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ДИАЛЕКТ ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ

од

Данила ВушовиЬа.

Увод.

Географскн ноложа]' и становништво. — Ово \е нареч)е

само )едан део херцеговачког диалекта и налази се, углавном,

на истоку од линије Требише-БилеЬаТацко, на терену ко)и

се обично назива »Старом Херцеговином«. Има)уЬи намеру

да што бол>е упознам ова) говор, обишао сам како места

ближе околине НикшиЬа тако и племена: Грахова, Ба1ьана,

Рудина и Голије.

НикшиЬ, са селима никшиЬске жупе и по/ъа, има уне-

колико природну границу, и одво)ен \е планинским ланцима

од поменутих племена. Почевшн са источне стране, граница

би се кретала планинама и планинским венцима овим редом:

Бухавице, Прекорнида, планине никшиЬске жупе, ко)е )у

потпуно затвара)у, — затим: Во)иик и ^ворак са севера,

Нэегош и Зла Гора са запада, а Будош и Планинца затва-

ра)у никшиЬско пол>е са )ужне стране. Варош НикшиЬ \е

на срединй пол>а, а унеколико испод самих планинских ла-

наца порезана су села и засеоци. Скоро потпуно одвојена,

на североисточно) страни НикшиЬа, налазе се села ник-

шиЬске жупе : Мораково, Старо Село, Бјелошевина, ЈуговиТш,

Кута, Ливеро<шЪ.и, Заград и Облатно. У самим планинским

удолинама, без природног излаза у пол>е, налазе се села:

Бршно (ист. од НикшнЬа), Лаг (североист.), Драговоп>ићи иОрах

(северно), Шипачно и Дуга (северозападно) и гдегде ко)н

заселак растурен овде-онде по долинама и раседима брдским.

Из поменутих сам села и унео пона)више материала у сво)
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рад, јер ми пзгледа да су у неком правцу добро, може се

реЬи и потпуно, очували своје типично изговараше. Од села

из којих сам по нешто узимао и уносио у свој рад јесу:

Озринићи, Горње Поље, Милочани, Брезовик и Заврх.

Остала пак села око Никшића нисам ни испитивао на

рочито, пошто је у шима потпуно други тип говора, — »цр-

ногорски зборе«, како би рекли тамошши сељаци. Становници

тих села већином су дошљаци из Ћеклића, Цуца, Чева и др.

места, који су по »заузеЬу« 1877 г. населили беговска »дэ-

брета« у Глибавцу, Мокрој Њиви, Брезовику (унеколико), Ко-

чанима, Стуби, Риђанима, Страшевини и Студенцима — се

лима која се налазе у непосредној близини Никшића.

Пошто сам обишао поменута села ближе околине Ник-

шипа, задржавајуЬи се негде дан, а негде два; пошто сам

обишао неколика засеока у Голији, кренуо сам се у за-

падну област овога говора — у Грахово, Бањане и Рудине.

Ова племена, поред тога што имају својих специалних го-

ворних особина, чине унеколико и географски једну целину.

Природна шихова граница била би: са истока (као што је

речено) планине Нэегош и Зла Гора, које их одвајају од

никшићске котлине. Од југоисточне стране па па југозапад

планине би ишле овим редом: Пусти Лисац, Дрошкорица,

Кличевац, Дврсник, Бијела Гора, Илино Брдо; са западне

стране као природна граница била би река Требишница, а

се севера планина Капавица и Сомина.

Насеља поменутих племена су доста разбијена: села и

засеоци су обично растурени по влакама и долинама, а ве-

зани су најчешЬе доста слабим путевима »крчаницима«.

Места овог краја која сам обишао и чији је материал

ушао у овај рад јесу: Грахово (варошица), Спила, Вилусе;

Ријечани, Балосаве, Броћанац, Долови; Петровићи, ДрпеТ

Кленак, Тупан (Доши и Горши), Велимје (варошица), Миља-

нићи, Дубочке (Доше и Горше), Копривице, Црквице, Мирко-

вићи и Мацаваре. Сва наведена места имају, углавном један

говорни тип, али ипак поједина села (Дрпе, Кленак), имају

— и поред неких старијих говорних црта — каткада и спе-

циално својих локалних особина (пасивнији изговор и сл.),

Становништво је овог краја уопште доста старо, тако да

нам овде није потребно с те стране ништа нарочито гово
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рити, иошто оно чини потпуну етнографску целину.1) Али

ипак овде могу напоменути да \е са етнографске и исто-

риске стране ова) кра) врло интересантан. Познато \е да

овде има достастарих неописаних споменика2) (цркава, гробл>а),

да су ту и Ри)ечани, где \е наЬен она) стари келтски спо-

меник ко)и ,1иречек помише у сво)0) Истори)и Срба, тако да

ова) кра) и с те стране заслужу)е озбил>но испитиваше.

Општи поглед. — Иако сам веп напред одредрто, у

грубим потезима, границе овог диалекта, ипак се мора при-

знати да \е то само вештачки (као скоро увек) са диале-

катске стразе, пошто се карактерне црте овог говора рас-

простиру и преко тих граница (нарочито на север). Напоменуо

,сам да у озом диалекту посто)е, углавном, две изговорне ниансе:

никшићска и граховско-башска. О тим различним цртама и

ниансама шиховог изговарсиъа \& Ьу дощще говорити, али

йу овде реки сача толако, да \е ова разлика у изговору не-

сумшиво дошла отуда што се становништво око НикшиЬа

унеколико измешало, те смо ту добили сударом два)у диале-

ката сплет гаихових особина.

') У Багьанима се рачуна као на)стари)а породица Комненовипи-Чи-

ви)е, ко)и данасживе у Кленку <пре у Тупину). Исто се тако рачуна)у као врло

,старе нородице <од пре неколико стотина година) : Матовипи, Миповипи,

Крушипи <Велим)е), Кнежевипи, Перовипи, Поповипи <у Петровипима), Лу«

чипи <Бропанац) и др. И у Грахову су доста стари: Була)иЪи <по предажу

из Куча), Даковипи, Ковачевипи и др. — Интересантно \е овде прибеле-

жити и предан>е ко)е посто)и о насел>ен.у села Петровича. Преци су шихови,

кажу, досел>ени с Косова из Петровог Села, по коме )е и ово село и добило

име Петровичи. Извор Сопот и брдо Планик <места у Петровипима) назван»

,су тако1)е према речици Сойоту и брду Планику на Косову.

2) У селу Петровипима има )една доста стара црква. Она )е врло

мала, а озидана )е у облику лаЬе и без звоника. Изнутра )е врло живо

писна. Фреске су )ОШ доста добро очуване. Изнутра, изнад црквених врата

налази се иатпис ко.)и Ьу овде навести од речи до речи:

. . . ленУемь оца и поспешешемь сина и съвршетемь святаго ДЬха

пописасе тр8домь и потащаниемь : , архистратиг'.- Михаиль> прими гди

Иван воТвода:- и сина своего попа в8\'на и матер свою маргита и сина

■своего 1шан: и павлье и сина своего во'ша'. , икон'Ь приложи да се снае

лочесе месеца мартТа юавршисе месеца априлеа: С1 ЛАНЬ Бьлето '/;. нр. П,

Као што се види, натпис )е писан доста давно, веп почетком XVII. в. <1605 г.),

ла иако )'е врло некарактеристичан и по )езику и ортографи)и сво)0), ни)е

ла одмет што сам га навео.

Исто тако, одмах у друго) )едно) цркви у Петровипима, ко;а )е исто

тако стара, иалазе се ови гробни натписи :

'1' се1 ками воеводе цветка бананина.

I а се лежи ра&ь бжи .кнезь грдань цвтковипь банапннь.

1*
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ВеЬ )е напоменуто да »црногорски« досел>еници доста до

бро чува)у сво) говорни тип, али се ииак да приметити да новща

херцеговачка стру)а и тамо по<ЗеЬује и потиску)е архаичнее

црте. Напоменимо овде и то (иако Ье о том бити и дал>е говора)

да у овом диалекту има и неколико архаичних морфолошких

црта, ко)е се могу сматрати као унесене из суседних црногор-

ских диалеката где су оне типичне, али ко)е су маше-више по-

знате само у местима ближе околине НикшиЬа (нпр. употрсба

генитивних облика за локатив: по пбл>а, по сёла итд.). Ледна од

на)карактеристични)их особина друге, граховско-бан>ске го

ворив ниансе (чега прва нема) )есте пасивно изговараше

речи у реченици, врло често интересантам реченични акцеиат

(напр.: А брате мо) драги и сл.) као и уопшге цео темпо го

вора. На послетку треба овде напоменути да се у целом овом

диалекту осеКа доста велики утица) романског )езика, наро

чито талианског, у погледу морфологи)е и синтаксе, а нарочито

у речнику.

Што се тиче начина обраде овог рада, могу реЬи да сам

се старао да што вернее изнесем све карактеристичне црте

овог диалекта, уколико сам их могао запазити, како у по

гледу фонетике, морфологи)е и акцента, тако и у погледу

синтаксичком. ПриметиЬу )ош само да сам акценат радио

према акценатско) системи ДаиичиЬево), наравно, допу1ьу-

)уЬи \е примерима ко)е сам забележио, а које ДаничиЬ ни)е

навео.

После ових малих напомеиа нреЬи Ьу на излагаше са-

мог материала.



Фонетика.

Вокали.

Познаю \е да диалекатске иоделе преставл>а)у само

неку врсту научних апстракци)'а. Тако се са формалне стране

и наши, штокавски диалекти, класифику)у према данаппьем

изговору старословенског звука Ь.

По само) сво)0) природи та) карактеристични вокал био

)'е дуг или кратак. Та шегова квантитетска особина знатно се

огледа у )ужном наречју штокавског говора.

Старословенско дуго )ат, иако некада непотпун дифтонг

1е, данас се развио у два слога, те \е тако и реч у ко)0) се

налазило повеЬана за )едан слог. Шурмин (Кае- СХХ1 стр. 188),

опису)уЬи сара)евски диалекат, тачно примеЬу)е да се ова) глас

не изговара увек са потпуном заменом и ) е. Исто се то

може приметити и за диалекат овог кра)а, те се може реЬи

да имамо две ниансе тог изговора т. ). и'е и и)е. Станов-

ници Пиве, Голи)е, Бан>ана, па и других граничних места

тим племенима, обично изговара)у глас дуго -в као гласов-

ну групу и*е —, где се измеЬу и и с чу\г само нека врста

прелазног а каткада као да се чу)е и само и е. Ова) и

овакав изговор, мислим, да долази отуда што се у поменутим

местима говори уопште лакше и пасивни)е, што ни)е случа)

на пр. са селима ближе околине НикшиЬа где \е изговор од=

мерен и одсечан и где се )асно изговара свако и)е.

Само неки пример за горше слу"а)еве :

брй'ег, снй;ег, вй*ек, лй'ек, лй'ег, снй'ет, цвй'ет,

блй'ед, ри(1)ёка; миёна, циёна, стиёна, си

ена (пот. р1. од сй'ено), биёда и сл.

Последши примери акценаюки могу гласити и:

риёка, миёна, циёна, стиёна, биёда, сиёна,

— где се, може се реЬи, прелазно ' уопште не чу)е.

Потпун звук / чује се увек:
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те) у сложении глаголима:

оби)ёлити, наби)ёдити, осли)ёпити, окри)ё-

пити, прегри)ёшити, проми)ёнити, доди)ё-

лити, уби)ёдити, оби)ёлити, нами]ёнити и

сл. Напоменимо овде да се овакви примери могу чу-

ти са другим узлазним акцентом: оби)ёлити, на-

би)ёдити, осли)ёпити, окри)ёпити и т. д.;

тз1. зт§.§еп. сЫ. и 1ос. р1иг. код придева и заменица:

дйвни)ем, манити)ем, слйепи)ем; б в и ) е м,

бни)ем, тй)ем; дйвни)ёг, лй;епи)ёг, оволй-

ки)ёг, бви)ог; бви)ема, тй)ема и сл.;

;') код прилога са завршетком на старо ,б:

туди}е, овуди)е, онуди)ен, куди)ене, нйку-

ди)ене, свакуди)ен и сл.

Пр-Ь. Замена )ата у овом префиксу дво)'ако се овде

)авл>а, према томе да ли \е дуго или кратко. Ако \е пр-Ь

— као префикс именички, онда имамо замену дугог )ата гла-

совима: и) е:

при)ёлом, при)ёнос, прй)'епад, при)ёлаз, при-

1ёрез, при)ёглед, при)ёскок, при)ёток; при-

]ёплет, при)ёрод, п р и ) ё п е к, при)ёстуи, при-

)ёдлог, при)ёклад, при)ёлог, При)ёлози (ме

сто), при)ёвод, при)ёкор и сл. <Неке и од ових

речи могу имати ' на истом слогу : п р и ) ё л о м, при-

)ёнос, привёл аз, при)ёглед, при)ёплет, при

)ёр о д, при)ёлог, при)'ёкор).

Ако )е пр-Ь —■ глаголски префикс, онда имамо замену

кратког -б слогом \г <односно е после р):

преломити (ст. сл. пр-Ьломити), преносити (пртшо-

сити), прёпасти (пр-Ьпасти), прёрезати (пр-Ьр-в-

зати), прескочити (прескочити), преплёсти —

преплётати препли)ётати, преродити, пре

носити, препёЬи, преступит и, прёлазити

и т. д.

Код придева у том погледу имамо дво)ност: ако \е придев

саграЬен од именице, онда имамо именички префикс при)е;

али ако )е начишен од глагола, овда )е глаголски пре

фикс пре — :

при)ёкоран, при)ёступан (при)ёступна година),



9

при)ёпун (нема именице) и прёпун, при)ёгле-

дан, при)ётраван; прёпечен (и препёчен), прё-

лазан, превёден, прёдложен, пренёшен

и т. д.

На)згодни)е ми )е овде напоменути да )е замена кратког

)ата (иако Ье о н>ему и дал>е бити говора) после гласа р, као

што смо то веЬ видели у горшим примерима, вокалом е:

преломит и, прескочити, преносити и т. д.

Познато \г да се у оваким примерима губл>еше гласа /

тумачи очвршЬавашем негдашн>е умекшаности консон. р. Што

се пак 1лас / изговара у примерима:

гор)е (поред гори)е); сагор)ети, гбр)ети, п ре-

го р)ети, бстар)ети, стар)ёшина, кор;ёниЬ,

Кор)ёниЬи (село), кор)ёниЬскн, о к б р ) е т и,

о к б р ) е л и (зликовац), свйр)еп, б а р ) е л а (секунд,

■в од тал. Ь а г 1 1 е), — то би се, мислим, могло објаснити

тиме, што се у свим наведении примерима глас / на-

лази у другом слогу иза консон. р: гор-)е, стар-

)ешина, кор-)ениЬи и сл., а, с друге стране, што

има скоро за сваку наведену реч исти или сличан

облик са и)е: гор)е — гбри)е, кор)ёниЬ —

корифен, сагбр)ети — сагори)ёвати и т. д.,

што, несумшиво такоЬе може утицати на )авл>аше гласа /.

Испред гласова о и / (исто тако Т) и л у којима се /

садржи) имамо обично замену -в вокалом и (дио, си)ати

и сл.); али се у овом говору врло често чују прнмери ко)и

одступа)у од тог правила:

сё^ео, вй^ео, сё о, ^ёо>о^ео се, шћёо, срёо,

)ёо (и й]о), сё)ати, посе)ати, прелёЬео, усё-

Ь е л и ц а, кисе о.

Несумшиво )е да су сви ови примери направл>ени према

парт. жен. рода:

седела, видела, села, ^елаисл.

У примерима као:

сё)ати, сё^ети, п 5 с е ) а т в — можемо такоЬе виде-

ти слично образоваше према сёме, сёдаЧо и сл.

НапоменуЬу овде да А. ЛовиЬевиЬ, 2Ьог. га Ыаг. 7л\о\

\ ОЫса)е, кп. XXIII 169, наводи да се у народу чу)е имен.

у)е)апе (враше); али то, вероватно, )е вештачки начишено.

Потребно )е напоменути да у овом диалекту има веки

бро) речи са новом гласовном групом и)е. На)обични)е \е то
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у речима са суфиксом ир, где \е веЬино.ч у ст. сл. некада

био вокал ы:

кум пи) ер, води)ер, пасти) ер, ко сиј ер, та

ли) ер, коли)ер, пути)ер, па и: кумпи)ёри-

ште, манасти)ёрски и намасти)ёрс|ки (али :

мапастир и намастйр).

На)вероватни)е )е да смо овакве гласове добили ути-

ца)ем талианског )езика. Како \е у ст. сл. био суфикс ыр

ко)и )е у наш )език сигурно ушао из лат. (ог), преко не-

мачког (йг), што нас се овде не тиче, — врло слабо прс-

дуктиван, то )е наш )език, утица)ем талианског )езика, усво)ио

продуктивни) и суфикс 1еге (сапйеПеге, ша§еНеге,

аирргеге и сл.), ко)и )е означавао и носиоца и име радше.

Према томе, наш \е )език, према сво)им речима са суфик

сом ир, почео у1ютребл>авати и талианске речи са суф.

1еге, дакле: дупир, кавалир и сл., те зато и имамо дво-

)ак изговор )едне речи (пастир и пасти)ер, дупи)ер и

д у п и р).

Неколико итеративних глагола често сво)е дуго кореново

и замешу)у у говору рефлексом дугог )ата и)е: почи)ё-

вати (м. почйвати), почи)евам; сакрп)ёвати, покри-

) ё в а т и и п о к р и ) ё в а т и (акц. овде према обл. п о к р й-

вати), к и ) ё в а т и (али к й ) а м . .), бдри)ечем се и сл.

Аналогиска замена ]ата у овим примерима могла се лако

створити према често) напоредно) употреби облика т5т. зт«.

голйм — голи)ем, добрйм — дббри)ем..., а на

рочито према глаголима : лйтн — л и ) ё в а т и, пролити —

проли)ёвати, снйти — с н и ) ё в а т и и сл.

Исто тако има )едап бро) речи које доста често сво)е

дуго е (ко\е \е обично у наст.) замешу)у рефлексом дугог

)ата (ије): боли)ес(т), голи)ет, банди)ёра, рукови-

)'ет, Боки)ел> (дужина према Ббкел>), Параскй-

)'евиЬ, подумн]ента, опами]етити се и можда )ош

нека слична.

Познато )е да именице са кратким -в иза гласа р, у 0еп.

р1иг., иако )ат доби)а дужину, ипак оста)у без обичног ре

флекса и)е, дакле: мрежа, врёЬа и сл. Сем таквих

случа)ева се могу чути и примери: прёвара, прёЬи (ре-

Ье при)'ёЬи), прёкоран (и при)ёкоран)прёлаз(и

при)ёлаз), прёкор, прёлом... и све сличне имени

це са префиксом пр-Ь — уколико се тако употребл>ава)у.
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Кратко )ат, када се нек ни)е осеЬало у овом говору као

дифтонг, извршило \е на)Нови)е )отоваше. Вук )е у- Дубров

нику нашао иеизвршено то )отоваше (нако не увек), и тај )е

изговор увео као каижевни; зашто )е то он учинио и чиме се

све руководив, овде о томе неЬу говорити, али \е )едно тачно

да Н-фочиту благозвучност, свежину и мекоЬу )ужном на-

реч1у да)у баш они гласовн које правопис одбацу)е (уп. ЬеЬе

и гд)егд)е и сл.). Сетимо се само овде да благозвучност та-

лианског )езика чине такви п слични гласови.

Везу кратког )ата (-б) са консонантима и шнхово )ото-

ваше прегледаЬу у одел>ку о сугласницима. Али ипак ми»

слим да овде треба нешто напоменути. Пре свега одречно

н-Ь — увек гласи не. Иако сам забележио неколика примера

где )е конс, к )отован: шеки Загарчанин, шекизи, у

шеки)а л>уди, шеака жена, ипак се слободно може реЬи

да то ни у колико ни)'е особина овог говора, а наведени су

пример» сигурно ушли са стране (из Црмннце или др.).

Са новим неорганскнм \е забележио сам примере: се ро

ма, сероче, серотиша, пом)ет и, тал. речи на еНо:

бурЬе л а (Ьогс«е11о), мишЬе л а (тогкеИа), кошЬе л а (соз-

1е11о).

Ни)е непотребно мислим навести неколико примера где

у овом говору, место уобича^е замене -б са м/е ()е), каг-

када имамо и вокал и: гори л а од ватре; стрпила се

неко ври)еме ; во л ил а \е доЬи; разумисмо ли с с?

(и: разумйш ли?), разумити се; — Што но К е

рйЬ; РйЬемо да \е тако (Голи)а), трйш те Божи опа

л и о (три) ес).

НеЬу, мислим, погрешити, ако речем да су сви горш:1

нримери образовани према раг1. муш. рода (г о р и о, стр-

пио, во л и о...) или, у другом случају, према императивном

облику (разуми!), што се види на)бол>е по акцепту. Последша

два примера представл>а)у праве икавизме и могли су се лако

овде увуЬи из суседннх западних говора.

