, пркб-

сйт — пркбейм, мрийнйт — мрцйнйм, поганит — по

ганим, бркатПт — бркатйм, ортачйт — ортачим,

товарйт — товйрйм, беепбелйчйт — бесабслйчйм,

каЛу^ерйт — каЛу^ерПм, сиромаишт — сиромашим

и др. са сво]им сложении, -

само ако им акценат ни]е на првом слогу, зна]у за жегово

померанце у аористу (2 и 3 лице ]еднине): извиве (ти

и он), искупи, нагази, запази, набави, зйгази, йзбави, уплати,
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укеши, очисти, бёседи, забес'еди, иарничи, касааи, йскасааи,

иркоси, мрцини, дмрцини, дртачи, $ортачи, натовари итд.

Иначе, акценат ]е у осталим облицима ових глагола и ме

стом и квантитетом непроменл>ив.

207. Тип глагола с дужином наглашеног кра]№>ег слога

у презенту према кратком акценту инфинитива:

жел>ёт — желйм, вркёт — вртйм, блё}ат — блёйм,

гуЬёт — гудим, дрёждйт — дрёждйм, звйждат —

звйждйм, рёжат —режим, стйЬёт — стидйм, сту-

1)ёт — студи, цйчйт — цйчйм, држат — држйм, шр-

Нёт — шутим, цмйл>ёт — цмйлйм, мйлёт — мйлйм,

жмурёт — жмурим, айштйт — айштйм, лйчйт —

лйчйм, блёштат — блзёштйм, бьажЬёт — бьаздйм,

буккёт — буктйм, гладн>ёт — гладнйм, горёт — го

рим, жедгьат — жедйм лежат — лежим, леНёт —

летим, иЛамКёт — иламтйм, глувл>ёт — глувйм,

цурёт — цурйм, сйилёт — сйпйм, иргъёт — црнйм,

аузйт — иузйм, кЛаийт — кЛаайм, тёжйт—тёжйм,

чамйт — чамйм, тужёт — тужим, —

као и код ДаничиНа у презенту, у 1 и 2 л. множине акценат

помера]у на лични наставак: желймб — желйтё, вртймб —

вртйтё, блёймб — блёйтё, жмуримо — жмурите, држймо —

држйтё, блёжймб — бл>ёжйтё (У делу села Црнаца, где се

зна за узлазне акценте, место "на завршетку ]е дуг узлазни

акценат на наставку за основу: желймо — желйте; а у Ро-

гамима има личности у ко]их се срепе позната западноцрно-

горска особина — акценат облика ]еднине и у 1 и 2 л мно

жине презента: желймо — желйте, држймо — држйШе, вртй

мо — вртйте).

208. У ди]алектима с на^новирм акцентуациям, неким

особинама свог акцента, из ових се издва]'а]у глаголи чи]'а се

основа инфинитива завршава самогласником а. Код Даничи-

На у императиву, у 2 и 3 л. ]'едн. аориста и у оба глаголска

придева, акценат ]'е у ових глагола на првом слогу корена,

(испор.: држи — држймо — држите, држа — ти и он, др-

жао — држала — држало и држан — држана — држано). У пи-

перском ме^утим глаголи овога акценатског типа, у 2 и 3
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л. ]еднине аориста, има^у акценат осталих лица истог облика;

као: држа(х) — држасмо, тако и држй (ти и он), блёжа,

блё]а, дрёжда, лежа, звйжда, пйштй Исто тако и у проте

стом придеву, и у свих глагола овога типа, акценат ]е на

истом слогу на ком ]е у инфинитиву: држа — држала — др-

жало,» бл>ежа — блежала— бл>ёжало, лежи—лежйЛа — лежйЛо

итд. Случа] с акцентом императива и трпног [придева нешто

]е друкчи]и. Само ни у акценту ова два облика нема никакве

разлике ко]а би била у вези с наставком за основу инфини

тива, какав ]е случа] код ДаничиЬа.

Ме^у овим глаголима мало их ]е прелазних, па ]е на

основу неколико примера тешко донети сигуран закл>учак о

стан>у акцента трпног придева. У она неколика случа]а, кад

\ъ ова] облик могуНан, акценат ]е редовно на првом слогу:

горен — гбрена — гбрено и тужен — тужена — тужена — као

год и држан — држана — држано. У императиву пренесен

акценат глагола држати раширен ]е на све примере чи|и ]е

претходни слог кратак. Не само: бл>ёжи — бл>ёжите, трчи—

трчите, веН и : жёли — жёлите, гдри — гбрите, жёдни — жёд-

ните, букта — буктите, гЛадни — глйдните, лёзи — лёзите,

лети — летите, трёати — трёатише, зелени — зелените; — а:

вртй { вртйте), блей, стйдй, цйчй, шути, умили, мйлй, као

и: дрёждй, звйждй, рёжй (иако у основи инфинитива има]у

наставак а, ко]и по ДаничиНу условл>ава помераше акцента

на први слог).

209. На]интересантни]е ]е у пиперском говору код гла

гола овога типа то што ]е акценат облика презента неких

сложених друкчи]и од акцента простих глагола. Према: же-

лйм — желймо и држйм — држймд имамо тамо: ужёлйм —

ужёлймо и задржим — задржймо. Може се веровати да ]е и

овде, као код глагола у тачки 180, сачувано непромен>ено

стаже створено ]ош прасловенском метатанирм акцента. Али

чиженица што у говору племена Васо]евипа, ко]и се скоро

у свим областима ]езика, сем у акценту, слаже с пипер-

ским — имамо (а ово ми 1е познато на основу материала

ко]и сам сам прикупл>ао) исти акценат и у сложених и у

простих глагола, говори против ове претпоставке. А не може
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ско : избй]ем — иабщеш — избй}е — избй]емо — избщете — иабЩу

(с акцентом простои глагола, али без дужине самогласника у

основи презента). Како у наведеног глагола тако и: завщем,

съ*лй}см, сьекрГуем, добй/ем, сьевй]ем, сьебй;ем, измй/ем, испй/ем,

задобй/ем, забоем, изрщем, полжем, поищем, иребй/ем, зашй-

}ем, ушй/ем, прошй/'?м, уми/ем, налщем, обу]см, одбГу'ем ои-

шй/'ем, отшй/ем опй]см, побщем, повГуем, покроем, увй]'м,

рашй]ем, разбЩем, развеем, пришлем, прикрщем, преобу)ем,

обьевй/ем, понаиЩем итд.

194. На први слог доследно се помера акценат у 2 и 3

лицу аориста: добй{х) — дбзи (ти и он), йзби, зави, сьави,

йзли, йзми, пбли, бпи рйзби, ирбши, прйкри, прёобу, объяви,

абнапи. У прошастом глаг. придеву на исти слог помера^у

акценат вейином сложени од глагола ко]и као прости акце

нат превлаче у супротном правцу, на кра^и слог: дбда —

додаЧа — дбдаЛо (— додали — дбдале—додала), преда— пре

дала — предало, попй'о — попила — попиЛо, прдли'о — прд-

лйЛа — прблйЛо, сьави*о — съавйЛа~сьавйЛо; а и иначе: до-

зна — дознала дбзнаЛо, пошто ]е кра^и слог у облика жен.

и сред, рода дуг, иако у простих глагола нема те дужине

(испор. знй — знапа — знаЛо) Ипак их ]е остало доста у ко]их

се у том облику чува акценат простих: убй)о —убйЛа —убйЛо,

сь*крй/о — сьекрйла — сь"крйЛо, сьебйр — сьебйЛа — сьебйпо,

зашй/о — зашйЛа — зашило, иреобуо — преобула — преобуло

итд. А то су они глаголи у ко]их ]'е самогласник испред

наставка кратак.

195. Глаголи ко]и од корена изводе основу наставком

а или Ъ (2 и 3 образац 1-ог раздела\ по месту инфинитивног

акцента и односу 1ьегову према акценту презента можемо

поделити у три групе:

а) глаголи с акцентом инфинитива на неком од корено-

вих самогласника: клуцат, вечёрат;

Ь) с акцентом на наставку за основу ко]и у презенту

оста]е на истом слогу: ътенчат — вл>енчам\ и

с) глаголи у ко]их се акценат с наставка за основу ин

финитива у презенту помера за слог према почетку: чуваш —

чувам.
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Глаголи ко]и има]'у акценат на почетном слогу:

глёдат — глёдам, крват — кувам, багьат — бакам,

г$ркат — горкам, фрцат — фрцам, дрмат — дрмйм,

бь"цйт — бУцам, грйскат — грйскам, кукат — кукам,

иркат — цукам, клёцат — клёцам, кушат — кушам,

муккат — муккам, нукат — нукам, илёват — алё-

вйт, пуцат — иуцам, чёкат — чёкйт, сёкат — с'ёкам,

чйкат — чйкам, шйбйм - шйбат, ужинат — ужинам

или неком унутрашн,ем:

вечёрат — вечерам, удйрат —ударам, —

за]едно са сво]им сложеним, у свим облицима акценат чува]у

на истом месту, изузев честог и познатог случа]а с помера

нцем у 2 и 3 лицу аориста, где се акценат преноси на по-

четни слог, ако веп ни]е био на га>ему: разгледа, ирдкува,

уздрма, заилева, ускука, вечера, навечера се, йзудара.

