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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. Прелиминарним истраживањима на терену, за потребе првобитно зада

не теме рада — икавскошћакавски говоријугозападне Босне, јасно су се могла

идентификовати неколика говорна типа на том подручју. Под појмом југоза

падна Босна подразумијева се знатно шири простор од онога штоје овим радом

обухваћено. Прва квалификација, икавскошћакавски, упућује на то да су ис

кључени говори доњег Ливањског поља, подручја Босанског Грахова и Гламо

ча. Нису обрађивани ни говоријугоисточногдијела Гламочког поља и подручја

Купреса, а за које би се могло рећи да, због претежне икавске замјене јата и

шћакавизма, овдје спадају. Разлог је једноставан: ради се о говорима (већин

ског српског становништва) унеколико различитим од ливањско-дувањског го

ворног типа.

Овдје ће, дакле, бити ријечи о говору становника са подручја општине

Томиславград (Дувно) и општине Ливно, без десетак српских села у сјевероза

падном дијелу — која су ијекавска.

О ГЕОГРАФСКИМ, ПРИВРЕДНИМ И ИСТОРИЈСКИМ ПРИЛИКАМА

2. Два крашка поља, Дувањско (површине око 150 km2) и Ливањско (око

400 km2), простиру се правцем југоисток—сјеверозапад, између динарских пла

нина према Далмацији, и босанских гора. Са свих страна су опасана планинама.

На источној и сјевероисточној страни Дувањског поља уздижу се Љубуша и

Вран, на југозападу Либ, а на западној страни су Мидена, и нешто нижа, Грабо

вичка планина. Ка сјеверозападу се настављају Тушница и Јеловача. Ливањско

пољеје на западу ијугозападу ограничено Динаром, на југоистокује Грабовичка

планина, а Круг планина и Старетина су на истоку, односно сјевероистоку поља.

3. Насеља су цестовног типа, смјештена углавном pубовима поља. Оп

штински центри су Томиславград (однедавно поново под тим именом, доне

давно Дувно, а некада и Жупањац) и Ливно. То су уједно и привредна и култур

на средишта овога краја. Далеко од жељезничког саобраћаја, али са веома уре

ђеном путном мрежом, ова мјеста су значајне раскрснице путева. Само Дувно

1 О говорним типовима на подручју југозападне Босне в. Рамић, Размеђа, 267-280.

— 15—



278 Никола Рамић

(Томиславград) је уз пут који води из Далмације, преко Аржана и Букове Горе,

према Купресу и у унутрашњост Босне, а путевимаје повезано и са Мостаром и

Ливнoм. За Ливно се може рећи да је раскрсница путева. Преко Ливна иду сви

Главни путеви из унутрашњости Босне према средњој Далмацији (из правца Ба

њалуке и из средње Босне, из индустријских центара, преко Бугојна).

4. У привредном погледу ово су сточарски крајеви. „На испашу око Ду

вањског Поља изгоне стоку и Херцеговци из Бекије и Далматинци из

Имотскога“? Уопште, економске везе с Далмацијом, посебно са Имотским и

Сињем, веома су живе. У новије вријемеје у замаху индустрија. Ливно је позна

то и по модерном аутопревозничком предузећу. За ове крајеве, чини се више

него ма за које друге на просторима Босне и Херцеговине, важи квалификација

да су печалбарски. Велики број радно способног становништва задњих децени

ја ради по земљама западне Европе, углавном у Њемачкој. Све то допринијело

је наглом подизању стандарда становника овога краја (модерно уређене куће,

разна механизација и др.), а то значи и неку врсту урбанизације која доноси

промјене и заборав.