НавешЬу тлкоЬе неколико примера екавског изговора

ко) и су веЬином у овом диалекту уопштеии: целйвати (и

Ьелйвати), оплетати (и бпли)етати), нрёплетатн,

заплетати, цёста, гвозден (и гвожЬен), тело (обн-

чно у Никш. Жупи); веЬе, по зле да, прецешнвати (Пе-

тровнЬи, и преЬешйвати).

Остали вокали врло мало да) у повода да о шима овде
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говорим. НавешЬу само неке забележене примере где се

место старог полугласника )авл>а вокал о место обичног а.

У прим,: воз ду к/г, воспйтати, воспитан, воспи

таше, — на)вероватни)е )е да имамо утица) црквеног )езика.

Стари предлог съ овде често гласи со: со тим, со

шим; со шшим; со чим и сл. Вокал о у овом случају

могао )е бити доби)ен из веке заменице ко)а почише саг

могласником о (с овим, с оним, с оноликим и сл.), где се

доцни)е ова) вокал могао осетити као саставни део пред

лога с, дакле: соволиким, па доцни)е и со тим и сл.1

(Ово би био обрнут случа) оном: кон кго > ко того...).

Напомена. — У селима насел>еним новпм црногорским

становништвом каткада се чу)у и примери: ноЬёс, мазёк,

где )е разви)ен вокал е место старог полугласа, што долази

од црногорског ноЬьёс, мазьёк.

У примерима : началник, началство, имачо сигурно

замену старог назала а вокалом а доби)ену из црквеног )езика.

Овде Ьу напоменути за )едну гласовну по)аву у овом

говору. Често се може чути да се у по)единим случајевима

вокал о изговара са затворенном бо)ом, у правду вокала у,

тако да каткада прег^е и у потпуно у: у~онамо, <онамо),

буогме <богме), доста \е за у"обо)ице (обо)ице); нема

гауовлико (оволико) времена, ун^е (онде), уше (онде),

у^е (овде).

Ова) )е по)ав нарочито познат код страних (нарочито

тал.) речи: ш к ату л а (зкакЛа), кумандир и куман-

ди)ер, к б л у р <со1оге), веладун, пулитика, пулити-

чан, б 6 ку н (Ьоссопе), марагун (тагап§опе), шпй)ун, фар-

цулет, наполй)ун, мурва (тога), баштун (Ьаз1опе).

,б у т и г а (Ьойе<*а), т а в у л и н <1ауоНпо) , п й р у н (рпчте).

Каткада се стари предлог въ изговара са заменом полу

тласника вокалом а (в а), место обичног у: ва ви)ек, ва влечити

ви)ек, ваистину, васкрснути, — што тако^е ни)е народна

црта овог говора.

НапоменуЬу да у речи прионути, после разви)еног

сугласника /, измеЬу вокала и я о, вокал се о као иза неп-

чаника меша у е, те имамо прщенути.

Асюшлащца вокала. Вокалска \е асимилаци)а врло ин-

тересантан по)ав у )езику. НавешЬу примере ко)е сам за-

бележио за такво )едначеше. Бого ми (али: тако ми Бога),

1 ВенцловиЬ поред сличних примера употребьава и ко тим (к тим).
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н б г о (него), б в о м о (овамо), оно м о (онамо), ё т ё (ёто)л

ёнё (ёно), ётв\, ёвё\, ёнён, Вёлем)е (Велим)е), наЬас

(ноЬас).

Наведени примери чу\у се врло често. Об)ашшеше за

ших, као и уопште об)ашшеше за асимилац^у вокала, находи

се у природи самих вокала н психолошким приликача у

речима.

Сажимаше и губл»е1ье вокала. По многостручности сажи-

маша и губљеша вокала, ова) \е диалекат врло интересантан.

На)пре Ьу прегледати случа)еве сажимаша. Вокали а + о у

овом се говору двојако сажима)у. Места ближе околине Ник-

шиЬа (села никшиЬског пол>а и жупе) та два вокала сажи-

ма)у обично у дуго а: доша, глёда, наша, проша,

укра, ста) а, прёда, мака; ж & (жао), кра, па (пао), к а

(као), уба, кота, ранйк (раоник), сане, надити (нахо-

дити), надио, он \е \& на кон>у Оахао — )ао), зава (заова),.

гавица (гаовица).

На целом осталом терену овог говора (у Грахову, Ба-

аанима, Рудинама, Голи)и и др.) сажимаше горших вокала )е

у о: дбшб, глёдб, жб, укрб, ко (као), зова, гбвица.

Гр бво . . ,

Наведена црта (и поред других) одлику)е говоре речепих

места )едне од других, а природно \е да мешаша у том

правцу мора бити, ма и минималног. Али овде треба на

рочито ово напоменути: да \е сажимаше речена два вокала

у а црта црногорских диалекта и да \е отуда продрла у на)источ-

ни)е херцеговачке говоре (исп. овде црногор. : доша, наша

и сл., са врло широким вокалом а на кра)у).

а + е сажима се обично у дуго е, нарочито код бро)ева:

) еданёс, дванёс, трйнёс...

е + о у ближо) околини НикшиЬа оста)е обично неса-

жето на кра)у речи: вёсео, узе о, кисе о, дёбео, пёпео

и сл. У среднии речи може бити каткада и сажимаша

у дуго о: вома (веома), грота (грехота), просутра (пре-

косутра), про (преко, — про брда). Иначе у осталим ме-

стима овог диалекта (граховско-ба1ьског и др.) обично ]е

сажимаше ова два вокала у б у овим случа)евима: вёсб,

у зб, дёбб, ото, (отео) и т. д,

е + а \е каткада сажето у а: маЬа (маЬеха), смй)а,

(смй)еха, — сми)а: Вук, Даница, 1827. 130), грй)а (гри)еха),

гла и г л а) (у зн. глёда) чу)е се и г л а, према узвику
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глё!), г л а) и о (од глёта) > глёа) . . .), иакав (не(к)акав,

и а к в а).

у + о код раг1. ргает.. глагола II врете свуда \е обично

сажето у б: куц но, лупнб, ошнно, дйгнб и сл. У дру

гим случа)евима у никшиЬском говору обични)и су при

мера са несажетич поменутим вокалима, док у западним ме-

сшяа овог диалекта имачо обич ю сажичаньг: усб, чб, обо

(обуо — од ббути се), потмо (па према шему и пбтмоло,

потмола) и др.

Засеоан и доста интересантап случа) у овом правцу

прэдставл>а)у примери спа)аша две)у речи са сажимашем ши-

хових додирних вокала; управо, у том бисмо случа)у имали

сложеницу само са једним акцентом. Неколико примера:

по кра)че, ^бднио (^аво однео), окограде (око ограде),

ноЬе (ае оке), нако (но ако), дако (да ако), ма)де (ма

а)де), пало му нам (на ум), Бог-мй душа (Бог ми и душа);

Ьйде он (где иде), дбшб пйште (...па иште) и сл.

Напоредо са овом по)авом иде и редукци)а по)единих

вока1а на почетку речи. На)чешЬе се губи вокал о у почетку

покаяних заменица, као и прилога за начин и количину, на

рочито онда када се пред шима налази предлог у, дакле.

вокал са сличном артикулащн'ом: у в у купу, у ну планину,

у но село, у волйко брава, у нолйко л>уди, у шйг оше,

у в й г и сл.

Наведени облици, са губъешем почетног вокала о, сто)е

и уз друге предлоге, али мислим да се шегова редующа

прво извршила у горшим случа)евима, па се онда такав облик

пренео и на остале предлоге: на ну, са вбм, иза нб и сл.

На исти начин, мислим, можемо об)аснити и самосталну

употребу ових кр1ъих облика: на к б (онако), в а ко (овако),

нуда (онуда), вуда (овуда), нолйко (онолико), волйко

(оволико). У вамо, судеаи по акценту, имали бисмо в+ам о.

Консонанти.

У овом Ьу одел>ку укратко прегледати само извесне

сугласнике овог диалекта, а првенствено оне ко)и у вези са

другим гласовима дају зато повода (на пр. везу кратког )ата с

различним сугл. и сл.) ; затим нове гласове ко)их наш кшижевни

)език нема, шихове особине и изговор, и уопште све што се

находи у вези са сугласннцима и сугласничким групама.
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Ъ и Ъ.

Познато )е да )е наш )език доб^ао ове гласове различным

гласовним путевима и у различиям епохама. Стари прасло-

вснски гласови {], д.\ (1\ сГ) дати су нам на)стари)е Ь и \).

Као и у цело) Херцеговини такс- и у овом диалекту имамо

замену старог гласом / у речима: гбспо)а и госпо

)ина, где се огледа посредни утица) чакавског диалекта.

Из епохе када смо добили ново Ь и Ь, где \е 1, иако

испред т и д, учинило да се ти сугласници )оту)у (доЬи,

д оке м и сл.), — забележио сам у овом говору неколика при

мера неизвршеног таквог )отова*а, ко)и су несумн>иво уне-

сени са стране (из Пипера и др.): треба да дб)дё; дако

дб)дё; ако п6)де дони)еЬе. Као да су обични)и и чешЬя

примери: б)док )а, б) дел и ботан (Глибавац), бјде здра

во и весело. — Нащов^е Ь и \>, ко)е наш кшижеини 1език

не позна)е, постало \е од везе сугласника т и д са крат

ким )атом и одва)а тиме )ужно нареч)е од осталих. У овом

)е диалекту у таквом случа)у увек извршено )отоваше. За

бележио сам свега случа)еве: тјеме и т) елесн и, где

)отован>е ни)е извршено, али )е поуздано да ти случа)еви нису

народног карактера у овом диалекту, веЬ су унесени кши-

жевним путем. Примери овако )отовааог т гласом -Ь:

Ьёрати, Ьёшйти, прбЬерати, уЬешйти, л ё-

Ьети, пролёЬети, Ьёо-шЬёо, пбЬерати, по-

Ьера, жуЬети, ШЬёпан, о сирбЬети (осирогБти).

Глас Ь може се добнти, ако се наЬе у непосргдно]

вези са кратким 'Б, или пак, ако )е испуштен какав сугласнпк

(обичао в) ко) и се налазио измеЬу та два гласа, те им тако

створио непосредан додир. Ако се у случа)евима оваквог

)отоваша по негде пажл>иви)е слуша изговор те афракате, лако

се може опазити да ту нема по увек потпуно образован

африкатни глас, веЬ само до извесне мере умекшан глас ц

(ц'1), дакле, ћ изговорено само врхом језика. Истина, то се

увек не може опазити, пошто \е т&) глас веЬином добио пот

пуно умекшавъе, алп се ипак гдегде (нпр. у Брезовику) прн-

меЬује та нианса изговора, а то )е запажаше, мислим, потребно

навести, да би са бар видело, како )е глас Ь у тим случа)е-

вима физиолошки образован. Примери за ц-в>Ье:

Ьёдило, Ьёдити, Ьелйвати, Ьёпаница, прб-

Ьеп, Ьёпкало, Ьёпка, прёЬёшен, ишЬёлити,
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Ьёсар (ц-Ьсар), Ьелокуп; са губл>ешем сугл. в:

Ь ё т а т и, проЬётати, Ъётко, Ъётна.

Неколико примера за случа)еве где \е д.Ь>Ье:

Ьёдови, Ьёво)ка, Ьёвёр, Ьёца, Ь е Ь е, к ё, 6 н Ь е,

бЬе, с й Ь е т и - с ё Ь е ти, Ьёл>ати, бЬел>ати, стй-

Ьети се, вйЬети, Ьё тел и на.

Чу)е се известан бро) страних речи (обично грч.) са к

и Н (или к и г), ко)е су несумшиво у то) форми и дошле:

Ьерёмида (грч. керацк;), Ьилйбар, Ьёпенак, Ьё-

са (и кеса), Ъйрило (и Кир и л о,. — К(р1\\ос;), Ьй-

ри)а(икйри)а), белёЬи]а (ибелёги)а), летур-

ки)а литурЬи)а(илетурги) а-л ит ур ги) а), б е л ё-

Ьи)а (и белёги)а), лекен (лёген), еван^ели)е

(евангели)е), канкело (кандило) и сл.

С и 3.

Овом су говору добро позната два палатата сиз, ко\е

наш кшижевни )еЗик, као ни многи наши диалекти, не по-

зна)е. Овде Ьу нешто напоменуги о свима случа)евима ши-

ховог постанка. Они, као што Ьемо видети, могу поста)ати

различно, али обично )отовашем и једначешем. Можемо реЬи

да ови гласови, по сво)0) гласовно) страни, представл>а)у, иако

привидно, неке сложене гласове. Као шихови саставни делови,

бар формално узевши, били би у )едном случају си/, а у

другом з и /, ко)и при )отоваЕьу да)у акустички нове гласове.

Али ако обратимо пажшу и посматрамо образоваше ових

гласова у специалним случа)евима, онда можемо јасно осе-

тити да ту немамо сложене гласове по начину образоваша,

веЬ да су само гласови сиз палатализован>ем добили друк-

чи)у модификаци)у изговора. Примери у случа)евима )едначеша

као: исЬерати (исшЬерати), изкел>ати (изжЬел>ати)

и сл. то )асно показују.

Природа, као и образоваше ових гласова, врло \е инте-

ресантна и сложена. Немам намеру да о том детал>ни)е овде

говорим, али ми неколико интересантних примера с те стране

да)у повода да на то обратим пажшу.

По месту самог образоваша изгледа да се ова два звука

образу)у на истом месту где и африкате ћ и 1). А ако по

сматрамо пак природу шихову, могли бисмо реЬи да нема)у

у оноликој мери папаталности као потпуно меко ћ и 1), а

да )е код ших )аче разви)ен фрикативни елеменат. Предста
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вимо ли бар привидно речене звукове не као модификаци)у

изговора простих гласова веЬ као спо) две)у гласовних ни-

анса, онда можемо реЬи : да прву компоненту тих звукова

чини имплозивно меко з (§) односно 2 (г), а други део као да

)е фрикативни елеменат ко)и се налази у к и На та) бисмо

начин, мислим, могли об)аснити и ностанак облика к б Ь и од

кбзи, ко)и су у овом говору под)еднако обични. Глас Ь У

овом случа)у могао би бити доби)ен од з (из коз и) онда

када се у овом изгубио први, имплозивни-меки део, а други }е

фрикативни део у том случа)у добио веЬу палаталност.1

Исти би случа) представляли и примери:

укашати (уз)ахати) од * узашати; уЬати (уз)ати)

од * узати; отуда су и прости облици по аналогии:

кашатн, кати, ^ашао; — Ьашаше; Ъашо(Лаша)

и слично.

Гласови с и з могу бити добивени :

а) )отовашем сугласника с и з у вези са ■б:

семе, сёсти, сётйти се, сёЬи, сёкира, просек,

сён, бсбнчити, сёвер. осеЬа), осетити; гу

сеница, просед; усё^елица, серима (од новог

рефлекса )ата); — йзести, изёден;

(3) у речима где немамо везу 4 са с и з, веЬ само глас /:

сутра, с&\ак, сактати (цаклити), са)ити се,

проса к, пасв, пас а лук, кбзи; — каткада и )ото-

вашем префикса и предлога с и из почетним / потоше

речи: сё днйм чоеком (с )едним . . .), сёднаким;

изедна, изедначити.

Као што \е веЬ речено, ови се гласови могу добити

ако се иза сил (обично у префиксу) налазе палатали Ь. и

5 (а често л> и ">), дакле, данас меки гласови. Природно је

да Ье се у таквим случа)евима код сиз )аче осеЬати фри

кативни елеменат, тако да бисмо ту имали прелазне зву

кове й/к, односно Цъ :

й^шЬерати, и('шЬёдити, и^шЬётати, и^шЬё-

пати; й з ж Ь е л> а т и, й»ж^евовати; йзжЬете-

лине; из;кЬйкати; изжл>ёвати, иажл>уштити;

изжшеговати и сл.

За умекшаваше гласова с и з у особним именицама:

х) Палаталност ових гласова у неким дцал. бос.-херц. знатно ]е иаша,

тако да се иза ших у наговору каткада чу)е и глас ): с'ёме, свести, ггз'ё-

сти и сл.

ДИАЛЕКТ0Л0П1КП ЗБОРНПК 2
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Мйско (Милосав), Мйса (Милосава), Госко (Голуб);

Зёла—Зёлина (Ъглина)

могли бисмо слободно реЬи да су ти гласови ту доби)ени

само при тепавьу у употреби шихових ичена у детишству

(пошто су све ове именице хипокористичког значек>а).

На послетку да наведем примере : седо к, сёдоцба,

седочити, просета, просётити, — ко)и су по-

стали )оговашем гласом -в после губл>ен>а сугласника «.

сугл. г №),

Сем веЬ наведених гласова, ко)и, поред других осо-

бина, одва)а)у овај диалекат од кшижевног говора, могу се

наЬи, иако ретко, примера са изговором звука ъ (с!/.). Могу

реЬи да у веЬини случа)ева, или скоро увек, сталност ше-

гова изговора не посто)и, веЬ да се само каткада чу)е место

гласа з. За несвесност изговараша тог гласа сведочи нам и

то, што она) ко)и га \е изговорио каткада тврди да ни)е ни

чуо таквог звука. Забележио сам примере:

бй^е (неколико пута), бй^йн, брон^-йн (тали)ан.

Ьгопгто), многин а, прево^ити, на 'ц и рати, на

дире м.

У свима )е овим примерима глас ъ нови)ег порекла, т.

). у ст. сл. се )ез. у овим примерима ни)е налазио, вен \е,

као што )е речено, доцнще створен нарочитим положајем

)езика при артикулаци)и гласа з.

Сугл. X.

Изговор задвьенепчаног гласа х у овом диалекту уопште

не посто)и, веЬ шегово место или замешу)у слични звуци по

артикулаци)и или \е, врло често, без икаквог изговора и за

мене у свима положа)има речи:

б д м а, с и р б м а ; сером а; каткада : ) а б ) ё ж а

дбЬо, 6 до, стйго; )ати (и )ати), грота (и

гребта); Граово, браовина, нал ада, додити

(доходити), манути, меана, усанути, по и тати;

л>ёб, ладбвина, ладан, ал>ии а, ром, бдих.и,

рйшЬански и т. д.

У овом )е диалекту велики бро) примера где место

гласа х имамо задшенепчанике к одаосно г.
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«: с и ром а к, парок, дУк (дух), кожу к, ради к,

и с ко па к, мб гак, шЬёк, учйник, свали к, мо

ли к, проси к, утёкок и сл.

,г: праг, в р г, маг, страг, шйг (одавде и шйгно),

он иг; мои)ёг, бви)ог, бни)ёг, оволйки-

]ёг...; вёлики)ог, добри)бг, стйри)ёг; —

овацаг, куЬаг, шл>йваг (али се обичви)е овде

губи: оваца и оваца и сл.) ра^аг, шЬаг, кб-

пйг, мйшл>аг, сй па г, ймаг, на г, а г, суЬ^г... па

од шах и у з. л. р1иг. : копагу (и копагу), р&-

4) а г у, м й ш л> а г у, в б \> а г у и сл.

Из наведених примера )асно се да видети: 1) да \е за

мена задшененчаног гласа х са к и г обична на крају речи

и 2) да каквопа те замене зависи од квантитета или акцента

последшег слога речи.

У аористу, као и у свим речима са кратким вокалом у

наставку, зву к \е х у в е к замешен задшенепчаним )асним к.

У облицима Леи. р1иг. код заменица, придева па и именица

(онда кад имамо за 2еп. р1иг. облик старог локатива); у 1.

л. з1Пй. и 3, л. р1иг. код имперфекта и у свим речима

са дугим последшим вокалом, имамо у в е к место х ексило-

зивно-слабо г. Што се пак и у овом диалекту чу)у нримери:

граг, смй)ег и можда )ош неки, то ни у колико не би на-

рушавало систему осталих примера, )ер не само што су они

у врло малом бро)у веЬ и то да се з у тим речима лако

могло задржати ирема праг, с н й ) е г и сл. Овде треба имати

на уму то да народ те гласове несвесно изговара, и за ше-

гово )е )езичко осеЬаше главно да )е на кра)у таквих речи

;едан од речена два задшенепчаника (к или г, пошто х, као

што смо рекли, у изговору не постов); ко)е Ье врсте он

бити, видели смо од чега то зависи. Али ако се нарочито

веже )езичко осеЬаше за )едан од ова два гласа у извес-

ном примеру, било утица)ем аналоги)е или ма како друкчи)я,

он се уопшти, те се тако и изговара у свим случа)евима.

Као што смо напред рекли, поменуте замене вреде само

за кра) речи, )ер се обично у почетку и у среднии х губи.