196. У презенту акценат инфинитива на истом слогу

дул>е:

вленчйт — вленчам, крклйт — крклдм, гласит —

гласим, иетлйт—петлдм, брзйт—брзам, рилйт—

рилам, батинат — батинам, крчумат — крчумам,

девентйт—девентам, иеиелат - иеиелам, баулат—

баулйм, корулит — корулйм, тин>йт — типам,

ражььат — ражуьйм, мекшат — мекшам, леишйт —

леишйм, величйт — величам, комешат — кометам

клеветат — клеветам, трлйт — трлам, тигьйт —

типам, ослачйт — ослача, мотйт — мотйм, ота-

лат — оталам, отежат — отежам, раскердйм —

рас'кердам, учестат — учестам.

Акцентовани слог ]е дуг поред презента ]ош у императиву:

чита — читймо — читате, и имперфекту: чита{ ) — читаше—

читаемо — читаете— чиша(х)у (ни]е само у 3 л. множине), а

кратак у глаголском прилогу садашььем: читауки, проте

стом придеву: чита (од читал) — читала - читало — чи-

тйли — читйле — читала и аористу: чита(.х) - чита - чита—

читаемо — читаете — читйше.
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197. Не само читати, веН ни остали глаголи овога типа

не различу акценат 2 и 3 лица аориста од осталих лица

истога облика; као копа(х) наглашава се и: копа (ти и он),

в/ьенча, величй, ражгьа, л>епша, тин>а, сдача, клевета. спьащй

итд. Ова ]е особина тим говорима дирлекатска. А за}едничко

им ]е са ди]алектима ко]и су у основи кн>ижевног ]езика

преношензе акцента на наставак 1 и 2 лица множине у пре

зенту: копимо — коиатё, читамо — читатё, баулймд — бау-

лэйтё, вл'внчамд—вл>енчатё, пеличамд — величатё, кору/ьамб—

корулатё, трламд - тр;ьатё. отежамд — отсжатё (у селу

Црнцима и: копимо — копате, читамо — читате итд., а у

Рогамима код неких особа: копимо— копате, читамо чи

тате, величамо — величате, прт/ьамо — пртлате) и поме

ранце акцента на први слог свих облика трпног придева: кд-

ийн — копана — копано ( - копани — кдпане — копана), читан—

читана, мёкшан — мёкшана. клёветан — клёветана, трл^ан —

трлуана, мотан — мотана, батинан — батинана.

198. Сложени ]едино у трпном прядеву нема]у акценат

простих, али има]у исту тенденци]у да га превлаче на први

слог — у овом случа]у ни предметак: закопан (према копан),

закл>учан, улепшан, прочитан, прйвл?енчан, бкоруиьан. У

аористу, 2 и 3 лица ]еднине, врло ретко се може чути акце

наг на предметку, и то пе, мени се чини, пре бити рш врло

скорашнэи по]ав, врапен насилним путем, а акценат правих

претставника ]е редовно на кра]у: прочите (ти и он), ускопа,

привл>енча, оклевета, истрл>д, окорулй, размекша, — као год

у осталим лицима.

199. Типу с припада]у глаголи:

пйтат — айпшм, скйтат — скитам, бйдат — балам,

брлэйт. — брлзйм, чуват — чрвйм, букат — букам,

крижат — крйжам, купат — купам, мбрат — морам,

ираштйт -ираштам, рё1;йт — рё/?ам, рй^йт — ра-

%ам, ручат — ручам, кршкйвйт — кршМвам, вл>ен-

чйват — в.ъенчавам, скапават — скапавам, спаса-

вйт — сиасавйм, честйтйт — чесшйтам, зановё-

тат — зановётам, бЯагосйлйт — благосйл>ам, ду

нет — дувам, урлйкат — урликам, шкргутат —

шкргутам (чешЬе: шкргукем).
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Сем у презенту акценат се, дакако, помера и у импера

тиву: шйка — шйкамо — шйкйте; имперфекту: шйка(х) шй

каше — шйкаше — шйкасмо — шикаете — шйка(х)у, и трпном

придеву: шйкан — шйкана — шйкано— шйкйни— шйкане— шй-

кйна. Глаголски прилог садашжи има акценат инфинитива —

шикйуНи. У облицима с претериталним акцентом нагласак ]е

увек на слогу ко}и одговара кра)№>ем слогу инфинитива:

шйка(х)—шйкй—шйкй— шйкасмо — шикаете— шйкаше, шйкй—

шйкаЯа — шйкаЯо — шикали — шйкале — шйкйЯа.

200. Додаван>е предметака нигде не утиче на промену

акцента; сложени с простима има]у исте акценте и на истим

слоговима: отшйкат — отшйкам (— отшйкаш — отшйка —

отшйкамо — отшйкате — отшйкау), отшйка (- отшйкамо —

отшйкате), отшйкйн {—отшйкана — отшйкано — отшйкани—

отшйкане — отшйкана), отшйка(х) — отшйка (ти и он)— от-

шйкасмо — отшйкасте — отшйкаше и отшйкй — отшйкаЯа—

отшйкамо — отшйкйлп — отшйкале — отшйкала.

201. Иако се менэЭ|у по два различна обрасца (пйсат —

пишем и ил>у"ват — пл>у]ем) глаголи 11-ог раздела, с обзиром

на акценат чине свега ]едну групу, ко]а, зависно од места

акцента, разливе два под-типа:

а) акценат ]е на првом или ко]ем унутаржем слогу:

дйзат — дйжгм, чётоват— чётугм, крунйсат — крунйшём, раз-

лйковат — разлйкуем;

Ь) акценат ]е на крадем слогу инфинитива: пйсат —

пишем, кажйват — кажу}ем, искат — йштем.

Први као, уостадом, многе групе по]единих врста речи

ко]има акценат ни]е на кра]'у — има]у врло ^едноставан акценат;

мазат — мажём, нйиат — ничем, мйцат — мйчем,

канат — кйил>ём, ейиат — сйпл>ём, сйсат — ейшём,

дйзат — дйжём, гмйзат — гмйжём, плу~ват — пл»у-

}ем, вл>ёроват — влёруем, лётоват — лётуем,

мйловат — милуем, крунйсат — крунйшём, кидй-

сат — кидйшем, бегенйсат — бегенйшём, Ьерддсат—

керддшём.

И сви слични глаголи, као и сложени с овима, зна]у за ]едину

промену акцента у ]еднини 2 и 3 л. аориста; акценат се у
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тим лицима помера на почетни слог, ако веН ни]е био на

«.ему: жйгоса (ти и он), кррниса, бёгениса, замаза, накаиа,

йсиса, ргмиза, йсилува, узрадова се итд.

202. Тип с акцентом на кра)№>ем слогу инфинитива у

презенту има акценат за ]едан слог ближе почетку речи:

вёзат — вёжём, вйкат — вйчём, кракат — причём,

нйзат — нйжём, ркйт —рчём, цвркутат — цвркркём,

глодйт — гЛдЬём, зобат — здблём, задат — зйЬём,

кажйват—нажмем, дьарйват — дьару\ем, обукйват—

убукр/ем, бата/ьйват — батал>у]ем, Ьевероват — Ье-

верМ'ем, куиоват — купчем и др.

Овако померен акценат }е ]ош у имперфекту: маза(х)

и трпном придеву: мазан (мйзана) У глаголском прилогу са-

даиньем и императиву померанце ]е условльено, врши се ако

]е претходни слог кратак: мёкуки, кажу)уки- мёки, кажри, а

не врши — ако би имало доспети на дуги слог: вёжуки, ви-

чуки — вёжй, вйчй. Прошасти придев и аорист доследно има]у

акценат инфинитива: веза {везала), иска (искйЛа), кажйвй

(кажйвйла), продави {продавала), веза(х) — вёзй (ти и он),—

везйсмо, иска(х) — иска (ти и он),иродава(х),—продава(ти ион),

203. У селу Црнцима се врши познато преношеше крат-

ког акцента с кра]н>их слогова. А у Рогамима, само код по-

]единаца, ако су ти слогови ]ош и отворени, многи облици,

по угледу на акценат презента, пренели су га с кра]а на прет

ходни слог и у облицима с инфинитивним акцентом: према

зйЬем — зпда(х), зйда (ти и он) и зйЬи, вёза(х) и вежи, нй-

за{х) и нижи.