5. У раном средњем вијеку Дувно (Длмљно) (антички Delminijum) и Лив

но (Хл Ђвљно) јесу жупе хрватске државе. У историјским изворима Ливно се пр

ви пут помиње 892. године, у исправи хрватскога кнеза Мутимира. Помиње се,

наиме, ливањски жупан Желимир („Zelimiro iupano Cleunaе“)“. У истој исправи

се као лично име помиње Будимир, што је Вјекославу Клаићу послужило за

претпоставку да „није ни мало невјеројатно, да сеједан хрватски велики жупан

или краљ, који је столовао на Дувањском пољу, звао Будимир“.“ Константин

Порфирогенит помиње ливањску жупу и Ливно констатујући да се „само мје

сто Ливно (ХХеčévo) налази уз границу српског и хрватског подручја“.“ Босни

је ове жупе припојио босански бан Стјепан Котроманић 1326. год. Од ових жy

па и гламочке настала је нова област, Западне стране или Завршје. До поткрај

ХV вијека смјењивале су се власти хрватских и босанских владара, да би Турци

овим крајевима потпуно овладали 1485. год.“ „Султан придружио је тада Ду

вањско поље санџаку Херцеговини, уз којије остало све до аустријске окупаци

је год. 1878.“7 Ливно је било у саставу клишког санџака, а крајем ХVП вијека

формирана је ливањска капетанија. У периоду турске владавине ово гранично

подручје често бива захваћено турско-млетачким ратовима и нападима нере

довних чета, што доводи до помјерања и расељавања становништва. То је по

себно било изражено за вријеме Кандијског рата (1645-1669), послије којега је

граница млетачке Далмације и Турске нешто измијењена, али ови крајеви остају

подвлашћу Турака. Повод расељавању била је и епидемија куге која је у то ври

2 Енц. Југ. 3, 185.

3 Петрић М., Ливно, 24.

4. Клаић, Дувно, 71.

5 Енц. Југ. 5, 545.

6 Енц. Југ. 5, 546.

7 Клаић, Дувно, 81.

— 16 —



Ливањско-дувањски говорни тип 279

јеме харала Босном, па су многе избјеглице потражиле спас у млетачкој Далма

цији. Ускочки походи на ове крајеве изазивали су турске одмазде. Да би се скло

нило од освете, хришћанско становништво у више наврата у великом броју бјежи

у Далмацију. (Тако је забиљежено даје 1687. и 1688. год. пресељено око 5000 ду

ша.)“. Промјеном власти у Далмацији, након француске, а касније аустријске оку

пације, долази до смиривања на граници и успостављања живљих трговачких ве

за. Ново помјерање становништва је у супротном смјеру — сада у правцу Босне.

Муслимани су се помјерали већ након помјерања границе, а хришћанско станов

ништво јер су „прилике за живот на селу у Далмацији биле толико тешке да су

људи бежали у Турску, где су налазили боље услове за живот“.9

О СТАНОВНИШТВУ

6. Према попису из 1991. год. на овом подручју је било преко 65000 ста

новника. Наводећи имена насељених мјеста дајемо тачан број становника, са

ознаком националне припадности (Х—Хрват,М—Муслиман, С— Србин, О —

остали). У општини Томиславград (Дувно): Томиславград (Х-3134, М—1480,

C-215, О-135), Баљци (С-40, Х-3, село према Купресу), Блажуј (Х—168,

М—152, С-3, О-2), Богдашић (Х-405), Борчани (Х-724, О-2), Букова Гора

(Х—131), Буковица (Х-906), Цебара (Х-139), Црвенице (Х-757), Ћаваров Стан

(Х-66), Добрићи (Х-471, М—1), Доњи Бришник (Х-837, С-1), Еминово Село

(Х–598, С-69, О-1), Галечић (Х-275). Горња Присика (Х-56), Горњи Бришник

(Х-309), Грабовица (Х-343), Јошаница (Х-215), Казагинац (Х-296, О-2), Коло

(Х-638), Конгора (Х—846, С-6), Корита (Х-178), Ковачи (Х-364), Крњин

(Х-163), Кук (Х-207), Летка (Х-662, О-1), Липа (Х-309, С-40), Лисковача

(Х-191), Луг (Х-260), Мандино Село (Х-301, М-112, С-37), Месиховина

(Х-948, С-3), Мијаково Поље (Х-179), Мокроноге (Х-278, М-272), Мркодол

(X-1055), Омеровићи (М-321), Омоље (Х-665), Оплећани (Х-76, М-308,

С-36, О-6), Пасић (Х—128), Подгај (Х-166), Присоје (Х-1063, O-7), Радоши

(Х-201), Рашћани (С-102), Рашељке (Х-415), Рашко Поље (Х—1066), Ренићи

(Х-181), Рошњаче (Х-100), Сарајлије (Х-392, М-4, С-1), Сеоница (Х-394,

С-1), Срђани (Х-260, С-14), Стипањићи (Х-830, М-395, О-5), Шуица

(Х-1303, М-119, С-2, О-5), Ведашић (Х-651), Виница (Х-387), Војковићи

(Х-332), Врањаче (Х-22), Врило (Х-167, О-1), Заљиће (Х-75), Заљут (Х-22),

Зидине (Х-39). Укупно X-25347, М-3166, С-570, О-170.