Али ако се и у таком случа)у деси да )е замешено (само

са к), онда )е оно веЬином кшишког порекла или )с некако

унесено са стране :
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краб ар, к р а м, ка)еш, Микаиле (и Ми)аиле),

прйкод, раскол, ктйо, уздакнути.

У среднии речи глас се х никад ве губи ако \е за шнм

експлозивно т[ -хт-), веЬ добн)а)уЬи експлозивност прелази

у к (- кт -); такс- исто кт и старо кт и од гт оста)е неизмешено I

дрктати, дрктйм (па и: дркЬём); закти)ё-

ват и, закти)евам. ..; бактати; дактати.

О примерима где место гласа х имамо еи/ (мува,.

уво . . . чб)а, сна)а и сл.) иеЬу говорити, пошто су и иначе

добро познати. Зна се да ту немамо никакве замене, веЬ су

поменути сутл. постали као прелазни гласови од )едног вокала

ка другом, наравно, после губл>еша х (муиа, . . чоЧ! н сл.).

Има )една по)ава ко)а \е позната не само овде веЬ и

у неким другим диалектима, а ко)у не треба мииоиЬи. Врлб

се често код речи, обично оних ко)е су турског порекла и

ко)е су у почетку ииале глас х, чу\е врло слабо артику-

лисано, »полугласно« х. Ствараше тог гласа редуковане звуч

ности и слабе артикулаци)е долази због тога (па и онде где

по пореклу тог гласа нема), ..што ваздух пре образоваша во

кала веп почне да стру)и" (А. БелиЬ, Диал. Ист. и Лужне

Срби)е, 207), те само и то стру)аше производи аспиратну нк-

ансу звука х. Рекли смо да се ова) глас чу)е и код речи ко)е

га првобитно нису имале, што значи да \е он овде физиоло-

шко-фонетског порекла. Интересантно \е да )е Вук каткада

такав глас бележио (хо)доше, П). I, 163), несумшиво хо-

теЬи остати доследан народном изговору. Данас би се аспи

рате чуле у:

ха)де, *а)дук, хакнути, х а ) б о (турски узвик, али

)е обични)е са два акц. а)бо), хартија, х а) куна,

хб) ли (оЬеш ли), хапсйти; хун^е, худри де^

хббл>е, хб)док, хёглён и сл.

У свим овим и оваквим случа)евима важну улогу игра сам

начин изговора, акценат неке речи. Од речи нпр. х а ) д у к, у

уос. зт§. ха)дуче, при повлачешу акцента, имамо знатно

)аче стру)аше ваздушног таласа пре изговора вокала, па

према томе и бол>е изговорен спирант х,

Сугл. 3.

Према месту образоваша и према сво)0) унутраипьо)*

природи глас / може бити дво)ако артикулисан — )аче и

слабее. Лачи тонски карактер доби)а ова) глас у изговору
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онда када \е меЬу непалаталним вокалима (и, наравно, иза

и испред консонаната), или пак кад му се нарочито )ачи

тонски карактер. Прим.:

купу)у, псу)у, Му)о, В6)0, ч'у\у, блё)ё, ради)ё,

мйли)ё, двб)е, ббо)е, троје (и обое п трое)

и слично.

Често се при изговору ова) глас губи. Нэегово губл>еше

може бити дво)ако: на почетку, у средини и на кра)у речи.

У почетку )е губл>еше обично испред падатала е. Примера

ко)е Ку навести карактеристични су само за западну област

овог диалекта (Грахово. Башане, Рудине), и може се реЬи да

су они обична и стална особина речених места.

ёксер, Евро), ёдва (едва на едване )аде), ендё-

кати, ёвтино; ёсам, ёси, ё с, ёсмо... (и: ёсам'

ёси...), Ер мен, ёднбм (одатле и обёднбм), есёнас

(али )ёсён), ё-ли ()е ли).

Глас / у средини се речи губи често. Примери су раз

личите врсте. Врло често зависе од начина и момента из-

говараша саме речи:

отпагавати (отпа)гавати — испаштати), замити

(за)мити), намла^и, настарй, он у тражи (он )у...)

■б-ли, нё-ли (о) ли, не) ли); номомо (немо)мо)

ч ё к а т и и сл.

Могу се каткада чути и примери где се / од суфикса

ъ ) е губи, после непчаника чиж:

пару че (наруч)е), подруче, б бил>еже (обил>е-

ж)е); вучё (од вучёга зуба), куча, кучё (види ку-

ч ё г а сина), божё, б 6 ж а . . .

За многе од ових примера (нарочито за последше) може

се реЬи да су образовани према облицима: вучи, кучй,

божй и сл., а лако су се могли и други повести за шима.

Губљеше гласа / испред или иза палатала обична \е

по)ава. Што би се пак у таквом случа)у чула извесна нианса

несложног звука ', то би долазило и од природе самих во

кала ме^у копима се глас / налазио, да разви)у неку ниансу

гласа \. Према томе то \, ко)е се маше или више опажа, пре

се може сматрати као новостворени, разви)ен звук самим

прелазом са вокала иа вокал и мешашем вокалских бо)а, него

ли каква редукција гласа / услед палатала. То значи да се у

■оваком случа)у само при енергични)ем изговору и )ачем тон-

ском карактеру неке речи глас / изговара (као што смо
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веЬ видели), а да се при пасивни)ем изтовору обично губи.

НавешЬу неколико примера са губл>ешем гласа / и разви)а1ьем

прелазног звука \:

о бое (и обо;е), двое (и дво;е), об а двое (об а-

дво'е), мбега (мо'ега), твоега (тво;ега), своега

(сво'ега), чуеш (чу'еш), престае (преста'е),

Милое (Милосе) и т. д.

У примерима: трёбау, глёдау, игра у, слушау,

и сл. (З. л. ргаез р1.); у рай.: глёдауЬи, трёбауЬи и

сл. никада се не чу)е ни на)маша нианса прелазног звука ',

што )е и природно. Губл>еше гласа / у овим се случа)евима

извршило према осталим лицима презента у ко)има \е врло

рано нестало сугласника /.

Лача нианса прелазног гласа ' чу)е се испред или иза пала-

тала и: стб'йм, бро'йм, ко'й, бй'о, ради'о, суд^о,

Или'а, Мйли'а; и'оде право, па 'иг удри, й

|опет доЬе, одакле би била и реч )опёт.

На сличан смо начин, мислим, добили глас / на почетку

и у речима: Лёва Левропа, )ёво, )омужа (некувана

млеко).

Лош се )ача артикулаци)а гласа ' опажа у примерима:

дванЁНс, трйна;с, четрна>с и т. д.

Знатно по)ачан изговор прелазног ; долази несумк>иво

услед редуцираша самог палатачног вокала ко)и )е за шим

(четрна'ес > четрнаес > четрнаЦс).

У примерима: д6)дё, пб)дё, пб)дём, за) сто, зач

ста — имамо потпуно разви)ено /.

У овом се последнем примеру могу видети неколика

прелазна ступша од вокала и до конс. /, тако да се )асно

примеЬу)е да \е и прешло у / редуцирашем сво)е дужине

(з аиста > зачста > зачста).

НавешЬу овде да се у западном делу овог диалекта,

нарочито у близини БилеЬе (оп. Рудине), чешЬе чу)у примери

прошастог придева са )асно изговореним гласом /: бй)о^

в й д и ) о . . . , што )е уопштено и за друге случа)еве где се то

/ ни)е могло никако развита: сазу)о, чу)о, пану)о,

обу)о, пбгину)о, умукну) о и сл.,. али никада код при
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дева на а о ()ер су обично сажети). Губл>еше гласа / на

кра)у речи може бити:

и) код показне заменице та):

та чоек; у та маг; уз та зйд и сл.;

(3) код предлога: крај, пбкра"), укра):

к р а шега, п о к р а куЬе, и с к р а куЬе ; укра се

ла и сл. ;

т) у заповедном начину1 каткада:

немо, чека, прйчека, узима, очеруна. га^а,

ћ ё р а и с т. Губд>еше сугл. / у овим примерима ми-

слим да се пре извршило у облицима множине : нёмбмо,

чекам о . . (или некако у реченици исп. тачку под (3), па

према шима и у горшим облицима, а не обратно.

Сем досада наведених примера са новоразви)еним или

уметнутим гласом / може но навести и прим.:

сйр)ак (сн()Акг), тир)анство, тйр)анскй (т н-

рлмдскт,), тйр)анин, кр т о ) л а (кртола), ба)ун (тал. Ьаи1е).

Врло \е велики бро) примера у овом диалекту у ко)има

Се глас / задржао на кра)у као остатак старе партикуле и,

и то обично код показ. замен. и прилога:

овогај, оногај, свёга); онд!), тадЭ); б^е),

6ше), куда), ёвё), ётё), ёне), свуда), некуда),

никуда) и т. д.

Забележио сам две речи на ао: па као и орао, да

чешке гласе пака) и бра) (орај те понио за кокошку).

То не значи да се овде глас л (од пакал, орал) на кра)у

речи развио гласовним путем у /, веЬ \е пре доби)ен према

пр. ра) и сл. или онако као што се у другим диалектима до-

би)а / у орај (м. орах) према множини ора) и; невероватно

)е да )е ту додата партикула.

Интересантан )е по)ав у овом диалекту да имамо врло

често место гласова А и 1) на кра)у по)единих речи раз-

ви)ено /.'

пб) (поЬ), дб) (доЬ), сй нб) (синоЬ), нб) (ноЬ), б)

(*оЬ), нё) (*неЬ), вё) ('веЬ), рё) (реЬ), стё) (стеЬ),

ту) (туЬ), потуј (потуК); — ку) (куЬ), нйку) (ни-

куЬ), нёку) (некуЬ), сву) (свуЬ), догб) (раЬе: дбго)

— догоЬ), кого) — кого) (когоЬ) и сл.

1 Ипак то ни)е особина овог говора, већ )е унесено из црмогор. диал.,

где )е ова црта уопштена (не.мб, причёка, очеропамо то и сл. где

у 5ту. ниа и причёка) и сл. али увек прпчёкамо).



24

За ова) по)ав могла би се дати два тумачеша. Како су

гласови Ь и Ь по начину сво)е артикулаци)е врло блиски гла-

совима с и а, ко)и су, као што )е познато, могли прелазити

у глас /, то су и ова два гласа и 5)> губеЬи сво) фрика-

тивни елеменат лако могла преЬи у /.

Иако се ова хииотеза може дати, ипак Д1ени изгледа доста

сумшива, пошто природа самог гласа / у таквим случа)евима,

ко)е пще фрикативно, не да)е за то довољно основа. И зато

)а мислим да смо пре ова) глас у датим случа)евима могли

добити другим путем, а не гласовним.

Када смо од облика доити добили доЬи и доЬ, из-

весно )е тада )ош у често) употреби био и облик до)ти й

д о ј т.1 Решетар наводи с!о)Н (БихаЬ), 1га)1 (Вировитица, —

Ост 51окау1зсЬе В1а1ек1, 137). У краЬем инфинитивном (ст.

супинском) облику т после / ыорало се изгубити из гласовних

разлога, те смо добили: до), по) и сл. ЧешЬа напоредна упо-

треба ових два)у облика, — с )едне стране: до)ти —

до] ... и с друге доЬи—доЬ, лако \е могла створити и не-

свесно )езичко осеЬаше да се место ћ и Т> (пошто су по арти-

кулаци)и врло блиски) може на кра)у речи ставити и глас /

и код других )едиосложних речи, те бисмо тако и добили

примере: нб) (па и сйнб)), вё), гб) (и кого)), рё), стё)

и сличних.

Позната \г гласовна по)ава у овом диалекту, да, када се

деси глас л у речи иза усненог п (б) или зубноусненог в, он

се врло често у говору меша у /:

п)увати, п)усак, Жуп)анин, сйп)ём, проси-

п)ём, купчем, копјём, прачка, бп)ачк1ти, б ) у-

вати, поб)увати; ) авјам, став)ам, поправ)ен

и сл.

Исто тако и код речи у ко)ииа \е глас л постао од

старог суфикса ь/ из уснених и и б и зубноусненог в, често

имамо неизвршено )отоваше, или, бол>е реЬи, ту имамо исто

као и у горшим случа)евима, прелаз гласа л у /:

роб)е, саб)а, гроб)е, коп)е, шуп)е, шуп)йна,

снбще, шйб)е, дуб)е, дйв)а, дйв)ач, црёв)е

(ципеле), слйв)е и сл., али \е ипак чешЬе:

робл>е, сабл>а, грббл>е, кбпл>е и сл. Изгледа да

1 Облике дојт, сајт и сл. налазимо код дубровачких писаца (Мрн.,

Банд., Вран., и др.), све до кра)а XVII в., иако )е процес стапаша ]т у ћ

почео већ у XIV веку.
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изговор ових варианата зависи више од начина изговараша

речи и од суб)ективних особина по)единаца.

На}нови1е ]отоване. Као што \е веЬ речено, )една \е

од главних особина овог диалекта несумшиво по)ава на)но-

ви)ег )отоваша извршеног- у вези са кратким )атом, када се

ова) дифтоншки вокал осетио као )едан слог.

Примери у ко)има се врши на)иови)е )отоваше )есу:

тЬ, д-Ь = Ье, Ье (примери су наведени у одел>ку о А и А)

л-Ь = л>е:

л>епота, л>ёто, прбл>етши-прбл>еЬни, ишчйл>ети,

омил>ети, мл>ёчав, дол>е, )ёл>ен ()ел'Ьнь) и л>ё-

л>ен, пл>ёва, нл>ёвити, жёл>ети, вбл>ети, мл>ёти,

самл>ети, л>ев о рук и сл.

н-Ь = ше:

Нзёжан, шёга (и шёга), гЬ ё мачка, с шёжан-шшё-

жан (и сни)ежан), црвёшети, зелёшети.

= шье — :

п.ъёсма-пл>ёсна, дбспл>ети, успл>ети, пл>ё-

смарица-пл>ёснарица, трпл>ети, пл>ёскуша,

пл>ёвати, пл>есковит, пл>ёна, пл>ёшке и. сл.

поред: п | ё с м а, досп)ети и тд.

б -в = б л> е :

б б л>ед, обл>ёручке, ббл>е, обл>есит и, свр-

бл>ети, бл>егунац, побл>ёшшати, бл>еснило,

бл>елогрла и сл. поред: об)ед, об)еручке,

о б ) е с и т и и т. д.

м-Ь = мл>е:

м л> ё с ё ц, мл>ёрйти, м л> ё р а, мл>ёсечина, м л> ё-

шина, прбмл>ена, умл>ети, грмл>ети и сл. по

ред: м)ёсёц; м)ёраи т. д.

в-Ь - в л> е :

в Л> ё р а, в л>ечит, вл>етромет, вл>ёта р, вл>е-

штйна, жйвл>ети и сл. поред: в)ёра, в)ёчит,

жйв) ети и т. д.

Као што се види из наведених примера, сугл. т, д, л

и и увек су, скоро без изузетка, )отовани, док сугласници б,

п, м и в могу бити )отовани, а могу и не бити.

На)згодни)е ми \е, мислим, овде навести неколика при

мера )отоваге>а, иако ни)е извршено у вези са -б, веЬ са

сугласником у:
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о б л> а с нити, облавити, обл>агнйти, ббл>а-

гшена (па одатле и: збл>агша овца — с)агша).

Сугл. Л.

Вокално \е л (л) увек прешло у у. Сугласно л на ьра)у

речи или слога прешло )е у о. Забележио сам неколико при

мера одступаша.

а) Код тридева:

г шил (и пьйо), дебел (и дёбео), б б ал (и ббао),

топал (и тбпао), бй)ел (бйо), бхол (реЬе), ци)ел

(цйо).

(3) Код именица, обично, туЬег порекла:

вёл (и вёо), анЬел (и анЬео), аранЬел (и

аранЬео); шал, вал, конб'вал — канал и сл.

Интересантно \е забележити да се каткада и код ових по

следших примера л замен>у)е сао: вао, Црни Вао (Гра-

хово), конов б, Ьенёрб, адмйрб (Кленак),

Што се гак л у првим случајевима (пр. под а) налази

код придева, то \е могло бита наново унесено из з; висних

падежа или и» жен. и сред. р.; обрнут случа) овоме био би

уношеше вокала о из §еп. у пот.:

каоц (калац), владаоц (владалац), прегаоц, за-

сеок, вбдиоц и сл.

Ц и Ф.

Сем обичне употребе сугласника ц у турским речима

бца, цевёрдан, бац а. пупа, цами)а и т. д., каткада се

може чути и у неким страним речима место сугл. ж:

цандар, у а н д а р м е р и ) а, цёлезница, цёле-

зни, инцйнир — инцйни)ер, кбцук (кожух).

Сугласник ф )опште и не посто)и у овом диалекту (наравно

рачунајуКи ту само изговор сел>ака), веЬ се увек место шега

изговара в:

вес, вуруна, вурмине, Вйлнп, вйстан, ва-

мел>а, вала; вйшек и т. д. У неким \е случа)евима

сугл. ф прешао у п: Трпун, Трйпо, Трип к о, Лоси п.

Неке сугласничке промене. Често у овом диал. по)едини

сугласници, због меЬусобног додира, меи>а)у у речима место

или начин свог образоваша. Забележио сам у том правцу неке
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примере, где се меша место и, донекле, начин артикулаци)е.

Таква \е промена п и б у в:

л>евши (лепши), кбвча, заковчати, ковчица,

клувко, уктувчити се, шйвка, шйвкаше, вше-

ничнй, вшёкица (каткада\ бвштйнскй, чав-

кун, чавкунити, (ситничарити), чйвчи)а, лив-

сати, автовина, Автовац (варошица у Херц.),

те в с и) а, дувкё, бвзиратн се, Овзовица.

Из наведених се примера внди да \е ова промена услов-

л>ена )едино сугласником кој и долази иза п и б.

Затим бисмо могли овде убро]Ити и овакве сугласничке

промене :

)ёнца ()емца), санца (самца), пантйм (памтим),

ланпа. ланпир, Унцн (Хумци па и: код Унака);

к б н ш и ) а, с й н с и ) а, н й з а н с к й ;

монче, седан дёсет, осандёсет, кунче; заи

ка, занчпца, наганбати (иагазити), молинте,

к у м и "те и сл.

У свима навгденим случа)евима, као што се види, имамо

замену носног м са н. Они се и због слнчностп сво)е при

роде лако замешу)у, и та \е замена обична (што Ьемо ви-

дети) и на кра)у речи. За горше случа)еве можем о реЬи да

)е н (ко)е ни)е увгк карактеристнчно) доби)ено воЬином аси-

милаци)ом пред зубним сугласницима.

У ооим примерима бисмо имали неку врсту дисими-

лаци)е, где од групе сугласника у речи )едан обично меша

начин сво)е артикулагще:

млозйна, за млбм (за мном), и л о г и, млбш-

тво, гнмлазис, гймлази)а, седамлес, осамлес,

на)амлйк, сумл>а, су мл>ат и, мл>ак-мшак (од

мнити), Йсн. са овим ове случа)еве аснмилагще :

Дамл>ан-Дамшан, тамл>ан-тамшан, дймл>ак-

дймшак, гувно-гумно (и губно), дамно-давно,

дймпо-дйвно, рамнй-равнй, рамница-рав-

ница, тавно-тамно, тавница-тамница; тав-

Н II К (сиротННк), И сЛ.

О умекшавашу сугласника с и з пред африкатама веЬ

\е говорено.

Познато )е да )език не трпн у непосредном додиру

два гласа различита по звучности, веК их из)еднач>)е. У том
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правцу )език каткада иде и да-ъе, )едначеЬи сугласнике

по звучности у различним слоговима једне речи. Примери

удал>ене асимилаци)е:

шуштер, шужаш, кбшаше, улажаше, но-

шаше, шйшати, жвйж^айе, вбжаше, пл>ё сшив,

ошушити се, ужёжи и сл.

Сугласничка група Йн> често )е у речима замешена

,са тн>, где глас т често у изговору доби)а извесно умек-

шаше, несумшиво од африкате № ко)а \е за шим. 06-

)ашшеше за мешаше сугласника у горшо) групи на)пре се

се може наЬи у начину саме артикулаци)е шених гласова.

Примери би били:

кутшй, поткутшица, кутшйк, помотшй к, во т-

аак, нёсретшйк, нотшй, сйнотшй, ймутшй, не

мо тшй и сл.

Каткада се чу)е умекшан сугласник н када )е иза г:

гшб), гшб)ав, гшй л, гшй л а (глина), гши)ездо. Исто су

тако доста обични и ови примери са умекшаним л: чъан,

чл>анак, бйл>ет, пл>оснат, пл>бска (дрвеаи суд), пл>аса

(пласа леда — комад), пл>аштаница.