204 Неколико глагола у свим облицима без разлике, и

не само у пиперском, веН и у свим говорима црногорским,

помера]у сво] акценат. Према презенатском: ирёкём, клёи/ьём,

крёшем, лелёчем, мирйшём, заирёкём, оклёпл>ём, укрёшём, за-

лелёчём, намирйшём, к:ьу]ем, 6лзу}ем, искл>у~]ем,— акценат се

свуда и у инфинитиву померио на исти слог. Та ]е промена

у ствари променила 1ьихов акценатски тип те сви ови, и остали

с 1ьима сложени ко]и у ДаничиЬа припада]у типу: исками —

йштем,— у говорима црногорским су типа дйзат — дйжем,

чётоват — чётуем; другим речима од типа Ь пришли су типу а.
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205. Код глагола четврте врете разлика у акценту по-

|единих раздела много ]е безнача]ни]а од разлике у промени.

Разлике у акценту, може се репи, ме1)у н>има и не посто]и. А

све глаголе ове врете, и без обзира на промену, по месту

акцента можемо поделити на три акценатска типа:

а) глаголи у ко]их }е акценат инфинитива на било ко]ем

коренову самогласнику: вй^ет — вйдйм, крайт — крпам, бе

седат — беседам;

Ь) глаголи у ко]их се кратки акценат инфинитива у пре

зенту дулои на истом слогу: желёт—желйм, црн>ёт—црнйм,—

итд.

с) глаголи ко]и кратки акценат кра]№>ег слога инфини

тива у презенту помера]у за ]едан слог према иочетку:

фйлйт — фалйм.

206. Од глагола првога типа:

вЩет — вйдйм, крайт — купим, газйт — газйм, па

зит — пазйм, бавйт — бавйм, братйт — братйм,

влёрйт — влёрйм, вйсйт — вйсам, гйдйт — гадим,

ьлётрйт — влётрйм, вЛажйт — вЛажйм, гр-

лйт — грлйм, жалит — жалим, здравйт — здра-

вйм, куМт — крЪйм, Лйтйт — Латйм, Лрпйт —

Лрайм, мучйт — мучим, нудит — нрдйм, иЛашйт—

пЛашйм, приват — правим, пружйт — пружйм, пу

шит — аршйм, сётйт — с'ётйм, сузит — сузим, ста

вит — ставим, кёшйт — Нёшйм, фалйт — фалйм,

чйстйт — чистим, бесёдйт — бесёдйм, врпблйт —

врполйм, арйлйчйт — ирйлйчйм, иарнйчйт — иарнй-

чйм, дъангрбйт — дь"нгубйм, каейийт — касапйм,

кундачйт — кундачйм, нуЛрчйт — кулрчйм, иркб-

сйт — пркоейм, мрцйнйт — мрцйнйм, поганит — по

ганим, бркатйт — бркатйм, ортачйт — ортачим,

товарйт — товарам, беспослйчит — беспослйчйм,

каЛу^ерйт — калуферам, сиромйшйт — сиромашйм

и др. са сво]им сложеним, -

само ако им акценат ни]е на првом слогу, зна]у за 1ьегово

померанце у аористу (2 и 3 лице ]еднине): извиве (ти

и он), искупи, нагази, запази, набави, загази, йзбави, уплати,
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укеши, очисти, бёс'еди, зйбеседи, ийрничи, касаии, йскасаш,

иркоси, мрцини, дмрцини, дртачи, рортачи, натовори итд.

Иначе, акценат ]е у осталим облицима ових глагола и ме

стом и квантитетом непроменл>ив.

207. Тип глагола с дужином наглашеног кра]н>ег слога

у презенту према кратком акценту инфинитива:

желёт — желйм, вркёт — вртйм, блё]йт — блёйм,

гуЬёт — гудим, дрёждат — дрёждйм, звйждат —

звПждйм, рёжат —режим, стйЬёт — стйдйм, сту-

Ьёт — студй, цичйт — цичйм, држат — држйм, шр-

кёт — шутим, цмйлёт — цмйлйм, мйлёт — мйлйм,

жмурёт — жмурим, ийштйт — ийштйм, лйчйт —

лйчйм, блёштат — бл>ёштйм, бьажЬёт — бь"здйм,

буккёт — буктйм, гладн>ёт — гладнйм, горёт — го

рим, жедььат — жедйм лежат — лежим, лекёт —

летим, иламкёт — иламтйм, глувлёт — глупим,

цурёт — цурйм, сйилёт — сйайм, ирн>ёт — црнйм,

иузйт — пузйм, клаийт — клаайм, тёжйт — тёжйм,

чамйт — чамйм, тужёт — тужим, —

као и код ДаничиЬа у презенту, у 1 и 2 л. множине акценат

помера]у на лични наставак: желймо — желйте, вртймо —

Вртйтё, блёймб — блёйтё, жмуримо — жмурите, држймб —

држйтё, блёжймб — б/ьёжйтё (У делу села Црнаца, где се

зна за узлазне акценте, место чх на завршетку ]е дуг узлазни

акценат на наставку за основу: желймо — желйте; а у Ро-

гамима има личности у ко]их се срепе позната западноцрно-

горска особина — акценат облика ]еднине и у 1 и 2 л мно

жине презента: желймо — желйте, држймо — држйше, вртй

мо — вртйте).

208. У ди]алектима с на^овирм акцентуациям, неким

особинама свог акцента, из ових се издва]а]у глаголи чи]а се

основа инфинитива завршава самогласником а. Код Даничи-

па у императиву, у 2 и 3 л. ]едн. аориста и у оба глаголска

придева, акценат ]е у ових глагола на првом слогу корена,

(испор. : држи— држймо — држите, држа — ти и он, др-

жао — држала — држало и држан — држана — држано). У пи-

перском ме^утим глаголи овога акценатског типа, у 2 и 3
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л. ]еднине аориста, има]'у акценат осталих лица истог облика;

као: држа{х) — држасмо, тако и држй (ти и он), бл>ёжй,

блё]й, дрёжда, лежа, звйжда, ийштй Исто тако и у проте

стом придеву, и у свих глагола овога типа, акценат ]е на

истом слогу на ком ]е у инфинитиву: држа — држала — др-

жало,* бл>ежа — блзёжала— блёжаЛо, лежи—лежаЛа — лежйло

итд. Случае с акцентом императива и трпног 'придева нешто

]е друкчи]и. Само ни у акценту ова два облика нема никакве

разлике ко]а би била у вези с наставком за основу инфини

тива, какав ]е случа] код ДаничиЪа.

Мег]у овим глаголима мало их ]е прелазних, па ]е на

основу неколико примера тешко донети сигуран закл>учак о

стажу акцента трпног придева. У она неколика случа]а, кад

]е ова] облик могуНан, акценат ]е редовно на првом слогу:

горен — горена — гдрено и тужен — тужена — тужена — као

год и аржан — држана — држано. У императиву пренесен

акценат глагола држати раширен ]е на све примере чи)'и ]'е

претходни слог кратак. Не само: блзёжи — блёжите, трчи—

трчите, веп и : жёли — жёлите, гдри — гдрите, жедни — жёд-

ните, бркти — букшите, гладни — гладните, лёзи — лёзите,

лети — летите, трёати — трёитите, зелени — зелените; — а :

вртй (— вртйте), блей, стйдй, цйчй, шути, умили, мйлй, као

и: дрёждй, звйждй, рёжй (иако у основи инфинитива има1у

наставак а, ко]и по Даничипу условлава померанце акцента

на први слог).