На подручју општине Ливно биљежимо насељена мјеста (без поменутих

ијекавских српских села): Ливно (Х-3473, М-3897, С-1559, О-1099), Била

(Х-763, С-3, О-4), Било Поље (Х-75), Ћаић (Х-361), Чапразлије (Х-40,

С-159), Челебић (Х-231, С-131), Чуклић (Х-316), Ћосанлије (Х-299), Добро

(Х—898, М-7, С-1), Доњи Рујани (Х-412), Дринова Међа (Х-224, М-2), Др

8 В. Батинић, Дјеловање фрањеваца у Босни и Херцеговини, св. I, Загреб 1883, стр. 165.

9 М. С. Филиповић, Рама у Босни, СЕЗБ, књ. LXIX (Насеља, књ. 35) Београд 1955, стр. 53.
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жанлије (Х-576), Голињево (Х-531, М-314, О-6), Горњи Рујани (Х-421, С-3),

Грборези (Х-501, М-314, С-2, О-2), Гргурићи (Х-770, С-3, О-11), Коморани

(Х—117, М-107, С-17, О-2), Ковачић (Х-102), Липа (Х-579), Лиштани

(Х-474), Лопатице (Х-275, О-4), Луснић (Х-399), Љубунчић (Х-696), Мали

Губер (Х-233, М-240, С-37, О-4), Мали Каблићи (Х-129, М-44, С-2), Миши

(Х-861), Оџак (Х-483), Оргуз (Х-825), Подградина (Х-788, С-3), Подгреда

(Х-77, М-11), Подхум (Х-679, М-227, О-7), Поткрај (Х-316, М-98, О-10),

Поточани (Х-430, М-1, С-1, О-1), Поток (Х-193, М-22, С-6, О-5), Прилука

(Х—851, С-9), Присап (Х-331), Пролог (Х-1053), Раповине (Х-308, М-2, О-6),

Смричани (Х—536, С-2, О-8), Срђевићи (Х-1038, М-1, С-1, О-4), Струпнић

(Х-442, М-1), Сухача (Х-289, О-3), Трибић (Х—261), Велики Губер (Х-315,

М-267, С-261, О-13), Велики Каблићи (Х-669, М—131, С-9), Видоши (Х-435,

M-91, С-1, О-5), Вржерала (Х-876, О-2), Забришће (Х-374, М-1, О-44), За

горичани (Х-700), Застиње (Х-312, М-108, С-422, О-55), Жабљак (Х-1742,

М-40, С-66, О-34), Жировић (Х-377, О-1). Укупно Х—28456, М-5927,

с-2700, о-1360.

Из наведених података произилази закључак да је, на читавој територији

обухваћеној испитивањем, хрватско становништво апсолутно већинско. Вели

ки дио Муслимана и Срба је концентрисан у градовима, Ливну и Дувну, или не

посредно око њих, а за градско српско становништво ваља нагласити да је у ве

ликом броју поријеклом из ијекавског доњег Ливањског поља.

7. Из проучавања М. Петрића о старијем становништву и насељима на те

риторији Ливањског поља о сазнајемо да најстарији подаци о ливањским родо

вима потичу из ХIV вијека. Значајно је да се тада помиње родовско име Гале

шић „с обзиром да и данас у ливањском крају живе Галешићи“.11. Из времена

турске управе, у попису босанских нахија из године 1470–1476, „поред... (Лив

но) спомиње се 14 села од којих три под данашњим именом: Била, Миши,

Подхум“.12.У једном попису босанских нахија и тимара с почетка ХVII вијека,

од 49 села која се помињу, 12 их је познато и данас. То су села: Голињево, Грбо

рези, Гргурићи, Ковачић, Липа, Оргуз, Подхум, Прилука, Вржерала, Жабљак и

села Прово и Сајковић (српско ијекавско становништво).13

8. Најпотпуније податке из ХVIII вијека, али само о хрватском становни

штву, оставио је бискуп Драгичевић. „У 35 села које извјештај спомиње живје

ла су 322 рода, од којих 192 и данас постоје на Ливањском пољу“.“ (Ради се о

извјештају бискупа Драгичевића који је 1741. год. вршио канонску визитацију

уливањском крају.) Д. Брозовић оцјењује да је становништво у ливањском кра

10 Опсежна студија М. Петрића о поријеклу становништва Ливањског поља објављена је у