Напомена. Овде Ьу само напоменути (пошто то ни)е

црта овог диалекта) да \е по)ава црногорских говора за

мена сибилината сиз пред гласовима н и л шуштавим

гласовима ш и ж врю мало позната у овом говору, и то

само у местима са новодосел>еним становништвом. Неки

пример :

шна (снаха), шнщеват, прешни)етйтсе (оне-

свестити се), ошнажйт се, швага, вожнйк, жнам,

у ж л й ч ас; ш л> е г л б се; не мйш лйм )а то и сл. —

Фрикативни сугласник ш у по)единим случа)евима, ис-

пред експлозивних к или п, прелази у африкату ч, обично

у страним речима:

чкбла, чкблован, чкакл>ив, чкопити, ч к б-

пац, чкаш, чпаг, чпаг, чпагани (опанци), чпй)ун,

чпй)ода-чпй)уда, Чпйро, ч пина в, чпйна, —

али ипак чешЬе: школа, шкакл>ив и т. д.

У свима овим примерима имамо глас ч испред к и п,

дакле, пред експлозивним сугласницима. При изговору спи

ранта ш на почетку речи развила се одсечност у изговору

ко)а чини спирант ш африкатом, При томе треба узети у
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0,бзир )ош п то, да су ту веЬином стране речи и у машо)

употреби. да народ у таквом случа)у и не зна праву при

роду тога гласа.

Супротап по)ав горшим случа)евима имамо у речима

где африката ч пред извеснич сугласницима прелази у

спирант ш :

лйшно. мт;й)ешнй (суд), лйшнбс, млй)еш-

шак, бшнй (ошни вид), наошница (очна болест),

шл>анак, шл>ан, шкал>а (ситно камеше), прёшка

и слично.

Додаван>е и уметаше сугласника. — Метатеза. — У овом

Ьемо одел>ку навести неке случа)еве са додавашем и умета-

шем извесних сугласника. На)обични)е додаваше сугласника

на кра)у речи, као што смо то унеколико видели, представл>а

остатке старих партикула. Али има, и поред тога, неколико

интересантних примера са додавашем и уметашем по)единих

сугласника било путем аналоги)е, било према народно) ети-

мологи)и или ма како друкчще. Секундарне сугласнике

имамо :

а) на почетку речи:

спрёшан (потребит, тат. : ргезза1о), Нуга (место),.

нугалац (очни), Нуд б (*уд°л — удолина), бобу-

л>ак (обул>ак — обао камен).

(3) у средини речи:

— унйЬи, унй^е, )акшё на кошу (х = к из \&-

хати); прокмолити (промолити: главу и сл.), чкл>а-

нак, уздиксати (према: уздахнути); — здрйо (зр-Ьль),

здрёла, з драка — ж драк а, ждракнути (на-

мигнути), ОздрниЬи, бздрниЬки, Прйздрен,

наздрио га; гровница (од *грлница).

Уметаае сугласника, а нарочито назала мин, чешЬе

се чу)е у страним речима, у чему се огледа)у пона)пре ути

цами различних аналоги)а:

комёнди)а, кбмёнсија, врунт (приход од

земље, плод), овйнцйр, цинга р, шпанцйр; лу-

дбрйнски, полйцйнски (можда према: родбин-

ски, планински и сл.), шёншйр —■ шёмшйр, вём-

бруар, октомбар.

У примерима као:
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кавур, уваисити (каткада и вапс), чавура, и ш-

чавурити и сл. имамо сугласник в доби)ен гла-

совним путем (преко прелазног и).

Уношеше консонаната из )едне речи у другу аналогиям

— или можда пре, замену слога )едне речи слогом друге —

имамо у примерима:

оздовуд, оздонуд; оздовло, оздонлб (одавде,

оданде), оскуд, бздуд, остуда. Вероватно \е да

су се сви ови случа)еви образовали према: бздбл>, бзгбр

или сл. томе.

У речима: брезобразно, брезобраз лук, брёзпре-

кбран, па и брез — имали бисмо унесен глас р: или

према другом слогу те речи или према старом предлогу

през (данас у: прёздан = сваки други дан).

т) додаваше сугласника на кра)у речи:

прй)ед, посли) ед, на)ири)ед, на)посли)ед.

И овде )е, мислим, глас д доби)ен путем аналоги)е, према:

пред, пошл>едак и сл. Овде би дошли и примери: ланйк

(лани), бномланйк (бномланйк, где \е глас к могао доЬи

као партикула или \е пак дошао према облику аориста.

Облици метатезе у овом диалекту, као и свуда, могу

бити или опште укорешени у народу или индивидуални. На-

равно, за нас су од веЬег знача)а први. Овде Ьу навести све

случа)еве ко)е сам за метатезу забележио:

ц[)вка, цу кати, цукнути, цукаше, вас-свёга,

в л> ё ш и, цёвза; шуяьати (шушати), Ь ё н д а р (Ьер-

дан), колй)еква (коли)евка), нёокле (однекле),

умрётин-врумёнтин (тал. к>гтептюпе), гшйла

(глина); тушма (тмуша); осёлдати, сёлдо, су\-

мати (сум№ати-сум)ати), вёгд (ветах). — За об

лике; вбЬе, нб^е, мислим да имамо пре додато в

односно н облику оЬе (у говору: ё воЬе = ево

оЬе и сл.), него ли метатезу. То потврЬу)е и облик нб-

ш е, ко)и не може метатезом постати (6нд)е ~/ 6ше ~/ н

-(- 6ше).

Отпадаше и испадаше сугласника. — Обична \е по)ава

у овом диалекту губл>еше консонаната, нарочито експлозивних.

ВеЬ \е говорено о губл>ешу неких сугласника (х, ),) у првим

одел>цима, а овде Ьу навести остале случа)еве ко)'е сам за
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бележио у том правцу. На)чешЬе \е, што )е и природно,

губл>еше сугласника на кра)у речи.

Познато }е да у диалектима, сугласничке групе: ст.,

шт, зд и жд, на крају речи, губе сво) кравши сугласник;

тако и у овом говору :

мило с, радо с, дванёс, трйнёс...; прс, )ёс;

нлаш, в)ёш, вл>ёш, прёгрш, прйш, пуш (пу

сти), крл>уш; гроз, Гвоз (место), гвбз (чеш.

Ьуогс! — шума); даж (ретко употребл>ено).

Исто тако и у краЬем инф. облику (старом супину):

мус (мусти), вес (вести), )ёс ()ести), грйс (гристи),

плёс (плести), й с (исти), й з и с (изисти) и сл.

Консонант т често се губи на кра)у у речи:

)бпс (опет), дёспе (деспет), педёсё, шёсё, се-

дам д ё с с . . .

Вероватно \е да се то губл>ен>е прво извршило у: п е-

десе пет, )опе Ье доЬи и сл., па су тако крши об-

лици ушли и у самосталну употребу.

Гуол>еше експлозивних сугласника на кра)у речи често )е

у реченици, а нарочито ако погон>а реч почише сугласником:

с а (д) сам д б ш а ; на срё(д) воде; на срё(д)

куЬе; он ) е п р у (т) сломио; 1аЬупрбсу то;

пё-шё брава (пет-шест...) о (д) шта \е то; прё(д)

к у Ь о м и сл.

Испадаше \е сугласника врло често. Примери су:

за в: седо к, седбчити, Ьётати, Ъётко, сётов 11-

ти (саветовати), забал>ати, дббал>ати, мёЬед,

МЦедовиЬи, ^ а б л, и, просета, с р б л> е т и,

сраб, чбек — чб)ек, л>ёши (вл>ёши — леп-

ши); сл>ецки, дл>ёсти, обесёлити се, йзл>е-

сни, крал>ача, краосица; бЬе, какй, нйкакй,

олйко (од овлйко), одолён.

за к: нишйЬки, НйшиЬ, прёо дан; нёа га; пра-

тйчни) и, шйповина (шйпковина); Асёнтще,

Алёсандар.

за к: бутбвнйк, Костадин, маки, макём;

за д: глёа), глёајмо, а)мо, ури, уримо (удримо),

об)ёнбм, бше (онд)е), ) ё н а ()ёдна), н а ) з ашй, осту-

пити, оскбчити, саекене (сад);

за п: Срство, с р с к и, олйзати се (оплизати —

оклизати се), бштйнскй;
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за т: срёство, богаство, рад оса н, болес ан,

жало с а н;

за м: црнички (црмнички); (у реченици често : —■

к у м и (м) вас Богом; ) а -м н и Ь е бит и (па и

самоста 1но : ) а - м н й);

за с: н и ш и Ь к и, кор)ениЬки, б)елопавлиЬки;

за г: й ^ е (игде), нйЬе.

Губл>еше консонаната )е каткада и у почетку речи:

)ёверица, Лёверйште, јёдро-л>ёдро (ведро),

лйзаше, лйзати се, совати се ^пс . . .), каница

(тк . . . .), ландйште, ландо ват и (од пландиште,

према лад), л>ёшти л>уди.

Сугласничке промене на кра]у речи. О губл^епу су-

гласника на кра)у речи веЬ \е говорено. Овде Ьу само' на-

поменути за неке сугласничке промене на крају појединих

речи. Звучни, а нарочито експлозивни сугласници, ако су на

кра)у речи, често су замешени сво)им паршацими муклим или

се при изговору речи чу)е )едан среднии звук — измеЬу

звучног и муклог!

кат ли доЬок, гроп, )агшат; ко гбЬ паже; —

док бих гбЬ жива била (В. Врчевић, Дубр. III.

113/1); нёка'/т, каткал/т, идем у град/г, гб-

лув/п, )астре"/п, глёЬ-глё^/ь (глёЬ), свуУь. сва-

ку1)/ь, ладолёж/ш, )ёж/ш, муж/ш, пёрорё3/с, прй-

)евл>ё3/с ит.д.

Забележио сам неколико примера са наизменичном

употребом носних сугласника ним на кра)у речи:

он о м ё м - б н о м ё н, тбмём-тбмён, бвомём-бво-

мён, бёдем-бёден, пёлим-пёлин, бклём-

бклён, бдаклём-бдаклён, дбвлбм-дбвлён,

бсвем-бсвен, калем-кален, наком-након.

За дво)аку употребу ових консонаната не би мислим

требало тумачеше као за горше случајеве, )ер овде не веру-

)ем да имамо мешаше гласовним путем. У примерима: бномём,

тбмём, бвомём — могли бисмо имати наново додато заменично

м (ономем = оном+е+м) после покретног вокала е, — а
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сугласник \е н могао доЬи као партикула, ко)а се врло често

дода)е на облике после покретног е (сад+е+н, тад+е+н и сл.)

МеЬугим дисимилаци)ом сугласника р морамо об)асниги сугл.

и у облику цевёрдан (од цефёрдар).

За примере: по ко л> (пбкбј), во ь (фб)), Кйтал>, (Кита))

лишал> (лйша)), славу л> (славу)), — у ко)има )е глас л

место /, због доста ретке употребг и врло малог броја при

мера, не могу ништа поуздано реЬи. Ова) би случа) био

обрнут гласовном прелазу л у / о ко)ем сам рани)е го-

ворио.

Партикуле. — Врло су карактеристичне за кра) речи и

партикуле ко)е се у овом говору налазе код великог бро)а

речи — заменица и прилога — просте или сложене, те

Ьу их тако и прегледати.

и ()): о додавашу ове партикуле говорено \е напред.

к, ка, ке:

ођек, бЬека, бЬеке; овудак, овудака, ову-

даке; тадак, тадака, тадаке; бндак, ондаке;

данаске, данаска; )утрбске, сйнбЬке, н б-

Ь а с к е ;

к у д и ) е н, к у д и ) е н а, к у д и ) е а е ; тун, туна, ту

не; туди)ен, туди) ена. туди)ене; свудијен;

свуди)ена, свуди)ене; бЬен, бЬена, бЬене,

йЬен, йЬена, йЬене; нйЬен..; бдовлён, одов-

лёна (бздовлён), бклён, бклёна; саден; таден,

тадена, тадбне и сл.;

зи:

тйзи, овизи, онизи; шб)зи, бв0)зи, бн0)зи,

свакб)зи, шемузи;

Р, ре:_

ёвер, ётёр, бндар, тадар, свудар, кадар, ову-

дан, онудар, нёкадар, такоЬер, тёр, тёре,

)ёре (ретко); кадекаре, садекаре (Вилуси) итд.

Све ове партикуле могу бити сложене, додаване )една

на другу, по две, по три, па чак и четири.

Неколико примера:

тадарке, бндарке, онударкене, тадарке-

не, нбЬаскене (и нбЬаскене), )утрбскене,

)утрбскенеке, бЬекенеке, онуди)енарке,

ДИАЛЕКТ0Л0Ш1Ш ЗБОРНИК 3
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онуди)енеке, тадаркенеке, куди)ена), ту-

д и ) е н 3.) и т. д.

Данас су све ове партикуле само скамешене речце, без

икакве сво)е нарочите функци)е,

Нсколико сугласничких група.— Старе сугласничке групе:

ск), зг1 , ко)е у штокавског обично гласе: шт, жд каткада

се у овом диалекту (нарочито у западном делу) чу)у као :

га Ь, ж^:

йшЬи, зайшКи, йшЬем, бйшЬём, пббйшЬем,

не звйж^и, звйжЬеше, звижт)укаше.

Сугласничка група с т гласи као шт, а оста)е и неиз-

оштар —. бстар, бштрити — острит и, на-

оштрен — наострен; пуштити ■—■ пустит и,

напуштити — напустит и, пушти — пусти (и

пушЬи), штрцати — стрцати; — у тал. речима:

каштига — настиг а, каштиг — настиг, штй-

мати — стймати, коштати —■ ко с тати.

Исто тако каткада и група сп:

шпйцо — спйцо (мршав човек), шпица — спи

ца, Шпйро — Спйро.

тс + к (дс + к) обично да)е цк :

свл>ёцкй — свй)ецкй, брацкй, свацкй, цклё-

нй, л>уцкй, грацкй, зёцкй, азй)ацкй, Гацко

(али гатачкй).

ск се у неким речима изговара као цк:

грйцкати, цкврна, оцкврнити, цквара труц-

к а т и, т р у ц (к) н у т и,

тст + сопз. (дст + сопз) дво)ако се изговара, ако се

прво т задржи, онда се изговара као цт: богацтво, го-

споцтво, нашл>ецтво, л>уцтво и сл., али ако се из

губи, онда обично имамо: богаство, госпбство, наш-

љество ауство и сл. Ови су примери обични)и.

Често се наг)е именица образована од глагола ко)и \е у

т{. задржао презентску основу: прёврпаше, клёпЬаше,

лажаше, врЬаше, окреЬаше и сл.

мешена:

Мо рфологи]а.

И м е н и ц е
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На сличан су начин постале и именице: шл>йвл>ак

(шл>ивак), дубл>йна (дубина), )авл>е — )авл>а ()ава) —

према дубл>и, шл>йвљй (...троп), и сл.

Хипокористичне именице, мушког рода у пот. су обично

на о: Ьуро, Иво, Перо, ^во и т. д. оста)уЬи кроз све

падеже по мушко) промени: Ъура, Ъуру и т. д.

Све особне именице на л о уопштиле су место кра)-

шег о у пот. вокал е, можда према пот. по)единих хипокор.

именица на ле (Лале — Лазар; Мйле — Милутин, брале

— брат и сл.). Неколико прим.: Гавриле, Даниле, Ми-

каиле, Кир иле, Радмиле и сл. Каткада се могу чути и

именице: чудёвени)е, маштени)е, силёвени)е, па-

тени)е, мученије, — са мало по)ачаним, скоро аугмен-

тативним значешем, несумшиво добијене утица)ем цркве-

ног )езика.

Именице на консонант к поред облика камён, пла

мён, грумён, грмен, крёмён има)у и краЬи облик

кам, плам, грум, грм, крем. (Стари облик налази се

у кам и, ко)е се чешЬе прилошки употребл>ава (ками зна;

ками \е )ела и сл.).

Забележио сам у овом говору ове примере са дво)а-

ком парадигмом. Поред варош — вароши.., добит —

добит и, руковёт— руковёти, поноЬ — пбноЬи — могу

се чути и облици варош — варош а, добит — добита

(бд добита )е то), руковёт — руковёта (из десетога руко-

вета), н 6 н о Ь — поноЬа (поноЬа \е преваяило). Обрнуто томе,

имали бисмо случа) да неке именице муш. рода горед сво)е

промене доби)а)у напоредо каткада и промену (а тиме и род)

именица IV врсте; рат — рати (испрёд рати: од ове рати;

, Мир без рати ствар \е од поруге ШЬ. Мали, 2015 стих),

йзглёд — йзглёди (по изглёди...), жлй)еб — жлй)еби.

У облику наполи, уполи (м. обични)ег иапола)

познато \е да имамо ст. облик дуала. Чу)'у се и облици :

на дви)е га поли пресекао; на двије равне поли...

и слично.

Поред познати)ег старог облика у асс. зш{*. у гости (у

госте) чу)'у се и примери : наша \е наше л>уди; мани

(остави) оваке л>уди; за вас с транце луди.

Хипокористичне именице жен. рода има)у у уос. наст.

о: Маро, Като, Стано. .; врло се ретко чу)е: АнЬе,

3*
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Плане, Стаке и т. д. За)едничке именное жен. рода на

ца, ако су тросложне и вишесложне, онда обично у уос.

има)у наст. е;

госпо)ице, богородице, овчице, безаконице,

Ьёчице, )ёверице, прасице, безобразнице

и т. д.; а ако су двосложне онда има)у обично наставак о'.

тйцо, рацо, мацо, клйцо, шпйцо и т. д.

Особна имена на суф. ца са више слогова у уос. гласе

као и у пот.:

Мйлица, Марица, Дббрица, Савица, Аница и т. д.

ати ако су именице двосложне онда \е наст. о : Мйцо,

В й ц о и сл.

За)едничке именице у пот. са наст. а у уос. има)у

наст. о:

ма)ко, главо, руко, кбзо, славо, бёсти)оисл.;

особне оста)у као у пот. са наст. а-. Или) а, Марина.

Пётрана, Стб)анка, Златана, и т. д.

Често се чу)у примера да имен. мушког рода у уос.

има)у наставак — у, иако им се основа свршава на тврд

консонант :

гаду, йзроду, базду, народу и сл. Именице

са веЬ очврслим консонантом у основи тако^е има)у дво)аке

облике ',

цару — царе, гбсподару — господаре, мачу

— маче; особне именице мушког рода у том по-

гледу има)у увек наст, е:

Свётозаре, Александре, Стб)ане, Милане

и слично.

Именице са задшенепчаним консонантима к, г и х пред

вокалом е у уос. меша)у их у ч, ж и ш, али их, наравно,

задржава)у пред вокат. наставком у као и именице на ц:

мудрацу, м)ёссцу, научешаку, брагу, врагу

и слично.

У 1ПзтГ. поред наставка ом код именица на тврд кон

сонант имамо често и наст, ем:

н б с е м (пред носем), путем (прилошки и иначе), к л а-

сем (и класом), пашатем (и пашатом), плотем

(плотом), с ко тем (скотом).

Именице са некада меким а сада веЬ отврдлим консо

нантом у основи има)у такоЬе и у тз1г. дво)аке облике :

господарем — господаром, царем-— царом,
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мачем — мачом, бйчем — бичом, сунцем —

сунцом; па према томе и: орлем — орлом, торем (за

торем) — тором, и т. д.

Код именица IV врсте таког^е су у т&хг. два наст.: и

и ) у, ко)и се и.у старом )езику наиоредо употребл>ава)у:

нбЬи — н о Ь у, к р в и —, к р в л> у, масти — ма-

шКу II сТ.

Наставак о в и (е в и) код именица муш. рода у р1иг.

употребл^ава се у оним примерима код ко)их то кн-ижевни

)език избегава:

облаков и, вукови, гавранови, каменови, пр-

стенови, мёткови, звуков и, шуреви, све

че в и — чу)е се и л>уЬеви (више пе)оративно).

Збирне именице са старим суфиксом ь ) е утицале су

у знатно) мери и на облике множине. У забележеним при

мерима:

грмеши, б ^ с о а и, грумёши, три> и, комами. )к-

сёши, л>у^и, лйшЬи, пру пи ,— имамо сигурно,

ако не увек, контаминацију об тика збирне имен. и облика мно

жине или бар не ко угледаше на колективну именицу при ства-

рашу тих облика. Важно \е напоменути да веЬи део наведених

примера има само дуже облике множине, кад немамо речене

контаминаци)е (грменови, б у с е н о в и, и сл.), — те бисмо

овде несумшиво имати на основу збирне именице само додат

наст. плурата.

У случа)евима: нема $)аоле изели, ^аоле смакли,

урадили ^аоле — имамо, мислим, остатак старог облика

пот. на е.

Забележио сам за §еп. р1иг. неколика примера необич-

ни)ег краЬег облика:

пласта, овна, )арца (и у пот. каткад )арци), вола,

роба и сл., место чешЬег : пластова, овнов а,

)а.рчё'ва, волов а, роббва.

У овом се говору неье никада чути код именица жен.

рода <*еп. на и, веЬ увек:

банака, ма]ака, мара к а, гусака, Ьурака.