209. На}интересантни]е ]е у пиперском говору код гла

гола овога типа то што ]е акценат облика презента неких

сложених друкчи]'и од акцента простих глагола. Према: же-

лйм — желймо и држйм — држймб имамо тамо: ужёлйм —

ужёлймо и задржйм — задржймо. Може се веровати да ]е и

овде, као код глагола у тачки 180, сачувано непромен>ено

стаже створено рш прасловенском метатани]ом акцента. Али

чин>еница што у говору племена Васо]евиНа, ко]и се скоро

у свим областима 1'езика, сем у акценту, слаже с пипер-

ским — имамо (а ово ми ]е познато на основу материала

ко]и сам сам прикуплао) исти акценат и у сложених и у

простих глагола, говори против ове претпоставке. А не може
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се веровати ни да ]е на ову промену утицао друкчи^и акценат

сложених глагола с помереним акцентом у императиву про-

стих глагола, иако ]е тачно да ]е, баш као у томе облику,

померанце акцента на коренов самогласник облика презента

сложених глагола условлено квантитетом овога самогласни-

ка. Сложени с глаголима у ко]их ]е коренов слог Дуг не

помера]у сво] акценат у облицима презента: завртйм — за-

вртймд, застидйм — застйдймд, зацичйм — зацйчймд, иод-

рёждйм — иодрёждймб, ироцмйлйм — ироцмйлймб, утаим —

утаймб, ушутйм — ушутймб итд. А не само у два напред

наведена, веп у свих у ко]их ]е коренов слог кратак, акценат

]е померен на та] слог: изгладнйм{— изгладнйш— изгЛйднй—

изгЛаднймо — изгЛаднйте—изгЛаднё), изгорим, ожёднйм, поле

тим, налетим, усаЛамтим, узбуктй итд. Свакако се, мислим,

може сматрати да у случа]евима с разликом у акценту пре

зента измену сложених и простих глагола имамо сачувану

старину ко]а ]е позната и другим суседним говорима Црне

Горе, а непознаван>е ове разлике нова ]е по]ава у мла^им

д^алектима нашим из ко|их ]'е са севера ушла у васо]евиЬки

говор.

210. Лош ]едино у трпном придеву, и то само сложени

с глаголом држати, помера]у акценат, сада на префикс: за-

држан (задржана — задржано — задржани — задржане — зй-

држана), бдржан, уздржйн, ирёдржан, ирйдржан, йздржан.

Сем у изложеноме, сложени се не различу од простих, не

редовно ни у 2 и 3 лицу ]едн. аориста, ]ер ]е и у томе облику

акценат чешне на крадем слогу; зажелё (ти и он), изгорё,

уздржа, затреита, узвркё се, застйкё се обични су, поред

тога облика с помереним акцентом на предметку (испор.: йз-

горе, уздржа и ел.).

211. Ледносложног су инфинитива, иначе истог акценат-

ског. типа глаголи: врёт — ври и сайт — спим, — са ]едином

разликом у глаголском прилогу садаиньем. Док сви прет-

ходни у том облику има]у акценат презента (облика ]еднине

и 3 л. множине) овима ]е акценат на наставку врукй и сиукй

(поред ре^ег врёкй и спёкй).

212. Глаголи:

бЛажйт — блажим, шуплйт — шуал>йм, светит —
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светим, служит — служим, шйрйт — шйрйм дра-

жйт — дражим, бунйт — бунйм, фалйт — фйлим,

бучит — бучйм, ружйт — ружйм, слутйт — сЯутйм,

пЯатйт — платим, дружит—дружим, фабйт— фй-

бйм, ггьавйт — гнзйвйм, дь"нйт — дьанйм, мймйт—

мамйм, жарит — жарйм, зймйт — зимам, гулит—

гулам, зорит — зорим, кружит — кружим, }авйт —

]авйм, значит — значим, крн>йт — крнзйм, мёчйт —

мёчйм, мастит — мастйм, кумйт — кумйм, па

лит — палйм, }едначйт —}едначим, саиунйт — са

пунам, куражит — куражим, }уначйт —)унйчйм, са-

марйт — самарйм, аишманит — иишмйнйм, ина-

тит — инатйм, диванит — диванйм, дуванит—ду-

вйнйм, лешкарйт — леи/карам, животарйт — живо-

тарйм, барабарйт — барабарПм, катабанйт — ка-

табйнйм, носит — ндсйм, иросйт—просим, десйт —

д'ёсйм, селит — сёлам, скочйт — скочйм, говорит—

говорим и сложени —

како у првом, тако и у осталим лицима презента, има]у дуги

или кратки акценат на слогу пред наставком за основу. И

самогласник у том наставку, без обзира на квантитет прет-

ходног наглашеног слога, доследно ]'е дугачак: бЯбжйш —

бЯажй — бЯажйте — бЯажё и ндсйш — носи — нбсПмо — носи

те — носе.

Као у презенту померен ]е акценат безусловно ]ош и у

имперфекту'): блйжй{х), фал>а(х), шупл>а(х), крн>а(х), мёча(х),

диван>а(х) дуван>а{х(, нбсй(х), прбса{х), сёла(х), — и трпном

придеву: рржен. фал>ен, шуилен, самарен, гул^ен, крн>ен, у'ед-

начен, сапун>ен. куражен, нбшен, ирбшен, ирогиуален, изружен,

насамЗрен, из;еднЗчен, испрошен, пресЫен, прескбчен. У гла-

голском прилогу садашньем и императиву претходни слог

мора бити кратак, да би се слог на н>ега пренео: нбсёки,

носи — нбсите, арбсёНи, проси — ирбсите, ' сёлёки, сели — се

лите. У противном, акценат се не помера, веЬ оста]е ]еднак

') Наравво уколико се ова] облик употребл>ава. Ову ограду потребно

]е учинити с одрег]ени]ом напоменом да употреба имперфекта у пиперском

ни)е баш тако честа.
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с акцентом инфинитива: фалёки (у прилогу, истина, узима

дужину презента), фалй — фалйте, рушёки, ругий — рушите,

бЯажёки, бЯажй. — бЯажйте, фабёки, фабй — фйбйте, жарёки,

жарй — жарите итд.

213. Акценат инфинитива \е непромешен: у прошаст.

глаг. придеву: рушйр (— рушила — рушйЯо — рушили — ру-

шйле — рушйЯа), фабй}0, мамЩо, бЯажйр, /уначй/о, самарйр,

говдрй/о, носЩо, иросй]о, наружно, ироговбрщо, расамарЩо, —

и аористу: ружй(х) (— ружйсмо — ружйстё — ружйше), бЯа-

жй{х), ]уначй{х), самарй(х), осамарй(х), ироговбрй(х), селй(х),

иселй(х), иросй(х), исиросй(х). У 2 и 3 лицу ]еднине послед-

н>ег облика, акценат се помера на први слог: ружи (ти и

он), йзружи, убЯажи, ндси, износи, ирдси, запроси, отсели,

скдчи, йскочи, дёси се, занеси, бкрн>и*). У Црнцима, према

сваком " на крадем слогу може бити неки узлазни акценат

на претпоследн>ем, те ]е у том селу обично: р$жи(х), осама-

ри(х), скочи(х) (аорист); ружи, осамари, означи, окргьи итд.

(императив). У Рогамима сам код по]единих особа чуо импе

ративе: ружи, осамари, окрн>и, — дакле, померен акценат с

отвореног кра^ег на претходи дуги слог. Да ли ту има по

меранца акцента у аористу не би се могло тврдити; ре^а

употреба овог облика чинила ]е да се то н^е могло про

верите

214. Ледан не баш велики бро] глагола — ако узимамо

у обзир само просте — овога типа, свакако рани]е, у време

акценатске за}еднице пиперског с другим неким говорима

црногорским, ко|и су у акценту у неколико подлегли утица]'у

наших говора с на^овирм акцептуациям, акценат инфини

тива с кра^ьег слога померили су на слог ко]и му претходи.

Од рани]ег ситнйт (испор. код Вука и Дан. сйтнити), према

сйтнйм, добивено ]е ситнйт. Према презенту променили су

акценат ]ош: пуштйт, сиуштйт, }агмйт, у]йгмйт, ио/агмйт,

усйтнит, разурйт, кршйт, ирекршйт, иустбшйт, оаустдшйт,

срдйт, расрдйт (овде ]е ]'ош и кратак акценат према дужини

код Вука) бЯагосЯбвйт, }аранйт (опет кратак акценат према

') За неке глаголе ни овог ни осталих типова ни}е тако увек лако

утврдити акценат овог облика, (ер се аорист, као ни имперфекат, тамо не

употреблава одвеЬ често.
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дужини тог слога код Вука). Тако су наведени прости и

сложени глаголи — а можда има рш ко]'и такви — од ]едног

пришли другом акценатском типу.