оквиру монографије „Етнолошка и фолклористичка испитивања у Ливањском пољу“, ГласникЗе

маљског музеја, Н. С. ХV-ХVI, Сaрajeвo 1961.

11 Петрић М., Ливно, 31.

12. Петрић М., Ливно, 33.

13 Петрић М., Ливно, 33.

14 Петрић М., Ливно, 34.
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ју ново. „У другој по старости жупи Видоши успоредио сам податке за село До

бро из г. 1741. 1884. и 1957. У раздобљу 1741—1884. извршена је готово потпу

на смјена пучанства: од 9 презимена из 1741. само је једно заступљено између

17 презимена из 1884. ... Ту се не ради о уобичајеним босанским промјенама

презимена (оне се у књигама биљеже), него о правој смјени. Нека су од прези

мена из 1884. била додуше позната 1741. у сусједним селима, а једно из 1741.

данас је у сусједству, но то ипак не умањује важност овакве потпуне смјене. У

раздобљу 1884—1957. имамо пак мало промјена у природним границама— то је

дакле било доба консолидације живља и према томе и говора.“15 Закључак М.

Петрића је нешто другачији: „Уза све то штоје у вријеме турске владавине исе

љавање и досељавање са овог подручја било готово стална појава, ипак се све

до данас одржао велики број старосједилачких родова, за 169 је утврђено да

припадају старосједиоцима Ливањског поља. Опћенита карактеристика ових

родова је велика разгранатост“. 16 Он констатује да је исељавање ишлоу правцу

далматинског подручја, а да је досељавање било најживље послије епидемије

куге 1814—1818. год. „Највећи број досељеника — 344 рода — је из Далмације.

Од укупног броја хрватских родова таквих је 43,5%. Из народне предаје која је

сачувана код ових досељеника дознајемо за мјеста у Далмацији гдје су они не

када живјели. Највише их је доселило из села Сињске Крајине (Воштане, Тија

рица, Гљев, Главице, Бајагић и Бителић), а затим из предјела који администра

тивно припадају опћини Ловрећ, котара Макарска (Аржано, Студенци, Свиб,

Добрање). Узрок овим сеобама лежи у томе што прилике за живот у Далмацији

нису биле повољне или, како сами кажу, тамо је била тискоба. Послије

аустро-угарске окупације 1878. год. досељавања у већим размјерама готово су

престала ... Досељавања из других дијелова Босне и Херцеговине нису толика

како би се очекивало. Укупни број досељеника из других крајева Босне и Хер

цеговине износи 125 родова, што представља 15,7% од укупног броја хрват

ских родова. Босански досељеници су углавном са сусједног подручја, од Дув

на, Купрешког и Гламочког поља. Из удаљенијих крајева, Јајца, Травника и Са

рајева, свега је по један род. Укупно 81 род или 10,2%. Херцеговачки досеље

ници (44 рода или 5,5%) су из околице Љубушког, Ракитна и Коњица.“17 Сеоба

је било и унутар Ливањског поља.

9. За Србе икавце каже се да сачињавају 72 рода или 6,5% од укупног бро

ја родова у Ливањском пољу. Досељеникаје највише из Далмације. „Њих сачи

њавају 30 родова или 41,6% од укупног броја Срба икаваца. Из Врличке Краји

не досељено је 7 родова, из Сињске Крајине 2 рода, из околицеДрниша2 рода и

1 poд поријеклом од Задра. За преосталих 18 родова народна предаја каже да су

у турско доба из Далмације најприје дошли у сјеверни дио Ливањског поља, а

одатле онда прешли у крајеве ближе Ливну. Опћенито се сматра да су досеље

ници из Далмације старији од досељеника из других крајева ... Млађег порије

кла су родови досељени из Босне. Таквих је 20 родова (27,7%) ... Пет родова

15 Броз., Истраж, 350-351.