Код именица мушког рода имамо каткада у §еп. два на

ставка а и и:

мрав: мравй — мрава, црв: црва — црвй,

отров: отрова ■— и, м)ёсёц: м)есёца — м)е
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сёцй, пбздрав: пбздрава — пбздравй, минут:

минута —■ минут и, сат: са та: сатй.

У неким местима око НикшиЬа, са новодосел>еним цр-

ногорским становништвом, чу)у се често у генитиву облици

старог локатива:

овацаг, коза г, беле^й)аг, па и: очи г, ушйг (и

очй)уг), — са 1убл>ешем сугласн. х: брава, коза,

к б ш а, и т. д.

Поменути облици почишу ипак унеколиьо ишчезавати и у

речении местима, уступа)уЬи пред нови)им облицима херце-

говачког говора.

У западном делу овог диалекта, а специално у селима

Кленку и Дрпама, забележио сам неколико примера ста

рог &еп.:

Да се то море градит од опрёчанйц не би шфе

вабрйк било (Дрпе). Чекала га \е пет гбдйн дана

(Дрпе). Имат^аше пет стбтйн овце и козе (Кленак).

Ъаол>е тада немасмо опанак (Дрпе). А б)еше ли тамо

ли)епи)е ^ёво)ак? (Дрпе — по чувешу). Интере-

сантно )е забележити да се поменути облици чу)у само (уко-

лико сам то могао увидети) код чланова по)еди них по

род иц а речених села, а да их други не употребл>ава)у.

Старина тих породица и географски положа) речених села

давао би нам разлога да мислимо да се та црта од старине

ту задржала, а не да \е неки доцни)и утица) са стране.

У с-ахг., тз1. и 1ос. од именица: кба, чов)ек на)оби-

чни)'и су облици: кошма (кбшма\ л>удма (поред: кошима,

л>удима). Исто тако и од колектива на ад и ед: чёл>адма

јагшадма, )арадма, гбвёдма и сл.

Колективне именице на ад и ед, ко\е обично има)у у (За1,

тз1г. и 1ос. наставак има или ма, често у тим падежима има)у

само наст. — и, дакле, меша)у се у )едаини, али има)у увек у

§еп. : )арадй, тёладй и сл.

НавешЬу овде за тзтг. и облик силам (ст. обл. с!а1.):

сви)ем Ьу силам радити да... (Дрпе), што показу)у опет

црту старине.

За 1ос. се чу)у често и стари облици: по г браг, во

да г... Они се, наравно, на)више употребл>ава)у у поменутим

местима са црногорским живл>ем, али се може констатовати

да се ова) облик (противно наведеном облику §еп. = 1ос.) про
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ширио и дал>е и радо се употребл>ава и у на)ближем херце-

говачком говору, обично са предлогом по:

по сёла, по шив а, по брда, по ливада и сл.

Са лексичке стране важно \е поменуги да се прили

чно велики бро) талианских речи одомаЬио у овом ди

алекту. На)обични)е се у том погледу употребл>ава)у имена

по)единих ствари: посуда, одела и др., онога, дакле, што \е

уношено веЬином из Итали)е. Овде Ьу навести само оне име-

нице ко)е се врло че'сто чу)у, или бол>е, ко)е су у стално)

употреби у овом говору1

такулин (т.ассоНпо и тассото) — новчаник; шка-

т у л а (зса1о1а) — кути)а ; ш к у д е л а (зсио!е11а) — шол>а ;

т а в у л и п (1ауо1то) — сто ; вркадела (уегсас!е11а) —

укосница; колет (соПеНо) — бвратнйк; шалпа (за1ра)

— шалче; фа мел> а (Гагш{*На) — породица; фа шел а

(Га§апеИо) — поткошул>а; парапет (рагареНо) — при-

слон ; пантапет (рап1ареНо) — запучалица на прсима;

с а р д е л а (загс!е11а) ; мурва (тога) — дуд; бронзин

и брон^йн (Ьгопгто —■ мркосив, Ьгопго — туч) —

врста котла; калцете (са1гейа) — танке чарапе;

к б ш т а ш (сазЫ§по) ; ф а ц о л а (гга§о1а ?) пасул> ; б а-

)ул (Ьаи1е) — скриша; памйдора (ратос!ого) —

парада)с; баштун (Ьазкте) —, штап; бёсти)а (Ье-

зНа) у зн. будала, скот; цёза (§еззо) — судзакаву;

бёшкот (ЫзсоНо); л астр а (1аз1га) — плех. плоча;

вёл (уе1о) '— жен. забрадач; бриз ({*гапо сН изо) —

пиринач; кари)ега (сагге§1аге), саггг§1а1а и сл.) —

столица за л>ул>а№е, наслои; лама (1ата) — плех. суд,

плех ; б 6 к у н (Ьоссопе) — парченце ; в е л а д у н-капут ;

) а к е т а (^асЬеНа) — врста блузе ; б у т й г а (ЪоИе^а)

— дуЬан; бона (Ьогга); бритвулин (ЬгНиНпо) —

перорез; к б т у л а (соИа) — сукша ; л ё н ц у н (1епгио1о)

— чаршав за кревет; банак (Ьапсо); пл>ат — п)ат

(р)а1то) — ташир; Ьйкара (сЫссйега) ■— шол>а за

кафу; кушйн (сиззто) — )астук; густ ({*изт.о) сласт,

вол>а; п й ш а т а (р^паНа) — врста котла ; м а р а г у н

(тагап§опе) — дрводел>а; шёга (зе{*а) — тестера;

портик (рог1юо) — ходник; л апис (1ар1з) — оловка;

к в а р а т ^иаг1о) — четврт ; квартир ^иагИеге) —■

становаше; мал> (та{*Но) чекиЬ за камен; магацйн

(та§аггто), цёкйн (гессЫпо) — вр. новца ; пйрун
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(р1гопе) — вил>ушка; абет (аЬИо) — ха.ъииа; макиша

— машина, гот (соНо) — чаша, пашта (разта) — в,

теста, ц ар дин; мишке л а (тог1е11а); — кошЬе л а

(соз1е11о); бурЬе л а (Ьогс!е11о); кастйг — каштйг

(сазЦ<*о) — казна, срамота; стйма (зИта) ■— част,

процена; м р г л й н (таг<«юпе); вблат (уоИо) — свод;

ф б р т и ц а (гог1ега) — утврЬеше ; бйсти)ерна (с151-

егпа) — бунар; тё)атор (од теа1го) — у зн. коме-

ди)аш ; п ё р д о (рег<*о1о) пре1рада, в ё л у д (уеИгйо) —

кадифа; камара — камарица (сатагеИа) — соба:

прёша (ргез^егга) — брза потреба: зёра (гего)

мали део ; р б н д у л а (од гопс!аге), ш к ё м б о (з§ЬетЬо);

комостре = вериге; кантйшела; к ар иоле (саг-

по1а) — колица и др.

Такоке )е и велики бро) именица турског порекла по-

знат овом диалекту као : антери)а, га)тан, йбрик, чёр-

)ен, аршин, ва)да, а лавина (среЬа), )апија (граЬа),

ату л а ()едяа греда у куЬи), ёсап (мишл>еше), цам (окно

прозорско), мука ет (пажша, брига), луЬум (будала), йксан,

а)вап, ймбрет (чудо) и многе друге.

Акценат именица.

При опису акцента )а сам поредио акценат овог диа

лекта са ДаничиЬевим, те сам због тога и задржао Даничи-

кев начин поделе акиената. Из самог излагаша акцента овог

говора можемо видети да он често одступа од принципа Да-

ничиЬеве акцентуа1ще.

А. Именице мушког рода.

I. ^дносложне именице.

1. На)пре Ьемо овде узети )едпосложнг речи са " у пот.

зт^. и то : а) типа враг-врйга. Сем осталих овде би ишле и

именице : бан-бана, вран-врана (о) два врана двије тице црне),

га)-га)а, кйп кипа, клйп-клйпа — ко)е ДаничиЬ меЬе у групу

под (3), дакле ; бан-бана и сл. Исто тако овде спада)у:

зма)-зма)а, маг-мага (мах), праг-прага (прах), смй)ек-смй)ека

(смй)ех), док код Даничика иду у групу под т) као имен.

ббг-ббга.
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Све именице овога типа у пот. р1иг. са прошире1ьем

општег дела наст, о в, ев има)у кратки низлазии акце-

нат на првом слогу: дуб-дубови, бат-балови, стан-станови,

лйс(т)-лйстови, млаз-млазеви, )ёж-)ёжевн, жул>-жул>еви, бал-

балови, уд-удови, труг-трутови. Сви наведени примери код

ДаничиЬа има)у дуги узлазни акц. на исгом слогу: дуб-ду-

бовя, бал-балови, стан-станови и т. д.

У (|еп. р1иг. се може чути код имен. овог типа дво)ак

акценат: обични)и \е кратки низлазаи: бс-бсбва, сйн-сйнбва,

рёп-рёлбва. глас-гласова, брк-бркбва; реЬи су прим. са ' на

другом слогу; град-градова. дар-дарова, суд-судова.

И у с!а1.-тз1.-1ос. р1иг. код именица са проширешем на

о в (ей) обично \е " на првом слогу: баловима, брёговима,

рёловима и ст., а чу)у се и примери као: синовима, гра-

дбвима.

(3) Ледносложне именице са " у пот. зт<*. типа стрйц-

стрйца. У ову групу спада)у и именице: пьат-пьата, зрак-

зрака, юь^ч-кл>уча, луб-луба (и луба), лук-лука, круг-круга

{и круга), штрк-штрка, пуж-пужа: муж-мужа. Све наведене

примере ДаничиЬ ставл>а у групу под а): гшат-пьата, зрак-

зрака и т. д.

У пот. р1иг. са проширешем на ов, ев (а обично су

све именице овог типа таке) имамо " на првом слогу. Код

Вука се налази пример вйр-вйрови, за ко)и ДаничиЬ

мисли да \е погрешно забележен ; меЬутич у овом \е диа

лекту увек тако:

Врач-врачеви (Св. Врачеви), двбр-двброви, кл>уч-кл>у-

чеви; крал>-крал>еви, нбж-ножеви, паш-пашеви, штап-

штапови и сл. Код ДаничиЬа увек : дворови, кл>у-

чеви и т, д.

У осталим падежима множ. §еп., с!а1.-тз1.-1ос. акценат

\е исти као и у пот. : врачёва, врачевима, двбрбва-дворо-

вима и т. д.

т) Ледносложне именице са " акц. у пот. зт§. а са

у осталим падежима, типа ббг-ббга. У ову би групу ишла

именица ббл-ббла (код Дан. под а).

Све именице овог типа са проширешем општег дела

наставком о в (ев) има)у " на првом слогу:

дбм-дбмови, брбд-брбдови, рбг-рбгови, рбд-рбдови, ра)-

ра)еви, чвбр-чвброви, ббг-ббгови, плбд-плбдови (и пло-

дови). Код ДаничиЬа су оваквог акц. свега две речи :
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кра)-кра)еви, рбг-рогови, иначе увек са ': бб)еви, брб-

дови, плбдови и т. д

У §еп.. р1иг. именице овог типа има)у као и код Дан.

* : брбдбва, дбмбва, бб)ёва, кра)<зва, али ради)е задржава)у

низлазни акц. пот. : радбва, зббрбва, ббгбва, плбдбва, па и :

дбмбва, бб)ёва.

У свима осталим падежима множине акц. \е као и у

пот. : чвбровнма, чвброве ; ббговима, ббгове и сл.

Именице пак ко)е би у §еп. р1ш*. имале * у баг.-тз!:.-

1ос. има)у обично исти та) акценат на другом слогу:

бо)ёвима, кра)ёвима и сл.

2. Овде Ьу навести )едносложне речи са кратким коре-

новим слогом у пот. зт§., и то :

а) Именице типа ^ёд-])ёда. Поред осталих ко)е Дан. на

води овде би ишле и имен.: члан-члана (и члан-члана), која

)е код Дан. у групи 1 а), га)-га)а (Дан. 1 (3). Вал>а поменути

да многе именице ко)е Дан. убраја у ову групу не спада)у

овде (в. ниже). О акц. ових примера кроз остале падеже —

нема ничег нарочитог.

(3) Именице типа рбб-рбба. Овде би ишле и именице :

чйр-чйра, жбйр-жбйра, гём-гёма (Дан. 1а: чйр-чйра

и сл.); злйЬ-злйЬа, 1рм-грма, ум-ума (Дан. 1(3: злйЬ-

злйЬа и сл.); зббр-збора, скбк-скбка (и скбк-скбка),

створ-створа (Дан. зббр-зббра и ст.). Интересантно

)е да велики бро) имен. ко)е Дан. убра)а у групу

под 2.а) у овом говору иде овамо : рак-рака, длан-

длана, клйн-клйна, лав-лава, лан-лана, мйш-мйша, плач-

плача, плуг-плуга, праг-прага, рат-рата (и рат-рага),

рйс-рйса, скот-скота, срёз-срёза, рт-рта (и рта), час-

часа, штйр-штйра, клйн-клйна, сплёт-сплёта, скуп-

скупа.

За неке од ових примера сам \е Даничиь осетио кратки

узлазни акценат, али само у 1ос. зт§.

У §еп. р1иг. са " ДаничиЬ наводи само именице : тбпт

топбва, вб-вблбва; меЬутим само тако гласе овде и имен.:

дуд-дудбва и кбш-кбшёва. Именице: гроб, грч, крс(т), роб,

мач, сом каткада се чу)у и са кратким узлазним акцентом :

грбббва, грчёва, крстбва, рбббва, мачёва, сбмбва — поред

обични)ег : грбббва, грчёва, крстбва и т. д.
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П. Двосложне именице.

1. Именице са старим низлазним кратким акцентом на

последшем и са дужином на кореновом слогу —

а) које задржавају оба слога пот. зтј*. у свима паде

жима, типа: народ — народа и

(3) именице које у зависним падежима избацују вокал

а, типа: пиљак-пиљка. У групу под а) поред примера

које Дан. наводи ишле би и речи: жамор (и жамор) — жа-

мора, разор-разора, пагор-пагора (код Дан. : жамор-жамора,

разор-разора, пагор-пагора) ; у групу под Џ) ишли би и :

јарак-јарка, јазак-јаска, чунак (и чунак) — чунка. (Дан. ја-

рак-јарка и т. д.). За прва два примера Дан., у ствари, и не

зна како гласе у пот., јер их је само забележио са ' акцен.

у 1ос. : јаску, јарку, али је јасно да тај акц. имају и у пот., јер

га немају ни у једном падежу именице типа бубаш-бубша.

НапоменуЬу да већи број примера које Дан. убраја у

ову групу не иде у овом говору овамо, што Ьемо доцније ви-

дети. Исто је такс потребно навести неколико примера са два

акцента: јечам (и јечам), калац (и калац), капак (и капак), кобац

(и кобац), лажац (и лажац), мбљац (и мбљац), кбсац (и косац),

ббрац (и борац).

У <*еп. р1иг. код Дан. имен. под а) имају ' акц. (народа)Ј

а имен. под (3) имају " (пйл.ака и сл.), док су међутим у овом

диалекту оба типа уједначена и имају увек " (народа, ра-

збра и т. д.).

2. Именице са акцентом у пот. зт<*. на последшем и

са краткоћом на кореновом слогу.

а) Именице које скраЬују број слогова у зависним падежи

ма типа бубрег — бубрега. Поред осталих овде би ишле

и именице: гајтан — гајтана, мајдан — мајдана, супрет — су-

прета, сусрет — сусрета, улом — улома (код. Дан. гајтан —

гајтана и т. д.). Примери: бтров — бтрова, бёздан — бёздана,

поклон — пбклона — обичније гласе: бтров — отрбва, бёз

дан — бёздана, поклон — поклона.

Међу оним примерима који код Дан. мешају акценат

у зависним падежима (као: живот — живота) имају неко

лике речи са двојаким акц.: мртвац — мртвац, чадор — ча-

дбр, шатор — шатор, Радош — Радош; последши су примери

обичнији.

(3) Именице које избацују из другог слога у зависним
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падежима вокал а, типа к б с а ц — косца. У ову групу иде

и: ован — овна, овас — овса (код Дан. ован — овна).

У <*еп, р1иг. имен. овог типа чу)е се: Маётака, мбмака,

рбнаца, али \е ипак обични)е : отаца, посала и сл.

3. Именице са " акц. на кореновом слогу.

а) Именице ко)е у свима падежима задржава)у оба слога

пот., типа кбтлиЬ — кбтлиЬа. Овде \е мислим најзгодни)е

напоменути да известан бро) именица овог типа ко)е ДаничиЬ

наводи у овом говору увек има и дужину на другом слогу:

грохот, Дунав, жуббр, исток, зтотвбр. Именице ко)е код Дан.

гласе: жабиЬ, мйшиЬ, рйбиЬ, плёмиЬ, братиЬ, ту1)ин — у овом

су диалекту са акцентом ' и дужином: жабйЬ, мйшйЬ, рйбиЬ,

плёмйЬ, братйЬ, туЬйн. Овде Ьу навести (иако их код Дан. нема)

и примере: знавъе, ймаше, рёшеше, пбштеше, поред обич-

нијег: знаше, имаае, решёше, поштёше.

(3) Именице ко)е из другог слога пот. избацу)у у оста-

лим падежима вокал а и дул>е у типа старац —

старца. Именица палац — палца гласи и палац — палца, али

у значешу дворац; именица кймак у овом говору гласи

кймак — кймка.

У облицима р1иг. код свих именица ове врсте, ако су

са проширешем на ов (ев), увек \е " )арчеви — )арчёва —

јарчевима; клйнчеви — клйнчёва — клйнчевима и сл. Да-

ничиЬ тачно не зна какав \е акценат ових имен. у §еп. р1иг.

и само према )едином примеру »близнова« из Вукова

Речника закл>учу)у да " из пот. прелази у §еп- на други

слог у виду '.

4. Именице са " акц. у пот. зт§. као:

а) дббош —■ дббоша и (3) бубаш —■ бубша. Овде

бих имао само напоменути за примгре под (3): ако им \е општи

део у р1иг. проширен са о в (ев), опда у свима падежима

има)у " : бубшеви — бубшёва — бубшевима, пйскови —

пйскбва — пйсковима и сл. Само имен. жрваш ради)е за-

држава акц. пот. зт§. и у над. р1иг.: жрвшеви — жрвшёва —

жрвшевима...

Ако су пак имен. без реченог уметка, онда у §еп. р1иг.

обично оста]е " акц. Поред прим. ко)е ДаничиЬ наводи у том

правцу са ": Рбваца, ждрмаша, овде се могу чути још и: ла-

кат — лаката и пёдал> — пёдал,а.

5. Именице са " и са дужином другог слога.

а) Именице ко)има акц. и дужина оста)у кроза све падеже
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типа ббгал> — ббгал>а. У ову би групу долазиле и именице :

божур ббжура, вйдйк — видика, зйдар — зйдара, шл>йвар —

шл>йвара, гласнйк — гласийка; али каткад као и код Даиичипа:

божур, вйдйк и т. д. Исто Ьу тако навести са дво)аким акц.

и ове при «ере: дймшак — дймшак, б)ёлаш — б)ёлаш, лйша")

— лйшй), бЗруч — обруч, чардак — чардак, амбар — амбар,

дувар — дувар, гусла'р —■ гуслар, нёЬак — нёЬак. Обадва су

акц. типа наведених примера у често) употреби, али ипак из-

гледа да су обичнији први примери.

У 1ос. зт§. поред обичнијег ' на другом слогу (м)ё-

сёц — м)есёцу и сл.) има неколико речи и са задржавашем

акц. из пот.: рбЬај — рбЬа)у, пбкрёт — пбкрёту, врша) —

вршй)у, затёг — затёгу и можда )ош нека.

У р1иг. за имен. кбмад ДаничиЬ каже да има облике :

комадима, комаде, што показу)е да су то само акц. облици

именице кбмад, како и гласи у овом диалекту.

(3) Именице ко)има се кроз остале падеже скраЬ))е ду-

жина типа Ьёвёр — Ьёвера. Овде би ишла и веЬ наведена

именица чадор — чадора.

У 1ос. $т& код имен. овог типа обично се задржава акц.

пот.: чбпбру, угл>ёпу. ббёру, прстёиу, грёбёну (код Дан. само

ова) последьи пример); често се чу)у и без дужине (чбпору

и сл.). Ипак се употребл>ава и: камсн — камёну, говор —

говору и можда )ош ко)а.

У* §еп. р1иг. именице ове групе ради)е задржава)у

гуштёра, бусёна, ббёра, говора и т. д., али се чу)е, иако реЬе

и као код ДаничиЬа: Ьавбла, прстёна, Ьевёра.

III Вишесложне именице.

У овом Ьу оделжу само навести неке примере тро-

сложних и четворосложних именица ко)и се не подудара)у

са ДаничиЬевим акцентом.