215. Касни]ег ]е датума, непозната и у неким иначе

сродним говорима Црне Горе, промена типа друге ]едне,

бро^е много знатнее групе глагола. Закл>учу]упи из стажа

акцента не само у говорима ко^и су по свим особинама база

киьижевном ]езику, веЬ и по акценту у говорима васо}евипком

и б]елопавлиНком, очито ]е да су глаголи: Яомйт— ЛдмПм,

бойт — 6д1м, борйт — борам, гнойт — гнд1йм, корит— кдрйм,

гостит —гостам, кроит — крд1м, ловит — Ловим, острит —

острим, постйт — пдстйм, роит — рдуйм, ронйт — рбнйм,

трошйт—трдшйм, чъ"стйт — чь"стйм, строит — строкам, ве

селит — веселим, соколйт — соколам, сЛободйт — сЯобддйм,

црвенйш - црвёнйм, треиерйт — треиёрйм, (уколи ко се и у

инфинитиву ни]е померио акценат као и у презенту), еолйт —

солим, топйт — топам, и седбч'йм, (овде се и инфинитив чу]е

]едино с помереним акцентом — седочйт) припадали ак-

ценатско] групи с дужином презенатског акцента на наставку

за основу. Из материала ко)и сам сам прикуплао, у Б]елопавли-

Иима на ]едно}' и у Васо]евиг1има на друго] страни, види се да су

сви набро]ени глаголи тамо ]ош увек и искл>учиво типа же-

лёт— желйм, (испор : Ломит—Ломим—Ломимо, пошит — ио-

стйм — иостймо, трдшит —трошйм — трошймо итд. као год:

желает — желйм — желймо. У пиперском, ме1)утим ови глаголи

су се, помера]уНи у презенту акценат на коренов слог, пот-

пуно из]едначили с глаголима типа: носит—ндсйм. А до ова-

квог померанца акцента у облицима презента дошло ]е сва-

како по угледу на акценат истог облика у сложених глагола.

То ]е врло разумл.иво. Код Даничипа налазимо да се акценат

простих глагола овога типа скоро у свих сложених с кра}а

помера за ]едан слог према почетку; Ломим, а сЛдмйм и пре

ломим, — губам, а изгубим. И у пиперском се, а извесно ]е

и у другим неким говорима црногорским — не само у два

горе поменута — померанце акцента проширило са сложених

и на просте; према: изгубим, преЛдмйм, у]йгмим и ел., доби-

вено ]е и: гу~бйм, Лдмйм, щгмйм итд.

216. Тамо у облицима презента акценат има^у на коре
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нову слогу, а не на кра]у, и оних неколико глагола ко^ га

код Даничипа не помера]'у ни кад су сложени (види н>егове

акценте). У Пиперима ]едино: брсшйт — брстйм и обрсшйт — ,

обратим, звонит — звоним и зазвонит — зазвоним. Да ]е ово

померанце акцента касн^ег датума лако ]е утврдити по томе

што се оно ни]е до кра]а извршило код свих тих глагола.

Тако, тутн>ёт — тутнзйм, како и бележимо, кад ]е прост

чува акценат на кра}у. Ме1)утим, у н>егових сложених глагола

акценат се помера: затутн>ёт — затутььйм — зат$тн>ймо,

иротутнзёт — ирот$тнэйм—протутн>ймо, устутпёт—устрт-

н>йм. Могло би се реНи да ]е у по]единачним случа]евима

ово померанце акцента рш у току. Глагол: модрёти се — мо-

дрйм се, и кад ]е сложен с предмецима, чу]е се ]ош с истим

акцентом: Замодрй се она лепота (реЬи Не се обично кад

)е реч о бу]но] трави, или о бу]но] пшеници, или о веЬо]

количини бистре воде). Али ]е свакако знатно чешЬи померен

акценат: помддрПм — иомддрймо.

АКЦЕНАТ ПРИЛОГА

217. Акценту српскохрватских прилога ни]е посвеНивина

нарочита пажн>а, ни уколико су друге врете речи биле пред

мет акценатског испитиван>а. Наглашавано ]е, с правом уоста-

лом, да се то ни]е чинило из разлога што су прилози као,

на]веЬим делом, окамелениоблици променл>ивих речи сачували

и акценат тих речи. У говору пиперском ова особина дослед-

ри]а ]е него у ма ко]ем од осталих наших говора. А овде

се вредно зауставити ]'едино на прилозима ко]и су постали

од придева.

Проф. Решетар, полазепи од неких 1угозападних говора,

од прчан>ског у првом реду, мисли да прилози на о/е, обли

ком ]еднаки са средним родом неодре^еног придевског вида,

мора]у имати и акценат н>егов Не треба доказивати да |е

некад, одмах после разви]'а№>а прилошког значена, морало

тако бити. Али ]е исто тако познато да се у ди]алектима

нашим с на]новирм акцентуациям акценат прилога и при

дева средн>ег рода подудара^у само у случа]'евима кад при
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девски облици мушког и среднзег рода има]у исти акценат,

]ер су прилози, не случало, с чували акценат облика му

шког рода. У пиперском говору, колико по облику, скоро

толико ни по акценту, не поспей разлике измену ових при-

лога и облика среднзег рода придева у неодре^еном виду.

То се лепо види из примера:

}акд ме боли, БЛагб га опомЕнуо, Кргьё ми (') биЯб

што и тй ни^есй дошьа, Држи се крутд, Лудд ]у

вбли, Потрчи жйвб не би ли ]и(х) стйгьа, ^си ли

се добре нал>утй]о?, Лзутб Неш се ка]ат, Што ме

глёдащ такб тупо?, Доди ли чёстд код вас?, Он

некако мЛакб зборй, Ли*енд се вучё, Било му (')е

сьасвй]ем тёшкд, Мудро зббрй ]ади га нашли.

218. И у случа]евима где се акценат придева сва три

рода померио с кра]а на коренов слог, исто померанце ак

цента извршило се и код прилога; као мйрьен, мирна, мирно,

тако и прилози: мирно {мирно седп по цй]о дьан), грдно,

страшно, снажно, рй]етко, тй]есно. А могло би се очекивати

да у прилога, као у окаменьене категори}е, акценат буде не-

променлтив.

219. Само два прилога: брзо и драго има]у акценат на

корену, иако ]е у овом случа^у код придева средн>ег рода

на крадем слогу. Може се тврдити да су и сви горе наве

дени прилози у дало] прошлости имали акценат на коренову

самогласнику, а ]едначен>е са среди.им родом ]е нов по]ав.

То се може заклучити по сложении прилозима, у кодох ]е

акценат на предметку. Прилози: нйжйво, накрйво, укрйво,

$Яудо, унруто и др. ]асно говоре на ]е у основних, простих

прилога акценат био на коргну, ]ер се с кра]а не би код

сложених могао пренети на предметак.

220. Прилози на -ски од придева се редовно одлику]у

немак>ем дужине на наставку:

женски, п>уцки, ]уначки, се/ьачки, ааостбЯски, %йчки,

старьечки, Лбидвски, иьаски, момьачки, во/нйчки,.

(х)а^дучки, гурбёцки, разбб]нични, ийперски; —
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а и акцентом, — у случа}у кад }е ова] у придева на настав

ку: 1?авол>ски, дружевски, /ьуцки (према придевском: Навол

оки, дружевскй, луцкй).

221. Паралелно са показним заменицама мере и каквоНе

иду прилози ко]и су од №>их постали; као год те заменице

и ови прилози, найме, позна]у дво]ак акценат: тако и тако,

овйко и овако, онако и онакд, оволйко и оволикд, онолйко и

оноликб.

Неке посебне напоиене о квантитету наглашених

и ненаглашених слогова.

222. Досад ^е о квантитету узгред било речи, тамо где

]е требало истаЬи разлику измену пиперског и ди]алеката ко]и

су у основи кнэижевног ]езика. А овде Немо на ]едном ме-

-сту, и одво]ено, истаНи однос дужина у случа]евима ко]и

очевидно карактеришу пиперски говор. Непознаваже дужина

у извесном положа]у неких категор^а речи битна ]е д^'але-

катска одлика овог, а и неких других, н>ему суседних, говора

Црне Горе.