16 Петрић М., Ливно, 35.

17 Петрић М., Ливно, 35.

— 19—



282 Никола Рамић

(8,3%) води поријекло из Херцеговине ... Црногорцима се сматрају Пажини,

Радете и Црногорци“.18

10. О поријеклу Муслимана на подручју Ливна у истој студији налазимо:

„На подручју Ливањског поља данас има свега 57 муслиманских родова, или

5,2% од укупног броја родова у Ливањском пољу ... Од 57 родова, 19 родова,

или 33,3 не зна ништа о својој старини ... За 13 родова, или 22,8% од укупног

броја, народна предаја и казивања сусједног становништва говоре да су старо

сједилачки. Остали родови су досељеници из Далмације 5 родова (8,7%), из Бо

сне 3 рода (5,2%), из Херцеговине 5 родова (8,7%).“19

11. О становништву Дувањског поља В. Клаић износи податак да их је по

попису из 1885. године било око 9200. „Од тога били су око 6600 римокатоли

ци, 1800 муслимани, а 800 православни. Римокатолици разасути су по читавом

пољу, муслимани претежу у вароши Жупањцу, затим у селима Блажују, Опле

ћанима и Омеровићима, православни наставају изкључиво у селу Рашћанима, а

претежу у селу Чебари (Цебара)... Говор им је красна штокавштина икавскога

изговора.“20 Према подацима С. Рубића и А. Нуића, године 1899. било је на

подручју Дувна „9323 душе“21. М. С. Филиповић констатује да је у току другог

свјетског рата и по његовом завршеткудошло „дознатних промена у становни

штву појединих села“.22 Наводи примјер српског села Рашћани у којем је 1941.

год. било око 50 кућа, а 1961. било их је 35. Даље наводи: „Ратје довео и до про

мена у етничком саставу становништва појединих насеља: половину села Цеба

ра нпр. чинили су православни Срби, и тај део села је сада пуст“.“

12. Занимљива је теза коју износи Ш. Кулишић у студији „Етнолошка и

фолклористичка испитивања у Ливањском пољу“: „Средњовјековна икавска

група, из које се доцније развило садашње хрватско, српско и муслиманско ста

новништво икавског говора, како по свему изгледа, првобитноје представљала

амалгам хрватског, српског и влашког становништва.“

13. Након управо завршеног рата, остаје нам само да констатујемо, са ових

простора скоро потпуно је нестало Срба. Масовно су у избјеглиштву. И велики

број овдашњих Муслимана напустиоје ове крајеве. Ратом је поремећен и бројча

ни однос старосједилачког хрватског становништва и новодосељених Хрвата,

такође ратних избјеглица, углавном из централне Босне. У вријеме припремања

овога рада за штампу, уз помоћ међународне заједнице, отпочео је повратак

избјеглица кућама. Каква ће, након свега, етничка слика подручја бити — остаје

18 Петрић М., Ливно, 36-37.

19 Петрић М., Ливно, 37–38.

20 Клаић, Дувно, 51.

21 Р-Н, Дувно, 247.

22. Филиповић, Дувно, 319.

23. Филиповић, Дувно, 320.

24. Уводно излагање Ш. Кулишића у већ помињаној монографији „Етнолошка и фолклори

стичка испитивања у Ливањском пољу“, стр. 18.
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да се види (надамо се да ће се сви, ипак, вратити својим кућама), али дијалекатска

слика подручја неће остати иста.
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Списак пунктова: 1. Челебић— Чл (С иХ); 2. Чапразлиje — Чп(С иХ); 3.

Горњи Рујани ГР (Х и С); 4. Доњи Рујани — ДР (Х); 5. Струпнић— Ст (Х); 6.

Прилука — Пл (X и С); 7. Каблићи — Кб (Х и М), 8. Губер — Гу (Х, М и С), 9.

Поткула — Пт (Х); 10. Шуица— Ш (Х); 11. Ведашић— Be (X); 12. Мандино Се

ло —МС (Х, М и С), 13. Конгора — Кг (X), 14. Сеоница— Се (Х); 15. Црвенице

— Цр (Х); 16. Степен—Сп (Х); 17. Месиховина—Мс (Х); 18. Присоје—Пр (Х),

К—Ковачи (исп. Јурч., Дувно)(Х), Л —Липа (исп. Марковић, JИА) (X и С).