1. Тросложне именице: а) са старим " на другом и са

краткоЬом на првом слогу типа: учител> — учител>а. Овде

би ишле и: наглавак — наглавка (и наглавка), наплатак —

наплатка, навратак — навратка (код Дан. са ' : наглавак

— наглавка и т. д.) (3) Именице са " и дужином другог сло

га типа: прйтйсак — прйтйска. Овом типу припада)у

и имен. : краставац — краставца, грбавац — грбавца, гу-

бавац — губавца, )азавац — )азавца, ко)е код ДаничиЬа Не

ману дужине на другом слогу.
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2. Овде Ьу навести неколико примера са дво)аким акц.

и код четворосложних именица: домбродац — домородац, не-

знабожац — незнабожац, душогубац — душогубац; код- ових

]е примера обични)и први акц. облик. Исто тако поред до-

брочйнац, самовол>ац, светогорац чу)е се, иако реЬе, и: до-

брочинзц, самовол>ац, светогорац.

Б. Именице женског рода (осн. на а).

I. Двосложне именице.

1. Именице са старим " на кра)у и са дужином на ко-

реновом слогу типа: рука — руке.

Акценат Даничиневих примера овог типа потпуно се у

пот. слаже с акцентом овог говора, изузев у именица ) ё л а

и торба ко)е гласе )ёла и торба. У осталим падежима

акценатска би одступаша била: 61а1. 51П{*. од именица: глава,

во) ска, рука, главша (али чешЬе главаа, где \е акц. из

<Ы. р1иг.) обично има дво)ак акценат:

глави — глави (глава глави — плеЬе стар)ешини. . .)

вб)сци — в6)сци, руци — руци, главши — главши (и

главши).

У асс. 3 1п§. све повлаче акц. ко)е и код Дан., сем

клупа н врба, дакле: к луп у, врбу.

У пот. р1иг. као и код ДаничиЬа има)у ' све оне

именице ко)е га има)у и у асс. зт§. Ипак дво)ак акценат има)у

свйша: свйше — свйше, слуга: слуге ■— слуге, гу)а: гу)е —

гу^е, кула: куле — куле, муша: муше — муше.

У с!а1.-тз1.-1ос. р1иг. обично се чу]е ', али га често

скраЬу)у у ' ове именице: грана-гранама, главша-главшама (и

главшама од главша), трава-травама („отрово се травама"),

рука-рукама, страна-странама.

2. Именице са старим " на кра)у и са кратким корено-

вим слогом, типа вода-воде. ДаничиЬ наводи само три при

мера ко)и у йаЬ. зт<*. повлаче акценат, и то : вода- води, зёмл>а-

зёмл>и, д)ёца-д)ёци. Сем наведених овде се чу)у и: гбра-гбри,

нбга-нбзи, жёл>а-жёл>и, р^а-р'^и, збра-збри, ва]да-ва)ди, роса-

роси, глбба-глбби, даска-дасци (даски), )агма-)агми, йгла-йгли,

мётла-мётли. Последших пет примера ради)е и у пот. зт;*. има)у

сигурно добивен из зависних падежа (глбба, даска, )агма,

игла, мётла). Обично \е повлачеше акцента и у §еп. р1иг. у

примерима: кладша-кладаша, маска-масака, павта-павата, сачма
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сачама, наЬве (и наЬве) — наЬава, али као и код ДапичиЬа:

игала, земал>а.

3. Именице са " типа ма)ка-ма)ке. За именице овог

типа само то можемо напоменути да у §еп. р1иг., поред ре-

ких примера са мешашем у " акц. : грйвша-грйваша, банка-

банака обично имамо задржан " : дб)ака, макака, карата, чу

вака и сл.

4. Именице са " типа кшйга-кшйгё. Овде би иште и

имен. )ёла и торба, ко)е су веЬ помишате. Исто тако овде

спада)у и веЬ наведени акценатски примери : глбба, даска,

)агма, йгла, метла; такоке и суза, бува. Акценат \е кроз

остале падеже исти као и код ДаничиЬа.

II. Тросложне именице.

1. Именице са старим " на треЬем и са дужином на

предпоследнем слогу типа: одйва-одйвё. Све што бисмо

могли напоменути за имен. овог типа )есте, да све оне у

уос. зт<*. (уколико се употребл>ава)у) има)у ". Поред два

Дан. примера: бдйво, тётйво, — навешЬемо: кадйво,' сер-

цадо, помётшо («уклон се, помётшо»).

2. Именице са старим " на треЬем и са краткоЬом на

последнем слогу, типа будала-будалё. Именице: рудйна,

аждаха (ажда)а), ледйна, сотона, родбйна, тазбйна, ко)е Да-

ничиЬ наводи, у овом нареч)у обично гласе са ": рудина

и сл., те не би у ову групу ни ишле.

У асс. зт<*. дво)ак аьценат (" и ' на другом слогу) има)у

све оне именице ко)е ДаничиЬ наводи само са ":

висйна : вйсину-висйну, брзйна : брзину-брзйну, ду-

жйна: дужину-дужйну, живйна: жйвину-живйну, ле

пота: лёпоту-л>епоту.

3. Именице са старим " на другом и са дужином на

претходном слогу, типа: варница-варницё. Именице овог

типа код ДаничиЬа задржава)у у свима падежима исти ак

ценат, мекутим у овом се говору у йеп- рЬмг. акц. обично

меша у ": варнйца-варнйца, парница-парнйца, ка)си)а-ка)ей)а,

налога-налога, задруга (н задруга) — задруга, залога-залога.

Ипак се чу)е и : парнйца, варнйца и сл.

У йеп. р1иг. код имен. : наредба, загажша, п 6-

п)евка (обични)е пбп)евка), зап)евка (и защевка) акценат

обично оста)е исти: наредаба, загажшъа, пощевака зап)ев-

вака. Ова два последша примера обични)е гласе: попи)е



48

вака, запи)евака. За наведене примере Дан. ни)е сигуран

какав )е акценат у §еп. р1иг,

4. Именице са типа нбжице-нбжйца. Овде бисмо

уврстили поред других ко)е су код Дан. и имен. : назеба-

назебе, задруга-задруге (код Дан. назеба, задруга), запршка

(код Дан. запршка).

5. Именице са " типа: )абука-)абуке. Са овим су

акц. и именице : аждаха (ажда)а), сбтона, рудина, родбина

(и родбина), тазбина, лёдина, топола (и топола) ко)е, као што

смо видели, ДаничиЬ ставл>а у групу под 2. Овде би дошле

и именице: маслина, кокошка (код Дан. маслина, кокошка).

III. Вишесложне именице.

Од свих пменица ове врсте ко)е \е ДаничиЬ навео само

три одступа)у од шеговог акцента, и то: загонетка, припови-

)етка, палошина, ко)е овде обично гласе: загонетка, прйпо-

ви)етка, палошина.

На)згодни)е \е овде, мислим, навести неколико акц.

дублета код имен. жен. рода IV промене :

раван-раван; зараван-зараваи ; на ст: врёднбст-врё-

днбст, благост-благост, драгост-драгбет, дужност-ду-

жност, мрзост-мрзбст и сл. Изгледа да су последньи

акц. примери обични)и у овом говору.

В. Именице средн>ег рода.

И у овом Ьу се одел>ку само зауставити на оним акце-

натским примерима који се не слажу са Дан. акц.

1. Двосложне речи:

а) са типа б лат о- б лат а. Са овим су акцентом и

колективне именице: зёл>е-зёл>а, шье-йша, снбшье- снопл>а,

ул>с-у7ьа (код Дан. зёл>е и т. д.). Исто тако овде иде и

кбпл>е (код Дан. копл>е). Акцен. дублети су код именица:

рбб.ье-рббл>е, саЬе-саЬе, умл>е-умл>е ; и поред честе упо-

требе и )едних и других примера, ипак изгледа да су први

обични)и.

Могу напоменути да имен, овог типа у §еп. р1иг. са не-

посто)аним а обично задржава)у сво) акценат : клупко-клу-

бака, кбпле-кбпал>а, масло-масала и сл.

(3) Именице са старим " акцентом на кра)у и са дужи-

ном на кореновом слогу, типа влакно-влакна. Имев.
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овог типа доби)а)у у $еп. р1иг. " : садно-садана, влакно-

влакана, гумно-гумана, дёбло-дёбала, сукно-сукана и сл. ;

каткада се може чути: звбнаца, )а)аца и можда )ош ко)а.

т) Овде би ишле све именице са старим " на кра)у и

са краткоЬом на кореновом слогу, типа сёло-сёла. И за

ших само можемо реЬи да у §еп. р1иг., ако има)у непосто-

)ано а премешта)у акц. са корена на други слог као дуги

узлазни: бёдро-бедара, окно-окана, рёбро-ребара, сёдло-се-

дала. Ова) \е последши пример и Вук навео у Речнику, у

ко!и ДаничиЬ сумша и мисли да сви примери ове врсте

има)у само " (бёдара, рёбара и сл.).

2. МеЬу именицама од три слога има их у овом диа

лекту неколико ко)е одступа)у од ДаничиЬевог акц. Именице :

забрЬе, загорье, подгор)е (код Дан. : забрЬе, загбр)е, под

горье); сус)едство (Дан. сус)едство); блажёнство, крал>ёвство,

богатство (Дан. блаженство и т. д.). Има^ акц. као и код

Дан. : )естйва, с)ечйва, али доста често и : )ёстива, с)ёчива.

За именице средшег рода са проширеном основом на-

вешЬу неколико примера са дво)аким акцентом. Именица

мл аде чешЬе гласи и млйде. Код тросложних речи, обично

деминутива, чу)у се дво)аки акц. примери: ^ётешце-г^етёшце,

)агшешце-)агшёшце, )арешце-)арёшце, тёлешце-телёшце , Ь>'ё-

тёнце-г^етёнце, )ёлёнче-)елёнче, бдб)че-од6)че,

П р и д е в и.

На)пре Ьу овде напоменути да се у овом диалекту

ни у колико не гледа на правилну употребу одреЬеног и не-

одрег^еног вида. Примера би се у том погледу нашло врло

много: Ево тебе и данас жива.... Да починем иза овог л и-

јепа ручка. Од болеснога брава болесна \е и чапра

(кожа) и т. д.

Код неких примера са суф. сложене декл. на ни често

имамо и умекшано -н>и: вбдшй, В5дшй до, су дшй, за

падшй, народшй. Разви)аше овог суфикса лако \е могло

доЬи аналогиям према: задшй, прёдшй, йзвашй (изваши

^евер-дал>ни) и сл.

У $еп. зт§. наставак одреЬеног вида гласи о г а и о г :

свётбг-а, добрбг-а и слично ; у с!а1. 51Щ*. увек се чу)е

ДИАЛЕКТОЛОШКИ ЗБОРНИК 4
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слй)епбме, ббгатбме и сл.; никад се не употребл>ава

облик на -ому.

У т§1. зт§. обични су краЬи и дужи облици: добрйм-

добри)ем, ладнйм-ладни)ем и сл.

Наставци су за ^еп. р1иг.: -иг, -и)ёг, -и)ё(х) и -и)а:

дббрйг, добри)ег, добри)ё, добри)а. Примери са

наст. ща ретки су и само се чу)у у по неким местима ближе

околине НикшиЬа. Вокал а у таквим примерима могао би,

мислим, бити добивен према имен. жен. р.: од дб6ри)а и

поштени)а жена; од ови)а лй)епи)Ё купа, — за раз-

лику од нпр.: д б б р и ) ё л>уди и сл., па су се та два облика

доцни)е могла и измешати, према за)едничко) употреби об

лика на -йг, -и)ёг, -и)ё за именице сва три рода. Да )е

вока1 а могао бити добивен према имен. наставку, давали

би нам за то повода да мислимо и примери из црногорсквх

диалеката где наст. -ща гласи -и)ае, свакако прзма §еп.

р1иг.: овацае{х), кбзае, даесаекае и сл. Невероватни)е

би за "ова) случа), мислим, било претпоставити да се ово а

добило као партикула додата облику.

Компаратив. Навешьу овде за компараци)у неколико

необични)их примера. Од придева велик у употреби \е

виши (никада вёЬи) ; од вйсок=височй (поред виши),

нйзак има низочй (према комп. од висок, али и нйжй,

од дуг-дул>й; од лй)еп-л>ёшй, л>евши, в л> ё ш й ; од

зао(за)-гр^й и горй; од рад-радй и ра^й, од вро-врл>й.

ЧешЬе се чу)е компараци)а и од придева ко)и обично

нема)у комиаративе. б б с и ) й, голи)й, — наравно само тада

у другом зпачешу: са )ош слаби)ом обуЬом; са }ош горим

хал>инама или сл. томе.

Суперлатт. Речца но/, ко)ом се обично гради супер-

латив, често се у овом диалекту изговара као на'), (па и

ни)-): на')вйшй, н§')првй, на')плйчй (од плйтак), на')-

сйлнй и сл. (али: на)машй и сл.), где се види несумшиво

нека врста асимилаци)е вокала ка потошем сугласнику.

Граг)вд>е извесне врсте слаби)ег суперлатива може бити

и речцом: по: побол>й, погори, пбвишй, пореви, по-

м л а Ь и и сл.

Код неких придева често се употребл>ава)у по)едини

суфикси или им се додачу нарочите речце ради по)а-

чаваша шихова значеша, на пр. наст. -ан, -ана, -ано: пу
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нан, пинана, пунано (пун- а, о); сй тан, сй та на, сй-

тано (сйт-а-о); с а мани (сами, — на саманй Илин-дан);

наст.: -цат, -цит'. пун цат, нов цат, ц)ёлцат, здрав-

цат; васцйт (од замен. вас када \е у прид. значешу цео.

У таквом случа)у ова заменица каткада доби)е и прид. наст.

сложене деклинаци)е: васй ви)ек, васй сви)ет). Последнии

примери само се налазе у употреби као други део удво-

)еног придева: пун-пунцат, нбв-новцат, вас-васцйт.

Акценат придева.

И акценте придева, као и именица, груписао сам према

ДанччиЬево) системи: по бро)у слогова у пот. зт&, према

месту и природи акцента. Исто сам се тако задржавао

само на оним акценатским групама и примерима, ко)и ма

колико одступа)у од ДаничиЬевих.

Ово вреди како за именску тако и за сложену придевску

деклинаци)у.

1. Дедносложни придсви: а) типа: д у г- д У г а - д у г о, 0)

благ-блага-благо. Потребно \е овде навести неколико \е-

дносложних придева са дво)аким акцентом ко)и припада)у и

)едном и другом наведеном акцен. типу: вйт-вйта-вйто и вит;

али: вйта-вйто, знан-знана-знано и знан-знана-знано; сйв-

сйва-сйво и сйв-сйва-сйво; плах- плаха-плахо и плах- плаха-

плахо; тйх-тйха-тйхо (тй)-тй)а-тй)о) и тйх-тйха-тйхо (тй)-тй)а-

тй)о); мёк-мёка-мёко и мёк-мёка-мёко; стран-страна-страно и

стран- страна-страно .

Сем наведених дублета овде Ьу навести )ош неколико

примера -дво)аког акцента и у сложено) придевско) промени:

чйо: чйлй-чйлй, мйо: мйлй-мйлй, пун: пунй-п?нй (пуна куЬа),

дуг: дуги-дуги (и дуги).

2. Двосложни придеви: а) са старим " на крају и са

дужипом коренова слога, типа: блажен-блажена-бла-

жено, (3) са ", типа: дйваи - дйвна-дйвно. НавешЬу не

колико примера са дво)аким акцентом ко\и припада)у и

)едно) и друго) наведеној акцен. групи. То су обично при

деви са старим наст, -ьнъ: чаман-таман, трудан-трудан, ту-

жан-тужан, красан - красан, бй)есан - би)ёсан, гладан-гладан,

грдан-грдан, будан-будан, врй)едан - ври)ёдан, дужан-дужан,

жёдан-жёдан, кваран-кваран, красан-красан, мрсан-мрсан, снй-

жан-снажан, стйдан-стйдан, страшан-страшан, таман-таман, тй-

)ссан-ти)ёсан, трй)езан-три)ёзан, вйдан-вйдан. Поред акц. при
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мера: вол>ан, лажан, ломан, срёЬан, — обични)е се чу)е : вбл>ан

лажан, ломан, срёЬан.

У сложено) промени оба типа обично има)у кра-

снй, мйрнй, раднй и сл., али се каткада чу)у и примери

(само врло ретко) где придеви прве групе задржава)у ' из

неодреЬеног вида: ладнй, равнй, мрсий. Придев мрзан

обични)е гласи у одреЬ. виду: мрзнй (и мрзнй), пасе чу)е

и у неодреЬеном виду мрзан (према мрзак).

т) Придеви са старим " на кра)у и са краткоЬом корено-

вог слога, типа: г б т о в-г б т о в а-г б т ово. Има неколико при-

дева ко)и поред " има)у и ', те би ишли овамо: лавов=

лавов, раков-раков, трёшшев-трёшшев, чёсов-чёсов, цйнов-

цйнов, шл>йвов-шл>йвов ; вёлик-вёлик, жёсток-жёсток, лаком-

лаком; бакрен-бакрен, воден-воден, гвозден-гвозден, дрвен-др-

вен, чазбен-чазбен. Код Дан. су само први акц. облици. Облик

свйлен, како га Дан. наводи, овде гласи само свйлен.

Овде иду и: орлов, овнов (код Дан. орлов, овнов).

Скоро сви примери на -ат и -ит ко)е Дан. наводи са

спада)у у ову групу:

власнат, вунат, юьунат, космат, крбппьат, лйснат, мё-

снат, пёрнат, плоснат, рёснат, роснат, рунат, чвбрнат,

шумнат, глават; рёчит, с)ёнит.

Овде иде и пример сложене деклинаци)е божй, рег^е и

као код Дан. божй.

На)згодни)е ми \е овде [напоменути да дво)аке акценте

има)у и ови примери (ко)и су у зависним падежима без не-

посто)аног а):

гладак-гладак, крёпак-крёпак, нйзак-нйзак, сладак-сла-

дак, танак-танак, узак-узак (код Дан. само са " акц.)

О сложено) промени ових придева немам шта наро

чито реЬи.

Ь) Придеви са типа: д р в е н-д р в е н а-д р в е н о. По

ред осталих ко)е ДаничиЬ да)е овде су )ош : дйчан, в)ёран,

грёшан (Дан. : дйчан, в)ёран, грёшан), клйзав, очев, ру)ев,

стасит (и стасит), трнов (и трнов), ко)и иду код ДаничиЬа у

групу под т).

Наведимо овде примере :

кратак, плйтак, гбрак, мрачан, )ёдар (али и као код

Дан.: кратак, плйтак и т. д.). Овде Ьежо набро)ати и

неколико примера сложене промене који поред

има)у и " : грббнй-гробнй, нбЬнй-ноЬнй, дёснй-дёснй,
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ручнй-ручнй (ручпй кевер), крснй-крснй. ДаничиЬеви

примери : овчй, псёЬй — овде гласе )едино бвчй, псёЬй,

а) Придеви са " и са дужином другог слога: а) ко\н

задржава)у дужиау кроза све облике, типа: крвав-крвава-

крваво. Иатересантно \е да велики бро) примера ко)е Дан.

наводи под Ь) у овом говору има и дужину на другом слогу

и припада овом типу.

-астъ: бал>аст-бал>аста-бал>асто; вйцкаст-а-о; вугаст-а-о,

аласт-а-о; грйваст-а-о, бёнаст-а-о, блёсаст-а-о, брб-

Ьаст-а-о, бршаст-а-о, буцмаст-а-о, вйжласт-а-о и сл.

-авъ: балав-а-о, гиькав-а-о, брл>ав-а-о, гарав-а-о, бё-

нав-а-о, Ьбрав-а-о и сл,

ДаничиЬ сигурно ни)е знао дужину у наведении при-

мерима, пошто \е у шеговом говору ни)е ни било, а по-

знато \е да )е и Вук ни)е овде забележио, те тако и нема-

мо у ДаничиЬево) системи акцента правих придева овог

типа, веЬ само неколико глагол, партиципа (држёЬ, ймуЬ и

слично).

в) Придеви ко)и има)у дужину само у пот. зпн*. мушк,

рода: газдйн-газдина-г'аздино, б а б й н-б а б и н а- б а-

бино, варйн-варина-варино (Варйн дан), кЬёрйн-

кЬёрина-кЬёрино, кравйн- кравина-кравино, бчйн-

бчина-бчино, тёткйн-тёткина-тёткино, бпйн-бцина-

бцино, чйчйн-чйчина-чйчиноисл. И ове примере Дан.

у погледу ставл>а у групу под б).

3. Троспожни придеви. И у овом Ьу одел>ку утврдити

више примера акценатског одступаша од ДаничиЬа, нарочито

дужина.

а) Придеви са старим " на другом и са краткоЬом ко-

реновог слога, типа: брахов-брахова-брахово. Напо-

менуЬу да повеЬи бро) придева ко)е Дан. овде наводи има

дужину на последшем слогу, те иду у групу придева под т)-

У ову би групу ишли и примери : деспотов, бйскупов

(код Дан. дёспотов, бйскупов).