223. Код девербативних именица на -н>е претпослед!ьи,

>наглашени слог у говору пиперском редовно ]е кратак, ако

тиу претходи дужина:

вйдан>е, вйкан>е, впадаке, забадагье, }ёчен>е, набра-

]ан,е> набадаьье, су1)'ён>е, гра1)Ые, гр^ёьье, мучаьье,

жул>Ые, забавл>ан>г, фабл>ён>е, додаван>е, довйщш,

нага1?ан>е, задавагъе, га*ён>е, гушёш, клёчан>е, лйза-

н>е, жвакан>е, кранам, ]йвл>ан>е, кумл>ён>е, мМНё/ье,

гамаке, вЯйчёгье, домишл>аван>е, дозйваш, штйпагье,

шврл>ан>е, чуваьье, чёпагье, чесшПтан>е, тражЫе, крё-

тан>е, купам, Лупан>е, мбрйн>е, вучён>е, врйштам,

закйдагье, окуил>ан>е, оаашйвагье и др.,

иако ]е у мла^им ди]*алектима новоштокавским у свих н>их

претпоследнэи слог редовно дуг (испор. у Вука и ДаничиНа:

вйдагье, вйкагье, вЛадагье, забадйм и с овим акцентом и ду-

жинама у свих тих именица).

224. Ако ]'е у именица ко]'е су по постанку те исте врете
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и истог значена акцентован кра]н>и слог основе, а претходи

му кратак слог, онда Не акцентовани бити дуг, те се пипер-

ски говор у овом случа]у подудара са оним што ]'е означено

у речницима Вукова ]езика и Даничипевим Акцентима:

мошан>е, држа/ье, до1ён>е гомиЛан>е, горёт, врииъа-

н>е, гпадован>е, величине, вщ'уган>е, пен>ан>е, трго-

ван>е, дебл>ан>е, дь"нован>(', наметагье, разметание,

гЯодйгье, трован>е, весЛан>е, чешл>йн>е (према Вукову

и Даничипеву: мдтйьье, лржан>е, дд/ён>е, гомйлан>е,

гдрён>е итд.).

Изузетак чине примери у ко]има се пред наглашеним слогом

налпзи и'е од старог Ъ (дугог ]ата). У овом изузетном слу-

ча]у наглашени слог ]е опет кратак:

ври'е^ан-е {ври}ё$а1ьеу), дри'емане {дри}ёман>е), стри-

*ел>ан>г, прола'еванч; подгри* еваш, окли*еван>е, ви-

*еАйн>е, здри*сван>е, ли*еган>е, ли'еплзёке, ми'ешаьье,

ми1ешёьье.

Рекло би се: ови примери обеснажу]у горшу тврдн>у да

дужину наглашеног слога условл>ава краткоНа непосредно

претходног. У ствари, они ]е поткрепл>у]у. Позната ]е чирье-

ница да сгзако Ъ аъ\ч. и]е, а свако % — /е. У овим речима

ще ]е задржало квантитетску вредност самогласника од ко]ег

]е постало, исто онако као ]е; — иза овог послед(ьег нагла

шени слогови се дул>е: в}енча}ъе (в$нчань/е) кетан>е (цвЬтану'е).

225. Усамл>ени случа] дублета: клйзан>е и клизан>е, пл>у-

скан>е и шьускан>е, жвакан>е и жвакагье, ко]и, као што беле-

жимо, тамо има]у дво]ак акценат, тачно потвр^у]у дата пра

вила. А у знатног бро^а примера у копима ]е акценат утица-

]ем аналоги]а померен: наво^ёгье (према наво^ёуье), нав6жён>е

(према навожЫе), мё^ёнзе, заношёне, будал>ён>е, точён>е, кй-

)йн>е (кщан>е), груваьье, гнб]ён>е, дйсан>е и ел. — чува]у се ду-

жине само иза кратких слогова, иако те дужине нису под

акцентом веп иза н>ега.

') Речи у загради означене су Вуковим и ДаничиНевим знацима за.

акценат и дужину.
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226. Колико ]е мени познато исто стаже имамо и у не

ким другим говорима стари^ег типа, што потврНу^е чи!ьеницу

да су дужине Вукова и ДаничиНева ]'езика секундарне, обра-

зоване у нови]е време, и да ]е кратак слог пред наставком

чуван>е старине, а не никако скраНиваже дужине ко]а ]е у

н>ему некад посто]ала. Дужина ]е, дакле, формирана касно.

Она ]е остала као траг губл>е(ъа некадашн>ег полугласни-

ка измену консонаната н (од основе) и ^ (од наставка) и пре-

нела се на кра]н>и слог основе. У говору пиперском (а, ре-

као сам, овом особином он ни]е усамлен) н>ено стваран>е ]е

било могуйе само ако ]е претходио кратки слог.

227. Пиперски говор ни]е свакако никада знао ни за

дужину последшег, наглашеног слога апстрактних именица

«а -сга, ако ]е непосредно испред наглашеног слога тих име

ница дужина:

]еднакдс(т), могукндс{т), наглдс(т), немарндс(т), обил-

ндс(т), неаовблндс(т), неиокдрндс(т), подмуклдс(т),

покдрндс{т), сигурндс(ш), несигурндс(т), уидрндс(т)—

према Вукову и ДаничиЬеву: ]еднакбст, могуЫбст, наглбст

итд. Тако ни именице у ко)их претходном дугом слогу од-

говара ще (од Ъ) : ври1еднбс{т), {врщёднбст), ла(енбс(т), {лщё-

нос(т). У сваком другом случа]у, после ма ко]ег кратког

слога, стварала се и данас се чува дужина на кра]у,— било

да ]е акценат аналогиям променио сво] положа^ дужнбс(т)

(дужнбст1), вл>ёрнбс(т) {в]ёрност), гошбпбс(т) (готбвбст),

благос(т) (благбсШ), ]арос(т) (у'фбс(га),— било да се вей на-

лазио на ма ком другом слогу сем последььег: безазлёнбс(т)

{безазленбст) злокуднбс{ш), (злокуднбст), немарл>йвбс(т), по

1) У Васо]'евиНима аналоги^а ни^е утицала на промену акцента ових

именица, као ни на квантитет првог слога, и зато баш ни у том говору

ни^е дошло до образовала дужине на кра^у, те у н>ему имамо; дуЖНОС(т),

В1ЪёрНОС(т), благОС(т), шрОС(т) (забележено у селу Виницки). А да ]е

дужина кра]н>ег слога новог датума тамо где ^е посто]и, доказ нам ]с по

мерен акценат у в :со]евиНком говору. Акценат се померао не зна се кад

у времену после XV в. Кад би ду.ъене крадет слога било старее од овог

померанца, у васод'евиНком говору до 1ьега не би ни дошло, ]ер се зна да

се акценат никад тамо не номера с дугих слогова, ни кад су на кра^у.
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■ббжнбс{т), страш/ьйвдс(т), ул>рднос(т), честйтдс(т), жалбс(т),

Яуддс{т), мрдрос(т), мЛйдбс{т), пакос(т), рйдбс(т).

228 Трепу категори]у облика, за ко]'у важе иста правила

■о стварак>у нових дужина, чине облици презента глагола с

наставком е у сво^ основи (глаголи I врете) Наглашени

наставач за основу презента у ових глагола иза дужине ]е

редовно кратак:

загрйзём, извёзём, украдём, назёбём, намузём, на

пасём, нарастём, искубём, навезём, притучём, на-

вучём, развучём, прозёбём, хаучём, истрчём, овршём,

отрёсём, острижём, растём, везём, прёдём, трёсём

итд.—

иако }е у Вукову |'езику та} слог и у ових глагола редовно

дуг: загрйзём, извёзём, украдём, назёбём, и само тако.

Иза кратких слогова у пиперском говору и акцентовани

слог на кра]у у ових облика презента редовно }е дуг:

течём, плетём, печём, метём, бодём, гребём, жежём.

229. Однос квантитета коренова слога и овог наставка

за основу презента исти ]е и у глагола код ко]их се акценат

ломера на претходни кратки слог:

навезем, припечём, потечём, погребем, прозовём,

разметём, разведём, расплетём, стечем, отечем,

уведем, ожёжём, огребём, пометём, наплетем, за

плетём, преплётём.

Иза и/е, мег)утим, акцентовани слог ]е опет остао кратак:

си'ечём, поси*ечём, рассечём.

230. Наставак за основу презента у осталих глаголских

врста кратак ]е или се дули без обзира на дужину претход-

ног самогласника. Тако ]е, у глагола на -не, и и на е ко]ему

претходи ]отоваььем измелен сугласник, самогласник у

основи презента редовно дуг: тонем и минем, носим и црнйм,

мажём и вёжём. ВеН што ]е у глагола с наставком а у основи

ова] самогласник редовно дуг, то \е сасвим разумл>иво, ]ер

то а с обзиром на ььегово порекло и мора бити дуго. Гла

голи са /е у основи презента дул.е у н^ самогласник, само
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ако су прости, и кад ]е акценат на н>ему: ли'ём, ми*ём, ши-

*ём, пи'ём. МеНутим, ако у тих глагола акценат ни]е на овом

наставку, или су глаголи сложени,— он ]е редовно кратак

без обзира на квантитет слога ко]и му претходи: чу/ем, ку-

и^ем, продаем, ку*}ем, пс^ем, пл>у*}ем.

231. Дужина наставка у основи презента у нашем ]езику

несумнзиво ]'е створена под утица]ем дужине самогласника

ко]им се завршава 3 л. мн. овог облика. По времену Не бити

у вези са добиванием садан>их личних наставака. Изложено

стаже дужина тога наставка у говору пиперском ово потвр^е.

Код глагола ко]и су у 1 л. ]едн. добили лични наставак м

ран^е, дужина самогласника V основи презента ]е редовна

(случа) случа] с глаголима на и). У глагола на е, ко]и су на]'-

касни]е добили лични наставак м, самогласник ко]и му прет

ходи дул>ио се само под извесним условима, иначе ]е та] са

могласник оста]ао кратак.

232. Кратак акцентовани слог у имсница: б]елбп, гарбв,

голов, кусов, мркбв, зе.ъбв, мъазгбв, празнбв, интбв, у ко]их

]е ова] слог у многим ди]алектима нашим дуг,- претставл>а

стаже ко]е ]е сачувано из старших епоха а лу.ъеже, тамо

где га има, свакако ]'е нов^ег датума Уистини, према овоме

што смо у неколико последних параграфа иэнели о форми-

ран.у нови]их дужина, дужина се у овом случа]у могла ра-

звити, ^ер ту претходи кратак слог. А што до га>е ипак ни^е

дошло, ]а мислим да су формираьье дужине омеле именице

с истим завршетком у ко]их се таква дужина ни]е могла

створити због тога што ]'е у 1ьима завршном слогу претхо-

дила дужина.

233. Деноминативне именице:

узглавл>е, бсзум/ье, беспуке, остбже, поднбже, под-

руче, прочете, милоср^е, облйче —

творбом сво]'ом иду за^едно с девербативним именицама од

ко]'их смо и почели излагайте о дужинама, али се квантите-

том различу од жих. У ових се, найме, акцентовани слог

ни]е дулзио иако му претходи кратак самогласник, — ]амачно

не само због веН наглашаване тежн>е пиперског говора да у н>е-

му изведен речи задрже акценат основних, вей ни због ве
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зиван>а ове особине за целу категори]у, због таког)е истицане

околности што се дужине не формира]у у речима истог на

чина творбе. Оне од оваквих именица ко^е значе збир, ако и

нема]у свагда акценат имена ]единке (сво^е основне речи),

чува]у редовно нъегову дужину: кЛасе (према кЛйс), комаре

(према комат), ]асён>е (према }асён), грдбле (према грдб), рдбле

(према рдб), снда/ье (према сноп), кдри*еп>е (према корифен).

234. И неманъе дужина на самогласницима испред сугла-

сничких трупа у копима }е први неки сонант: стйрца (према

кньижевном: стйрца), опУнка (према бланка), конца (према

конца), аокровца, одлдмка, пасторка, обд]ка, завд]ка, Црно-

гдрца и др. — почива искл>учиво на томе што ]е у номи

нативу, у коме н^'е било услова за дулензе, та] слог био

и остао свугде кратак

235. И по квантитету, као год по акценту, у поре^ешу

са осталим ди]алектима српскохрватског }езика, изложено

стаже у говору пиперском сведочи о томе да су се у н>ему

сачувале важне особине из дал>е прошлости нашег ]езика. А

свакако ]е 1'асно да се пиперски говор, како ]е и уводу ре-

чено, последила неколика века са другим неким говорима

црногорским, разви]ао у посебном правцу и унеколико

друкчи]е од ди]алеката ко^и су у основици кньижевног

]езика српскохрватског.

Две народне приче ') с обележении акцентом и дужинама

Од зЛё жене и 1)йвд блёжй

Нёкьед у старо вриемё жйвй^о 1'едан чок сьа женбм, и

ниесу се нйкако сЯагали. Што го] (')е муж нарёдйр жена

(')е нЗопако извршйваЛа. Муж ]'е то зна и, пошто \о{\) нйшта

') Народне приче у Пиперима, може се рейи, не чувашу се онако

као у другим неким кра]евима нашим. Стари]'и свет ко]и уме лепо при-

поведати, воли да прича истори]у, ратне окрша]'е и доживл>а]е, доживл^е

из ропства и слично. МлаЬи се опет интересу]у другим стварима. Омладина

зна, разуме се, доста народних прича, али све те приче у ше су из Вукове
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нй]е могьа, бранно ]о^) (')е да чини оно што (')е ктйр да се

учйнй. Леднбм он отишьа да кбсй ливаду и при кретанъу на

рад ]е заприетй]о жени да му не доноси ручьак. Не зато што

(')е трёбаЯо, но по сво]б] зЯб] Ьуди жена, кьа(д) се об]утрйЯо,

спрёмйЯа ручьак и пбни*еЯа мужу. Овбмё ]аднйку (')е бйр

додй]а живот с таквом женбм и, кьад ]у (')е видимо да идё

к шёму, брзо се досёти*о да ]о(]) се освети за свё што га му-

чйЯа. Он брже-боле рашйрй свозу струну преко ]едне ]амё

ко]а (')е бйЯа ту, у ливаду.

Кьа(д) жена дбЬё, он Сёднё да руча, а жени нарёдй да

му не бй сёЯа на струку, е \у (')е метнуо да му се суши. Како

то ч^е, жена се залётй да сёднё на струку и пропане у ]аму.

А пошто (')е паЯа бдма(х) настанё у ]аму страшна врйска.

Чу}е то овй чбк и помйслй да жена пйштй од ббЯОвь3, са

жали му се и рй^ешй се да ]у бпёт извади из ]амё, па се

примбпкнё к ]ами и пуштй ]едан кра] конбпца у ]<!му: како би

се жена уфатйЯа да ]у извучё из ]амё. Одма(х) се конбпьец

затёгнё такб ]3кб да се ]'аднй чбк чуди'о колйко му (')е жена

тёшка. Вукьа он такб, вукьа и потир се од сйЯнё тежинё, а

кьа(д) се ово тёшко брёме мбгЯо вйЬет, поглёда чбк и вйдй

да то нй]'е нъегбва жена но проклётй ЬавО и кЬёднё бдма(х)

да пуштй конбпьец, али га ЬавО закумй: „Не пуштй ме да си

ми по Богу брат, но ме извуцй и честйта Ну те учшьёт, е ми

(')е мука вёликЗ; дОЬё у ]аму нека космата нЗпас(т) па ископа

очи тройци мой]е(х) другОвьа и задави ]'и(х'), мёне ископа

само ]еднб око, а с другими ёво побл>ёго(х) жив. Кьад му

(')е спасйл'ц рёкьа да (')е та космата напас(т) жегова жена,

збирке пли из других збирки народних прича. То се може реЬи и за ове

две приче, ко]е сам ]а узео. Прва, нарочито, прича о зло] жени и ^аволу

)е врло позната; има ]е у многим збиркама и скоро у свим антолог^ама

школским. Друга прича ]'е нешто ман>е позната, али се и она, са нешто

друкчи|им по]единостима, налазн у збирци Новице ШаулиЬа, Сраске народне

приче, Веоград 1925. ,1а сам обе приче чуо у Ст^'ени Пиперско] од ]едне

исте личности, од се.ъака ко]и воли К1ьигу, и нн]е нск.ъучено да их ]е он

по кн>изи и причао. За ову прилику то нема знача]а, и сасвим \е све]едно

из ког су извора узете. Главно ]'е било да се на н>има обележи локални

акцепат и дужине, а за то су могле послужити.
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}]аволу га би жа и одвучё га од ]амё, па му каже": „Пббра-

тиме, за овб што си ми учинй]о ]г Ну да ти се одужйм и

бйнеш срётьен> ако ме бйднёш слуша. Ла сьад идём да ул>ё-

жём у главу крал>еве кпёри и она не се бдма(х) помамйт.

Крал» Не обепат три товара бЯага онбме ко му кпёр извйда,

и тй се при^Звй да }у извйдЗш, а кьа(д) дбНёш код же само

ме вйкнй и кажй ми да ижлэёжём, и ]а ну ижл>ё1, г]евб}ка не

оздравйт и ти пеш добит ббепанб бЯаго. Тьадьар ну ]а улэё] у

цареву кпёр, али се немо(]) преварйт да и ту вйдЗш, е ну ти

траг по трЗгу ископат.