(3) Придеви са " и са дужином другог слога, типа: ла-

б у д о в-л а б у д о ва- л а б у д о в о. Сем оних ко)е Дан. на

води, овамо иду : златарев-а-о, пйсарев-а-о, кл>учарев-а-о, (код

Дан- само : златарев, писарев, кл>учарев).

Наведимо одмах овде и примере (иако са секунд. а):

ймуЬан. мгцушан, лагушан (код Дан.: имуЬан, ма)у-

шан, лагушан).
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т) Прйдеви са старим " на другом, са краткопом на

кореновом и дужином на последнем слогу типа : алосав-а-о,

ДаничиЬ мисли да сем наведеног примера више таквих нема;

меЬутим у овом говору има много примера овог типа. Такви

би били: на -авъ: ббдл>икав-ббдл>икава-бодл>икаво, водши-

кав-а-о, гагричав-а-о, главничав-а-о, грозничав-а-о, )ёктичав-а-о,

и сл. Дужина оста)е на истом слогу и у сложено) деклина

ции: ббдл>икавй-е-а, вбдшикавй-ё-а, и сл.

Придеви на -астъ долазе сви у ову категори)у: )бгу-

наст, дёжмекаст, вбдшикаст, чарапаст, модрикаст, б)ёличаст,

будаласт, враголаст, (и враголаст), крйвул>аст, дугул>аст и сл.

Ова) последши обични)е гласи: дугул>аст-а-о према облику:

дугул>ат-а-о.

Неколико придева на -астъ сем дужине на последшем

има)у )е и на другом слогу : зёлёнкаст (и зёленкаст). румён-

каст (и руменкаст), црвенкаст (и црвенкаст. Дублети се поме-

нутих примера чу)у и у црногор. диалектима; зелёнкаст и зелён

каст, румёнкаст-румёнкаст, црвёнкаст-црвёнкаст). И у сложено)

се промени обе дужине задржава)у: зёленкастй и т. д.

Напоменимо овде да и прид. на -инъ (уколико се чу)у,

)ер их )е веЬи бро) двосложних, ко)и су постали обично од

сажетог -и)ин) има)у обично дужину у пот. зт§. мушког

рода: кадунйн, кббилйн, )уничйн, крал>ичйн, даничйн, и сл.

Ь) Придеви са " и са дужином последшег слога, типа:

чудноват-а-о. Сем четири примера ко)е Дан. наводи

(чудноват, гбстован, дуплован, оготан) у овом се нареч)у

чу)у и прид. на астъ ; дбратаст-а-о, г^бгатаст, алатаст, ру-

жичаст, дрвенаст, враголаст. Поменута дужина оста)е и у од-

реЬеном виду : дбратастй и т. д.

Заменице.

Од личие заменице 1. и 2. лица акценатски облици у

с!а1. гласе увек: мёне-мёне (мьн-б), тёбе-тёбе (теб-Ь):

Да) то мене, — дао сам тебе и сл.

Енклит. с!а1. : нам, вам често гласи: ни, ви:

Ко ни )е то дао? Он в и рече. Ла в и дадок. Енклит.

асс. од ових заменица каткада гласи: не, ве (нас, вас):

Ли)епо не дочека. Ви не не позна)ете!. Он ве видно.

Молим ве, господине. Наведена \е црта особина црногорског
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диал., па се обично и чу)е у поменутим местима са ново-

досел>еним становништвом.

Од лнчне заменице 3. л. он акузативни су облици:

шега, н>ег, ш, »га. Од замен. жен. р. она врло се ретко

чу)е енклит. облик )у: он 'у дозва, да )у не да. То опет

није црта овог говора, )ер \е на вепем простору шеговом

(запад, и север.), нема никада, па ни пред глаголском спо-

ном )е. Често се могу чути и овакви примери:

Тле-га )е он? Шта-га га је било. Шта-га су га дони-

)ели. Па и: Ье-га \е она; ПлатиЬеш ми га то — и сл. примери,

где у ствари, немамо заменичко удва)а№е, веЬ неку врсту пар-

тикуле, — речцу за извесно истицаше нечега.

Показне заменице: та), о в а), она) гласе: та (никад

тй), ови (али и у изразу : у ова) доба), они У тз1. зш§.

имамо од ових земеница краЬе и дуже облике: тйм-тй)ем,

бвйм-бви)ем, бнйм-бнй)ем. ВеЬ сам говорио о додавашу

партикула ово) заменици, као и о удва)ашу сугласника м у

даХ. вш^. (томем и сл.).

У р1иг. се од ових замен. чу)у краЬи и дужи облици :

тйг-тй)сг; бвиг-6вй)ег, бвйма-бви) ема и т. д.

Треба навести да се каткада у Цеп. р1иг. чу)у заме

нички облици :

т й ) и, 6 в и ) а, они) а, к б и ) а, никои) а, с в а к и ) а и

слично.

Наст. -и)а добивен )е на исти начин као и код наведе-

нрх придевских облика.

Има неколико израза у ко)ииа се чује и облик си, али

не у неком значешу повратне заменице веЬ више као нека

скамешена речца, као врста партикуле, ко)ом се каткад и

истиче извесна особина нечега. На пр.:

Злога си овог пута. Злога си удеса данас. [Брате си мо).

Брате с и - г а драги. Тё-с и ове-с и — морао \е учииити.

Показне заменице за каквоЬу гласе :

такй, таквй, таковй; оваки, оваквй, оваковй;

онакй, онаквй, оваковй, — и са губл>ешем првог

вокала: ваки, накй.

Показне заменице за количину, према иоказно) заменици

у коренима, различите и гласе :

онолики, о п ё л и к и, онйликй (ирема: оно, б не

он й). —
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Исто тако и :

а) деминутивни облици : толйцки-толйчкй; тилйцкй-ти-

лйчки; о в о л й ц к й-о в о л й ч ки; овилйцкй-

овилйчкй, овелйчкй; онолйцкй-оно-

лйчкй; онилйцкй онилйчки-онелйчкй;

вйцакнй (овйцакни); нйцаквй (онйцакнй).

б) аугментати^ни облици: оволйчачкй-а-б, овилйчачкй-

а-б, овелйчачки-а-о, онолйчачкй-а-б,

о н и л й ч ачкй -а-о, о н е л й ч ач к й - а- о.

Од унитнорелативне заменице ко гласи §еп. чёга и

чёса (чёса). Вал>а приметити да се од неких замен. чу)у и

облици придевског карактера. Од показн. зам. : т о г о в (тог

човека), б в о г о в, б н о г о в ; од осталих зам. : ч ё г о в, ч ё-

сов, нйчесов, нёчесов и сл.

Наведимо исто тако и облике имен. карактера: нашевац

(наш човек), нашинац, вашевац-вашинац; бваквйче,

бнакнйче (оваки човече, само у уос.).

О акценту заменица немам шта нарочито реЬи ; навешЬу

само неколико различитих акценатских облика :

мёне, тебе; нас, вас, шйг, чёса, он (увек), шёга,

шёму, и: мёне, тёбе; нас, вас, шйг, чёса, чёга,

шёга, шёму.

мојёга, тво)ёга, каквога, кога и : мб)ега, твб)ега, ка-

квога, кб)ега, кбга.

Први примери су обични)и у западно) области овог го

вора, док на осталом простору (нарочито око НикшиЬа) имамо

мешаша оба типа.

Глаголи.

Поред инфинитивних наставака -ти, -Ьи и супинског

т и ћ, каткада се могу чути облици пнфинитивни и са удво-

)еним наставком:

йЬит (и йЬити), дбЬит, наЬит, прбЬит; нара

стит, прёрастит, украстит и сл.

Често имамо код неких глагола у инфинитив унесену

презентску основу :

лажати (лагати), замёЬати, крёЬати, окрёЬати,

обрЬати, прёврЬати и сл.

Код глагола: плйвати, умйвати (се) пнфинитивни об
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лици гласе и: плй)ати, умй)ати (се), где )е глас / несум-

шизо ушао из презептских обл.: плй)ем (од плйти — у зн.

напунити нешто водом и сл.), уми)ем (умити се)

Глаголи: помбЬи, изнембЬи, посеЬи, маЬи, п ре

ма Ь и, йзнићи, замрЬи, бдврЬи и сл. има)у инфинитив

и по II врсти :

помогнути, изнембгнути, посекнути, мак

нут и, премакнути, йзникнути, замркнути,

бдвикнути.

Глагол вр-вЬи гласи: врЬи и вршити (норед врёЬи и

врй)еЬи); глагол б ацити-б ацати гласи бачити-бачати

[ч \е могло уЬи према парт, й з б а ч е н или сл.).

Наведимо овде неколико интересантно начишених ин

финитивных облика код итеративних глагола:

подвукйвати и подвуковати, навукйвати,

наручёвати, поручёвати, завуковати се, сва-

шйвати, дашйвати, смркавати, гонати, изго-

нати (м. ГЕЙьати, — йзгонат радом и сл.), обуко-

в ати-о б у к й в ати, примачишати се, помачи-

ш ат и се и сл.

Презент. Код неких глагола I вр. ушла )е у презент

инфинитивна основа, па су тако прешли из I вр. у III, те имамо:

вйкам, гаЬам, бйскам, искам, ркам, пома-

гам, лй)егам, налагай, — норед: вйчем, га^ем,

биштем и т. д.

Поред познатог облика в й г) у чује се каткад и од сло-

жених глагола:

у н а в и г> у, завишу, на повиЬу.

Вероватно стари облик презента имамо и у изразу: не

мо) кумл>у Бога и сл., ко)и се чешЬе изговара кумл>у

Бога (за кумл>у Бога), где }е кумл>у схваЬено доцни)е

као асс. з1Щ*. од им. кум д, а, са акцентом према кумство

или сл.1

Глагол мбЬи гласи: могу, мореш (и можеш); у пер

фект. виду: могнем, могаднём.

Како глагол ч у т и може означавати и имперфективну

радшу, то се за ргаез. употребл>ава)у и облици: чу нём, чунёш.

чу не — специално за означаваше перфективности. Према обл.

1 Интересантно је нриметити да \е у овом говору (као и иначе) ве-

Кина старих окамешених облика везана за неко више, надэемал>ско биЬе

(Бог, 1)аво), исп. помоз Бог, 1)аоле по)еди и сл.
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пл>ёти: пл>ёвём и сл. образовали су се и облици: ж шёт и-

ж1ьёвём (и жшём), мл>ёти- мл>ёвсм (и мёл>ём).

Итеративни глаголи на -авати често има)у форму пре

зента без презентског \е :

давам, знавам-знаваш, пбзнавам, пл>увам,

кл>увам и т. д.

Обрнуто горшим случа)евима чу)у се и мало необични)и

облици са презентским \е: дозвол>яем, закл>уча)ем,

в)енчајем, замотаем, издржа)е и сл.

Од глагола: вал>ати, вёл>ети, знати, познати, шЬёти

(хтети) чу)у се и облици перф. презента:

вал>аднём вёл>аднсм з и ад нем, йма-

днём, познаднём, шЬёднём (и без. конз. и: ва

л>а д е м и т. д.).

Неки глаголи са -хт- (-кт-) има)у у основи дво)аке нре-

зентске облике: дрктати: дрхтйм-дркЬём, брёктати:

брёктйм-брёкЬём, дактати: дактйм-дакЬём, бак-

тати: б а ктйм - б а к Ь ё м.

Неколико глагола III вр. има дво)аке облике у презенту:

купат и: купам-купл>ём, узймати: узимам-узи-

мл>ём, позйвати: пбзивам-позивл>ём, дри)ё-

мати: дрй)емам-дрй)емл>ём, пйпати: пйпам-

пйил>ём, сйпати: сйпаи-сйпл>см, изазйвати:

изазивам-изазивл>ём, чёпати: чёпам-чёпл>ём,

просипати: прбсипам-прбсйпл>ём (пр6сипл>ем),

канат и: капам-капл>ём.

Изгледа да \е у овом говору обични)и други презен-

тски облик, али се и први ипак чује.

На послетку треба напоменути да се у з. л. р1иг. ргаез.

чу\е каткада наст. -у место -е: доносу, раду, косу, виду

и слично.

Наведямо и то да се у овом говору чу)у скраЬеии облици,

нарочито у питашима: вйш ли? (видиш ли), чуш ли? (чу)еш

ли), а )ош чешЬе стари оптативни облици: б) ли, б-л>и ( хоЬ);

не) ли (*неЬ), мож (и мош): мож ли ку\, мож ли доЬ и сл.,

от ли бити? нет ли моЬ и сл. (где се ш могло добитн и

утица)ем системе из ст. облика з. л. р1иг. ргаез.: отё, нётс —

ко)и се и данас могу чути); бш, нёш (где имамо контамина-

ци)у опт. обл. са обл. 2 л. ргаез. 81п§.).

Императив. У императиву се могу чути и стари об

лици: вйЬ, )ёЬ, йзвиЬ, на)еЬ; поред: вйЬи и вйди, )ёЬи
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и )ёди... Глас 1) имамо унесен у облике: отйг)и, отйг)ите

и слично.

Облици без кра)шег и доста су чести:

шут(?), чек, пристав, оста в, дйг се саг се (са-

гни се), мак се (макни се), нос то, притвор, муч!

(реЬе муч) и сл., — што се протеже и на остале об

лике императива: дйкте се, оставте, мучте, п6)те,

пб)мо (и поЬте, пог)мо).х

Неки глаголи III вр. поред обичних сво)их императивних

облика нпр. прода), да), крёпа) оста) и сл. има)у и мало

необични)е имперфективне императивне облике: прода)и

(прода)и како знаш!), крепа) и (крепа)и кад имаш, крепа)и кад

немаш...), да) и (да)и ти коме оЬеш — \& неЬу), не о ста) и

без пара и сл. Према томе те императиве треба доводити у

везу са имперф. глатолима давати и т. д. (исп. и да) и у

кш, )ез. према да)).

Сем императивних облика: а) де, а)демо, а)дете и

а) те (што обично замеп>у)е облике: иди, йдимо, идите) има са

сличном употребом и : дела, дёламо, дёлате, ела, ёламо,

ёлате, дакле, извесне речце са глагол. наставком, а са

значешем учини... или сл.

Често се чу)е и облик: зббгомте (у зн. оста)те збо-

гом), добивен контракци)ом паст. 2 л. р1иг. императ. и при-

лога з богом.

Имперфекат, аорист. Пре свега треба напоменути да \е

унотреба облика имперфекта и аориста у овом диалекту обична.

Забележио сам свега два случа)а стари)ег имперфекта:

б й) а г мо, не би)авмо. Ровински има и ручахмо, забе-

лежен у Дробшацима.

У западном делу овог диалекта могу се чути у з. л. р1иг.

имперф. примери неких глагола са наст. -и)у (место -и)аху):

музи)у (музи)аху), бй)у (бй)аху), туци)у (туци)аху, не да-

д и) у (не дади)'аху — не даваху), м л й д и ) у да су . . .

Глагол * вел>ети (поред през. вёл>у. . .) има импер-

фекатске облике: вёл>аг, вёл> вше.■. вел>асмо.. вел>агу.

Од неких глагола у имперфекту се чу)у двојаки облици,

в у чаг- в у ци) а г, б ё р аг-бёр и) а г, бёри)аше, жйвл>аг-

жйви)аг, жйви)аше и сл.

1 Овде )а не видим прелаз 1) у / (Даимчнћ, Ист. (Збл.) већ само ре

дукци)у д у п о ) д к о, п о ] д т е — као у а ) м о (а)дмо).
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У имперфекту имамо каткада облика створених према

презенту: вбдагу, судагу, градаше, али \е обични)е во-

);аг и слично.

Обрнуто горшим случа)евима имамо у примерима: оглё-

^аг се, оглё^аше се и т. д. глас Т> унесен из других при

мера (вй^аше и сл.).

У аористу поред обичног рёкок чу)е се и стари]е

рй)ек; глагол моЬи има облике: могак и могок; гл. вй-

Ьети: вй^ек-вйЬок; гл. дати: дадок, дак, дасмо, дате

(дате се у шапат).

Поред аориских облика: прйни)ек, дони)ек, бдни)ек

и сл. врло се често чу)е и: принёсок, донёсок, однёсок.

Лартиципи. У овом диалекту имамо врло често овако

направл>ене парт. презента: плёти)уЬи, вйка)уЬи, скака-

)упи, но суп и, вёлуЬи (у зн. мислеЬи), сё^уЬи и т. д.

Ова) партицип често узима и придевски облик, облик

сталне особине нечега: сёдёЬа, одёЬа (ни сёдбЬа ни бдёЬа

— девО)ка ко)а ни)е за оста)аше на дому, ни за уда)у —■

одёЬа направлено према сёдёЬа).

ВеЬ \е речено за рагЬ ргает. II на -а о да то -а о сажима

редовно у дуго а око Никшипа, а у запад. делу овог диалекта

у -б. Наведимо овде да имамо каткад примере овог парти-

ципа направл>ене према през. основи:

лажа, мёЬа, окрёЬа, о б р п а, и сл. Од глагола

хтети имамо: ктйо, стйо, ћёо, шЬёо.

Рай. ргае!. разз. од глагола : п р ё н и ) е т и, д б н и \ е т и, б д-

н и ) е т и и сл. обично гласе : пренёшен, донёшен, однё-

ш е н. Често се чу)у и парт.: нажен-а-о, сажен-а-о место

обични)ег: нагнут, саг ну т.

На послетку Ьу овде навести неколико глагола маше по-

знатих кшижевном )езику, ко)и су у вепини случа)ева узети са

стране (обично из тал. )ез.):

дёшати (с1е§паге) = удосто)ити; крцати (сагсаге) =

= ломити : с т й м а т и (зйтаге) = угостити, частити ;

во л тати (уоНаге) = сводити; кастйгати (саз11-

§аге) — казнити; б астат и (Ьаз1аге) = бити у моЬи,

замирйтати (тегйаге) = заслужити; нагамбати

(ЯатЬаге) = нагазити; авизати се (а\чзаге) = сетити

се; офйтати (анЧаге) = узети под кири)у; дурати

(о!игаге) = тра)ати; пасати (раззаге) --= проЬи; су
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мати (зоттаге) = сабрати, помислити ; бурлати

(Ьог1аге) = мутити ; притёнтати (1еп1аге) = све-

зати кога; пёнцати и спёнцати (зрепо'еге) = лу

кавством присво)ити ; навйгати (пау^аге) = у зн.

наговорити ; либёрисати (НЬегаге) = ослободити се ;

девёнтати (сНуеНаге) = у зн. замрсити смисао не-

чега; дупёрисати (с!орегаге) = издржати ; у к а р а-

рити = ставити у ред нетто; до) андисати —

= истра)ати; разбулати = распечатити; тё)ато-

рити се = шалити се; даврандисати с с = опо-

врЬи се; майшати се = проЬи се кога и т. д.

Акценат у глагола.

И у овом Ьу одел>ку прегледати само оне акцен. об

лике овог говора ко)и се не подудара)у са акцен. обли-

цима ДаничиЬевим ; пратиЬемо их но врстама Дан. класифи-

каци)е глагола.

I врста.

1. Глаголи са инфинитивном основом на консонант.

а) Сви они глаголи ко)е Дан. наводи са ' у тТ. у овом диал.

нма)у " акц. :

трёсги, расти, вести, дупсти, зёпсти, црпсти, скупсти,

леЬи, вуЬи, врёћи ; са слож. : дорасти, отрести, йзме-

сти, йздупсти, обуКи и т. д.

Ови глаголи у 1. и 2. л. ргаез. р1иг., поред обични)их акц.

облика : трёсемо-трёсете, растемо-растете и сл. имају кат-

када и: тресёмо-тресёте, растёмо-растёте и сл.

Р) Каткада и глаг. са ' у инфинитиву, типа пёЬи, — има)у

у том облику повучен акценат:

жёЬи-жёКи, слож. : зажеЬи, у жеЬи ; пёЬи-пёКи, слож. :

йспеЬи, прёпеЬи ; довести, навести (* вести.).

т) Глаголи: (ёсти-)ёдем, с)ёсти-е)ёдем, — поред акцен.

облика у 1. и 2. л. 1трег{. : )ёЬ^смо-)ёЬасте, с)ё})*1смо-

с)ёЬасте, има)у и: )еЬасмо-)еЬасте, с) е^асмо-с\ е-

1)а с те.

2. Глаголи са инф. основом на вокал. а) Са крат

ким ахцеи. у инф. НапоменуЬу овде да глаголи типа знати

и дати у ргаез. перфек. вида обично има)у акцен. облике:

знадем ,- знадеш-знаде - знадсмо-знадете-знаду,- дадем- дадбш-

дадемо... (Дан. знадём-знадёмо; дадом-дадемо . .).
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Сви прости глаголи са »и« у инфинитивно) основи има)у

у 2. и 3. л. )едн. аориста " — шйти : шйх-шй-шй, крйти : крйх-

крй-крй; свйти: свих- свй свй; лйти: лйх-лй-лй... (Дан. наводи

само : лйти, пйти и бйти).

(3) Глаголи са дугим акц. у инф. Примери овог тина

су код Дан. са ' , док се у овом говору обично чу)у са": клети,

мрй)ети, пет и, ждрй)ети, дрй)ети (Дан. клёти, мри-

)ёти..). За облик дрй)ети Дан. вели да такав »гр)ешком

сто)и« у шеговим Облицима срп. )ез.

Напоменимо да се и у множ-. аор. задржава * : клёх-

клёсмо-клёсте-клёше, мрй)ех-мрй)есмо-мрй)есте мрй)еше и т. д.

За глаголе ове врсте можемо напоменути да сви са

у слогу пред инфинитивним ну има)у увек дужину тога ну:

планути, буцнути, вёнути, вёснути. вргнути, врднути,

вйкнути, тапнути, дрпнути, звйзнути, зуцнути, шйк-

нути, гуцнути и т. д.

Сем ових, овде би ишли и ; пйрнути, пйснути, плакнути,

рйкнути (и рйкнути). Ьукнути, чвркнути, шйкнути, сёгнути (код

Дан. са ' пйрнути и т. д.).

Наведимо исто тако и гл. : банути, ганути, глунути, грак-

нутп, гропути, дарнути, канути, ланути, планути, тарнути,

шаяути (реЬе као и код Дан. : танути, ланути, дарнути, гро-

нути). Поменута дужина сста)е и у слож. глаголима: заки-

нути, дошапнути, назуцнути, оплакнути и т. д.

За наведене глаголе можемо реЬи да увек у свим обли

цима задржава)у дужину на слогу ну: аор. дарнух-дарну-

дарну-дарнусмо-дарнусте-дарпуше ; парт. дарнуо (* дарнул?)-

дарнула-дарнуло ; дарнут-а-о . . .; закинух- - закинусмо- -, заки-

нула-о и т. д.

Овде Ну приметити само за глагол вол>ети да у овом

нареч)у нема облике са повученим акцентом као код Дан.

(волим, волйш.., вол>ах.. вол>асмо . . .), веЬ увек: волнм, вб-

лйш, вблп-волпмо, волите- воле; вол>ах.. вол.асмо . . (и во-

л>асмо, вол>асте). —

IV врста.

ВеЬина глагола ове врсте има дужину на слогу пред

инфинитивним настав. -ти :

II врста.

III врста.
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1. Глаголи типа памтйти (и памтити) - п а м тй м. Таким

су и: банчйти: клйнчйти, танчйти, трампйти, момчйти, — и

слож.: запамтйти, утрампйти и сл.

Дужина се код ових глагола осеЬа и у аор.: трампйх-

трампй, трампй-трампйсмо -трампйсте-трамийше, парт.: трам-

пйла-о.

2. Глаголи типа газити-газйм. Овакви су: бабйти, ба-

вйти, балйти, гладйти, вйсйти, бушйти, в)ётрйти, влажйги, пу-

нйти и сл. Тако и слож.: нбгазйти, ббабйти, обалйти и сл. На-

ведимо овде и глаголе: дйчйти, тлачйти, баштйти, пйждрйти,

пупйти, удйти (код Дан. дйчити, тлачйти и т. д.). Исто тако и:

)агмйти, )аглйти, гамзйти (Дан. )агмити и т. д.).

3. Глаголи са тро сложном инфинитивни основом, типа

братимити. Такви су: бабичйти, вйличйти, гундорйти, жу-

борйти, )аловйти, каиенйти, кйселйти, маторити, мргодйти и

многи други.

4. Глаголи типа б 6 с ) е д йти - б ё с) е дйм, Наведимо

пеке: бёглучити, боравйти, богатити, гбтовйти, ^ётишйти, ка-

лупити, двоумити, граничйти и др.

5. Као глагол д)ёвО)чйти били би и: магарчйти, др-

л>анчйти, пй)анчйти; слож.: намагарчйти, пропи)анчйти и

слично.

Сви наведени глаголи и под тач. 2, 3, 4 и 5 задржа-

ва)у сво)у дужину у аор. и парт. прет.

V врста.

Глаголи I. раздела.

1. Наведимо прво глаголе типа копати-копам. Сем

оних које Дан. наводи овде би били и: картати, шантати,

дрндати, сунчати, курвати се, правдати (Д. картати).

Глагол йграти врло често гласи йграти, слож. за-

играти, проиграти и сл.

Глагол ймати у през. перф. вида има акценатске об

лике : ймадем-сш-ё-ймадёмо-те-у. (Д. имадём . . .).

2. Гл. типа в)енчавати - в)ёнчавам задржава)у у

овом говору исти акценат и у з. л. р1иг. ргаез. : в)ёнчавал1-

в)ёнчава)у; лйпсавам-лйпсава)у, крёпавам-крёнава)у и др. (код

Д. в)енчава)у . . .)

, Глаголи ко)е Дан. овде ставл>а у овом диалекту гласе :

кашл>уцати, мол>акати, пи)уцкати, роЬакати, сел>акати, Ьерё-

тати, Ьарлй)ати, тоцшьати се.
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3. Гл. тина глёдати-глёдам. Такви су: арати, ббцати,

врцкати, ^ёл>ати, в)ёшати, варати и др. Овде иду и глаг.: га-

шати, гйздати, гуцати, пйтати, шушати, сан>ати (Дан. са ' акц.:

ггиьати, гйздати и т. д.).

Исто тако и гл.: баркати, басати, сй]ати, трапати (и тра-

пати; код Дан. само са * : баркати...).

Глаголи II раздела.

1. Типа гртати-грЬем. Овакав би акц. у т{. имали и:

вртати, капати, квбцати, дйзати, мйцати, нйцати, сёзати, пла-

кати, рёзати и т. д. Сложени: огртати, навртати, йздизати и сл.

2. Инфинитивну дужину им.&\у и гл. типа гамизати-га-

мижём: амбисати, ва)дисати, бйтисати, бастисати патисати,

кйдисати, крунисати, сёвдисати... са свима сложении : ува)ди-

сати и др.

Глаголи III раздела.

1. Наведимо овде глаголе као: ка)ати, вй)ати, гра)ати,

гри)ати, си)ати, тра)ати и др. Овде би ишли и : бр1цати, юьу-

вати, пл>увати — са слож. ббри)ати, ирбкл>увати, попл>увати

и др. (РеЬе се чу)е акц. као код Дан. брй)ати, юъувати,

шьувати). Глаголи овог типа у овом говору не позна)у ду-

жине на през. е: кајем-ка)еш - ка)е - ка)емо - ка)ете

(Дан. ка)ем . . .)

2. Глаголи са ст. " на другом слогу инф. основе ако

повлаче акценат у презенту (као ковати и сл.), нема)у ре-

чену дужину : ку)ем-ку)еш, ку)е-ку)емо... (Дан. : к у ) е м-

ку)ёмо . . .). Али ако \е у презенту исти акц. као и у инф.,

онда дужине има: смй)ати се: смй)ем се, смй)емо

се и сл.

VI врста.

Само неколико акцен. примера ове врсте :

1. казйвати и сл. у презенту нема)у дужине: казу)ем,

казу)еш, казу)емо... (Дан.: казу)ем, казу)емо . . .)

2. зав)етовати и сл. (Дан. зав)етовати) у презенту: за-

в)ету)ем-зав)ету)емо . . .

3. ^еверйвати и сл. — ^ёверу)ем-^ёверу)емо. . .

4. куповати и сл. — купу)ем-купу)емо. . .

5. дёсетковати и сл. — дёсетку) ем-дё сетку) емо. . .

6. господовати и сл. — господу )ем-господу)емо . .
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7. в)ёровати и сл. — в)ёру)ем-вјёру)емо. . .

8. вб)водовати и сл. — во)воду)ем-вб)воду)емо. . .

Остали акценатски облици ових глагола потпуно се слажу

са облицима ДаничиЬевим.

Из досада прегледаних глаголских акценатских типова

види се )асно да инфинитивни облик у овом диалекту има увек

дужину на слогу пред наст, -ти, само ако та) слог првобитно

ни)е био наглашен; иначе имамо увек краткоЬу поменутог

слога (ковати и сл.), изузев случа)еве где по пореклу слог

мора бита дуг (начета, почета и сл.), т. ). где \е раније имао

на себи

Б р о ] е в и.

Са гласовне стране \е о бро)евима веЬ нешто говорено

те Ьемо овде само навести разне облике појединих бро)ева

ко) и се у овом диалекту )авл>Э)у:

)еданес-)едана)с, дванес-двана)с, трйне с-т р и-

на)с, четрнес-четворбнес, пётнес-петорбнес

и четвербнес, петербнес — према колективним

бро)евима: чётворо, пёторо, чётверо, пётеро,

— дваес-дватсёт, дваес два, дватсет два;

четёрес-четрдес; пёсет-педёсет; шёсет-шес-

дёсет; двл>ёсти (дв)ёсти), дв^ёста и дви)е сто-

тине (никад двй)ести), трйсти-трйста; четирй-

сти- четирйста.

Колективни се бро)еви обично чу)у: чётворо, пёторо,

шёсторо, али доста често и : чётверо, пётеро, шёстеро,

па према шима и бро)не именице: четвёрица, петёрица,

осмёрица... Ови се последши примери веЬином чу)у у за

падно) области овог диалекта (Грах.-Баш.).

Променл>ив \е само бро) ) ё д а н, али се чу)у и облици :

двл>ёма (дв)ёма), трйма (за ж. р.).

Редви бро) први акценатски гласи и првй, иначе без

колебаша ; други, трёЬй, сёдмй, б с м й . . .

Непроменливе речи и нешто из синтаксе.

Овде Ьу на)пре навести неколико прилога и предлога

ко)е сам забележио а ко)и, или по форми сво)01 или по зна-

чешу, нешто одступа)у од кшижевног говора:

ДИА.1ЕКЮЛ0ШКИ 8Б0Р1ШК 5
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озймус (зимус) — добивено несумшиво контамина

ци)ом: озими и зимус; отпри) е (узн. у старо

доба); у пут (у зн. одмах. Требао је у пут заискати.

За бих се у пут спремио.) Прилог мало \е каткада у

временском значешу зам ало: мало га не уграби;

мало не паде и сл. Бёзмало \е у зн. скоро: било

нас \е бёзмало доста ; он изгуби бёзмало

све и сл.

Прилог вёЬ реке гласи и вёЬе, чу)е се и: вёЬб, до

бивено контаминаци)ом веЬ и но (него) : ПлатиЬеш то веЬ б

те не уватим. УзеЬу ти то вёпб те не видим. ДоЬи Ье вёЬб

не умре и сл. Наведени и сл. примери обично се чу)у у за

падном делу овог диалекта (Грах. Баш.).

Каткада се, иако ретко, чу)е и прилог жл>ё: жл>ё га

села.... Е, жл>ё ви ово причам (ркаво). Прилог му чки гла

си и мучке; зорли и зорле.

Наведимо овде и неколико краЬих прилошких облика:

раз (разма); сал (салти-, е), прём (премо - премда), лйш

(лише-лишмо).

Неколико прилога странога порекла:

ёрваиле (исто), ас ли (баш), салти-салте (само),

бол (доста), кУст(> (тачно), скЕпулице (потпуно),

бајаги, бёли, а)бо, бадава-бадават, заба-

дават, димйзоке (безобзира), далте; акаст е-

акастйле-акаст, капац (бити у сташу), талично

(среЬно) и т. д.

НапоменуЬу овде нешто о по) единим прилозима и пред-

лозима са синтаксичке стране.

Прилог 1)е (где) у исказно) реченици може каткада за-

менити и свезу да: Види се 1)е си из села. Знам 7)е имаш

ли)епу невл>есту и сл.

Предлог без (брез) често \е прилошког карактера: Сви без

)а. Нема тога нико без он и сл. Овде Ьу навести да )е упо-

треба предл. без у примерима без да зна, без да и)едну

каже, без да је о том имислио и сл. — могла доЬи

талианским утица)ем.

У примеру: Спава сам до нема два сата, а од има два

сата сам уста — предлози до и од прилошког су карактера

(у зн. о т п р и л и к е) или се може претпоставити каква име-

ничка елизи)а (време или сл.).

Сличан би случа) био у реченицама: преко дан спава, а
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преко ноЬ иде — гдепреко показу)е прил. значеше: док (за

време док) и сл. Наведимо овде да прилошко прё ко)е означава

увеЬаваше, по)ачаваше значеша простог придева каткада гласи

и преко: преко ли)еп, преко фин... — где се осеЬа као

елизи)а: мере, начина и сл.

Пред прилоге за место: дбвлё (довде), донлё (донде)

имамо каткада предлог д о наново употребл>ен : до д о в л е

му \е брада; таман доЬох до дон л е.

Редупликаци)у предлога имали бисмо у примерила:

до^е какнама, какшима; био \е с а шшим...

Предлог о д каткада ]е у значешу о : зна од овоме он

свз, исто ка што и од овим прошлим причасмо...

Неколико примера где предлог с (с а) има каузално зна

чеше : Нёмб чекат с )еднога динара. Учинила бих, али ми \е

жао с маме. Народ ш шй страда и сл.

Употреба социативног с (са) доста \е обична и уз тз1.

за оруЬе: Гледа сам с очима. Оре са плужицом и т. д.

Треба напоменути да се предлог с у врло често чу)е,

не само као префикс (сусрести и сл.) веЬ и иначе. Може

се реЬи да \е увек уз бро)еве и прилоге за меру и коли-

чину и да се у тим случајевима ре1>е чу)е предлог с (са).

Неки пр. : с у два каиша ; с у пет л>уди ; с у десет . . . ; су

хил>аду . . ; су колико . . . ; су толико . . . ; су волико . . ; су

'нолико . . . РеЬе се употребл>ава уз прилоге за начин : с у

тако мало шиг; су 'вако одраслим момцима и сл. Каткада

и уз неке придевне замен.: су чим Ьу..; су тим..;

с у што . . .

Уз именице, личне замен. и придеве за социатив \е увек

предлог с (са): с Марком; ш шим..; с ли)епим.. и сл.

Раставна свеза али често )е и у значешу или: ОЬе

Ьемо )а али ти. Имаш ли Ьесе али какве крпе? У истом

се значешу употребл>ава и: јали, оли, толи: Ла-ли

)& био )али ти... Док нестане тебе оли имаша. Оли на

чини куЬу оли не Почыши ништа. Тол богати толи се-

рома . . . Наведене свезе чешЬе су у говору и без свога

другог дела: А доша а не доша. Л а сел>ак скино капу

)& не скино, господа га )еднако гледа. То радио то ве

радио ... и сл.

Свезе : да, ) е р . . у исказним, намерним и узрочним ре-

ченицама врло се често замешу)у исказним, намерним или узро

5*
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чним е: кажу е је био јунак; мислио сам е Ье доћи ; рёко(х)

зато е си прије пита, и сл.

Напоменимо овде да се чује е каткада у овом говору

и у реченицама за чу^еше, у афекту: Зар тако ё богом те

кумим ! Е забога шта радиш !

Наведимо неки пример и за познату у овим диалектима

употребу асс. уз предлоге: на, о, у, под, пред, над — без

обзира на то, да ли за место или правац креташа: Био сам

у Дугу. Био сам у град. Спава под куЬу и сл.

Уз прелазне глаголе за негацију обичније стоји асс.

објекта: немам кшигу, немасмо ни једну овцу и сл.; али се

чује и употреба <*еп. : немам бритве . . и сл.

Може бита каткада и изостављаша одречне речце не

после употребљене једне негације у реченици : шта радиш?

ни шта радим; шга мислиш? ништа мислим... — где

је ово ништа схваЬено више као објекат.

Напоменимо да је обична употраба предл. за уз асс.

да покаже правац глаголске радше, што је особина талиан-

ског језика (райо рег...). Неки примери: идем за Никшић ;

мислим (путовати) за Америку и сл. Предлог се з а може

чути и у оваким примерима: путујем за у Дубровник; намје-

ран сам за у Требишз поЬи, иако је био довољан један

предлог да обележи правац радше.

Уз глагол тицати се лична замен. за 1. 2. и 3. л. —

ако је енклитична — стоји увек у с!а1. : то ми се ништа не

тиче; што та се то тиче; то му се тиче и сл.; али ако је у

употреби пун, акценатски облик, онда може стајати и у §еп.

и с!а1. : шта се то ш е г а тиче и : ш га се то ш е м у тиче ; то

се нас не тиче и: то се нама не тиче.

Доста се често уз бројеве могу чути овакви облици

показних заменица: донеси ми б не пет мотика; доведи

ми те седам коша; пошто ти ово два товара дрва; шта

Ьемо с онё три јагшета; поправи ове два сијена ; поЬерај те

два овна; убери оваквё четири прута и сл. Из наведених

се примера може видети да се облик жен. р. показних за

меница, уз бројеве 2—4 (ове двије жене и сл.), уоиштио за

све горше и сл. случајеве. Уопштаваше тог замен. облика

уз бројеве можемо објаснити на овај начин : заменачки об

лици за ж. р. уз бројеве 2—4 прешли су и на бројеве одп е т

(о не пет жена и сл.), што се потом лако могло уопштити
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за именице муш. и сред. р. (према )еднакости броще кон-

струкци)е : оних пет жена, оних пет л>уди, оних пет села

и сл.)1, те зато имамо и : о в е пет л>уди, о н е пет села и сл.

Према употреби таквих облика за све родове уз бро)еве од

пет и за женски род од 2—4 добили бисмо и примере: о не

два чов)ека, оне два Ъетета. и сл. Исте бисмо случа)еве

имали и са придевима : имаг добре пет брава. Донеси ми

цигле шес зрна. имам у друге два разреда.. и сл.

Заменица как о употребл>ава се каткад у релативним

и упитним реченицама и у облику к а: они су урадили к§

смо рекли (како.., као што..); орали су тамо к а ли су чи-

н>ети (шта. ..); има иг доста, к а да не! ка толики сви)ет

доЪе ? (како . . .).

Напомевимо да ово релативно-упитно к а може бити и

у значешу прилога за време (пошто и сл.) : шта Ьеш радити

к а мислиш доЬи, сигура) се к а Ьеш иЬи и сл. —

Од гл. х т е т и з. л. зт<*. и р1иг. у одрицашу (а нарочито

ако \е одрицаше истакнуто), сто)и обично у пуном облику

несажето : оЬе ли ? н е о Ь е ; али кад он то н е о Ь е и сл.

Чу)у се и сажети облици (н ё Ь е, н ё Ь е - н ё к е). Место з. л.

ргаез. зт§. од немати-нёма чешЬе се чу)е и облик нй)е:

ни)е га ту; н и ) е за то прилике ; ни)е туникога; воде ни)е,

жита ни)е, дрва није: ништа ни)е и т. д.

Забележио сам ]едан пример где аориски облик место

обичнијег имперфекта сто)и у потенциалном значешу : Да ми

ти даде, )а га могах извадити. —

Чу)е се каткада и употреба имперфекта у значешу будуЬег

времена место обични)ег аориста или перфекта: дони)еЬеш

ми сито трёбаше ми за с)утра; долите, трёбасте ми;

вал>аше ми за довече.

Облици потенциала у 1. и 2. л. р1иг. често овако гласе:

ми б и радили, в и б и радили и сл., несумшиво ути

ца)ем облика 2. и 3. л. з1щ|. У 3. л. р1иг. поред обл.

они би... имамо каткад узет и аориски облик бйше:

они бише то могли превести и сл. — За потенциал

сам чуо и ове облике: не бигу се они никако сва-

1 Чешке се чу)у уопштени и обл. ср. р. : оно пет л>уди, оно пет

жена, оно пет села и сл. према оно неколико л>уди и сл.
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дили. Б игу ли они дошли. Не б игу. Наведени су

облици ипак врло ретки у овом говору.

Забележио сам неколико примера где се задржао стари

оптативни облик императива: носи те ^аво, по)еди ^аво,

нема, вук ти га издери (клетва за овцу...), ^аволи ти по

моги, пб^и )едан од вас до главице, привуци неки то

корито.

Кад има да се назначи веЬе трајан>е гл. рад&е и када

хоЬе да се то нарочито истакне, онда се употреби истор.

императив и та) се облик неколико пута пояавл>а. Наведимо

овде интересантни)е примере :

)а ту чеки, чёки-шега нема (м. чёка^-чёк+и. према

нос и носи, муч и муч и и сл.); те ми по Ь ери, попер и

до саме главице; ми глёди, глёди — док нам се не

досади и сл.

На послетку Ьу напоменути да бро) )ёдан чес то значи

неодреЬену замен.: нёки-а-б, нёкакависл.

И веЬ у ) е д а н вакат он стиже. У ) е д н б доба он

батац на врата. Не знам — из ) е д н о г нечистог суда то

извади и сл. —
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