Проз два-три дьана чу^е се да (')е кпёр кралева мЯбго

бона и да краль обег^ё три товара бЯага онбме ко му \у

■бйднё извйда. ЪавоЯов побратим се ]авй крал>у, и крал> на-

рёдй да га уведу код г)евб]ке. Овй бдма(х) повйчё: «Побра

тиме изйг)й". ЪавО га послуша и ^евб]ка ]'е тьа чьас оздравйЯа,

-а г^авоЯов побратим ]е од к>ёнОга оца дбби'о три товара бЯага

и задов0л>ен отишьа дома. У ть" йстй ма(х) снембгла се ца

рева кпёр и исто онакб ка што (')е бйЯа сЯаба кралзева кпёр.

Пошто ]у нйко нй]е мбгьа извйдат казали су цару за онога

чбка, те цар нарёдй да му га доведу. ЗаЯуду се овй бранно

да нйшта не зна, мора (')е да поступи по царево] жел>й. И

сьад ка прй]е позбвё Ьавола: гПббратиме изйг^й". ЪавО му (')е

бйр да мб] да га мбже изьегнат из свакОга, али како ис-

кбчй иё г)евб1кё, скопа побратима за очи, а овй се дос'ётй

па вйкнё: „Бл>ёж побратиме, ёво мб]а жена". Чйм то чу]е

г)авО се препане и од сйЯнОга стра се смете, скбчи у море и

удавй се. Нэегбв побратим и од цара доб^е три товара бЯага,

задов0л>ьен 6\дё купи и с льако зара1)ени^ем богаством срёпно

{')е прожйвйр други дйр сво!ёга живота.

Ко иомо] убогоме не да, нек се у помо] вйшкёга не нада.

Кьад ]е Свети (мисли се на св. Саву) по земл>й од.Що

да свщет учи и на добро упуну]е нал>ёжё на ]еднОга беспб-

сличЗра ^е Седй покра] некаквё воде и стаЯно напразно мЯатй

ло онО] води. Свети му назбвё Бога и запита га зашто не

- 115 — 12*



182 Михаиле С. СтевановиЬ

ради штбго]', но ту залудн>й, а овй одговорй да нема нйка-

квОга имЗньа ни йма што радйт. Светйтел га на то упйтЗ: „Што

би желй]о да ти Бог да и како би се Богу за то одужй]о?"

А он Светйтелу: „На^више би(х) волйр да ми Бог да триста

овьацьа, па да ]и(х) чувам и од и>й(х) живим, а кьад би(х) та

има, све би диелйр сиромашни*ема и убоги*ема. Дале на путу

Свети налёжё на другога беспбсличара што (')е вйкан>ем ра-

зьегонй]о тйце по шумьа. Светйтел ]'е и овбга пита што не

ради, што би желйр од Бога и како би се Богу одужйр

ако му овн да оно што желн? И овн беспбсличар ]е одго-

вОрй]о ка и они првй: Нека ми Бог да триста овь3цьа да

]и(х) чувам и од га>й(х) живим, а ]а би свё што би има дие-

лйр сьа сиромашни*ема и убоги'ема. Прб$]ё Свётьац и мима

овбга, па изгуби пут и за^ё у ]едну пустйи>у, те га тамо

уфатй но]. Бйлб му (')е зима и бй]о (')е гЯ.1дьен, а у пустйжу

нйг^е нйкога. Од]еднбм он ]е углёда бгьен> у ]едну пепину

и сврнуо ]"е к томе бпьу. Покра] опьа се1}ёЯо (')е ]едно мом-

чёце, мршаво, бли*едб и слабо обучено. Свети му назбвё

Бога и запита га мбже ли коначйт код жёга. МЯадип му (')е

одговОрй)о да мбже, али му (')е рёкь'1 да му нема што дат

за вечеру. А кьад га Свети запита о(д) чёга живи, одго-

вОрйр (')е да живи од онбгЗ што му пустйжа да, што убёрё

али уЯбвй.

Чйм ]е нёпознатй гос(т) сйр оно момчёце (')е ижлёгЯо

из пепйнё и нй]'е мЯбго потра^ЯЯо кьад ёто ти (ьёга ^е нбсй

]едну срну, закблё ]у, одёрё и испёчё мёса од шё те вечё-

рау. По вечери Светйтел запита своёга домапйна што би

желйр да му Бог да и што би поели *е рад^'о да се одужй

Богу за награду. Момчёце сё снебйваЯо да одговорй, али

кьад му (')е Свёт'ьац то и ]6пёт тражйр, ослоббдй се и рёчё:

„Има тймо у неком сёЯу, ]една г^евб]ка ко]Ом би ктй]о да се

ожёнйм, али ми ]у жён отьац не да, зато што сьем сирома(х)

и нёмЗм нйкОга".

Кьад сутрадьан сьамну, Светйтел се спрёмй и рёчё

ономё момчёту: „А]де и ти сьа мнбм, бйНеш ми \)ак. Момчёце

се бранйЯо говорёНй како не умй]е да чита, али га Светйтел

наговОрйр и они су отйшли згнедно, и право у сеЯо ^е (')е

- 116 —



Систем акцентуаци)е у имперском говору 183

бйЯа она г)евО]ка. Кьа(д) су дошли ко(д) 1]евб]чина оца, Свети

га пита: „Би ли тй да твб]у к})ёр за овога мбга })ака". Они

селзак ]е одговОрйр: „Не. Како да дам свб]"е диетё за №>ёга

кьад нйшта нема?" А Светйтел> ]е на то рёкьа: Ако сьад нема

он БожОм пбмоНу мбже ёутра имат, и олй тй дат свб]у кпёр

за №>ёга, ако ]а БожОм помогу учйнйм да се овй чьас на

онй]ема суви'ема пьан>евйма испред купе роди грожг)е?" Се

лзак ]е одговОрйр да (х)бЬе, и Свётьац пбш/ьё })ака да убёрё

грож^е пред купу. А кьад Нак унёсё грбж1]е, домапйн ]е

истрча пред купу и гле чуда: свй пьан>еви озеленили и на

н>й(х) велики грбздови грож^а. Они уберу од онога грбж^а

и угнэёче", те направё вина и просЯавё свадбу.

Пошто (')е бЯагослбви^о младожён>у и нев/ьёсту, СвётЬац

]и(х) пбшл>ё у ону пеНйну, а сам б]дё дал>е. ИдуНй такб на-

.ъёжё на онбга што (')е мЯЗтй]о прутом по води Ье Седй и

чува триста овьацьа. Светбац се бйр обукьа у проСачке (х)а-

л>йне и умблй тога чобана да му да }едьан брав, е (')е ве

лики сирома(х), а чобан га одбй]е и рёчё му: „Да си радй]'о

ка \а и тй би има". Свётьац у пробачко оЬёЯо дбНе и код

онбга што (')е нёкьед разегонй]о тйце по шумьа. И овй чува

триста овьацьа, али му не кпёнё дат нйшта, вё] га одбй]'е

ка и они првй. Свётьац продужй напр^ед и за^ё у пустйн>у

У К°]У 0е живйр они шегбв Ьак. У пробачке (х)ал>йне

упугй се право к пеНйни, а за н>йм нагрнуЯа два стада од

по триста овьацьа оние(х) чббаньа што ни*есу кЬёли да му

удй]елё по ]едьан брав. Овце су остануле маЯо подале од

пеЬйнё, а Свётьац улёжё у пепину. У пепину налёжё на оно

момчё сьа женбм. Затражй да га пуштё на конак. Они га

ниесу познавали, али су га лй]епо прймйли. Свети ]и(х) упйта

како жйвё, а они су му одговорйли да жйвё од онбга што

]к(м) пустила да. Ть'дРр он рёчё домапйну: „Ижлёзи пред

пепину и на^неш велико стадо овьацьа. То су ваше овце и

зато заколи ]еднота овна да вечёрамо". А овй кьа(д) чу]е иж-

лёжё из пеЬйнё, а щ^о прбстбр испред №>ё б^о (')е прекри-

вён овцама. Он уфатй ]еднОга овна и брже-ббле га заколи,

па одёри и испёци те сви за^едно вечера^). А сутрадьан овб
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дво]'е се крену из пустите" с онолйко овьацьа и д]ау у сеЯо,

па тЛмо купе" лй]епо иманзё и жйвлёли су срёНно и бога

то. А Светйтел> ]е продужйр да учи народ, да Бог на

граде онё ко]е (')е трёбаЯо наградит, ама и да кажн>ава

онё ко]и су казну заслуживали.
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