О ДОСАДАШЊИМ ДИЈАЛЕКТОЛОШКИМ РАДОВИМА О ОВОМ ГОВОРНОМ ТИПУ

14. У четвртој књизи Зборника за народни животи обичаје Јужних Славе

на, објављеној крајем прошлога вијека, тачније 1899. године, налазимо тексто

ве С. Рубића и А. Нуића који се тичу живота и обичаја становника Дувањског

поља. Под насловом „Дувно. (Жупањац)“ спојена су два засебно рађена прило

га, с напоменом уредништва Зборника да је прилог А. Нуића посебно означен,
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јер му „језик— особито начин приповиједања — није посве на народну“:25 Неке

важније особине говора могу се сагледати, посебно у прилогу С. Рубића. Иако

писани народним језиком, текстови нису имали за циљ аутентичан народни го

вор. Стога им се мора приступати критички.

15. Прва обавјештења о икавскошћакавским говорима југозападне Босне

су сажети извјештаји или узгредна запажања потребна за праћење распрости

рања и домашаја некејезичке особине, у којима се у најопштијим цртама иден

тификује говорни тип. Такви су извјештаји М. Павловића?6 и Д. Брозовића?7,

који су, мада сажети, могли послужити дијалектолошкој картографији и оп

штијим дијалектолошким уџбеницима.

16. Описујућијезик дјела Ивана Анчића, босанског писца ХVII вијека ко

ји је свој језик називао „думанским“, С. Марковић је дао низ података о савре

меном говору становника села Липе код Дувна,28. Анчићевог родног мјеста, а

освртао се и на говор становника околних села. У оквиру велике монографије о

народном животу у Ливањском пољу Ђ. Чустовић је дала приказ народног го

вора, базиран на етничкој основи 29. Посебно су представљени говор Хрвата

икаваца, говор Срба икаваца, говор Муслимана икаваца и говор Срба ијекава

ца, а на крају је дат систематизован преглед говорних особина икаваца. Рад

пружа доста корисних информација, алије често заснован на фолклорној грађи

(пјесме и приповијетке) која „никада није највјернија слика говора који се

испитује“.30 Грађа није акцентована, а неки од закључака су подложни преи

спитивању. Одличан „Прилог проучавању говора села Ковача код Дувна“ дао

је И. Јурчевић,31 Село Ковачи је ауторово родно мјесто па се он ослања „у знат

ној мјери на властитијезични осјећај“,32 што може имати и недостатака. Фонет

ске особине су презентиране у форми одговора на питања из упитника проф.

Павла Ивића „Инвентар фонетске проблематике штокавских говора“,“ уз

кратке напомене из морфологије. Датје низ за дијалектологију релевантних по

датака, али се аутор није упуштао у даља истраживања. У монографијама о

сродним и сусједним говорима ово подручје је често помињано, при испоређи

вању или објашњавању појединих говорних црта. О свим тим радовима биће

25 P-Н, Дувно, 244.

26 Павловић М., Извештај о испитивањима икавских говора у Босни и Херцеговини, Гла

сник САНУ V, Бeoгрaд 1953, стр. 324-325.

27 Броз., Истраж., 347-351.

28 Марковић, ЛИА.

29Чуст., Ливно.

30 А. Пецо: Ђ. Чустовић, Народни говор (у Ливањском пољу), ЈФ ХХV, Бeoгрaд 1961—1962,

стр. 425.

31 Јурч. , Дувно, 101–120.

32 Јурч., Дувно, 101.

33 Ивић П., Инвентар фонетске проблематике штокавских говора, Годишњак Филозофског

факултета у Новом Саду, књ. VП, год. 1962—1963, стр. 99-110.
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ријечи у даљем тексту, при обради појединих говорних особина, односно при

покушају одређивања мјеста и карактера овог говорног типа.

ОСВРТ НА НАЧИН И ЦИЉ РАДА

17. Интензивнија теренска истраживања вршена су у више наврата током

осамдесетих година и трајала су неколико мјесеци.“ Кориштене су магнето

фонске траке, познати упитници за испитивање народних говора и радне све

ске. За информаторе су биране старије особе за које се могло рећи да свој говор

не прилагођавају странцу, а истовремено довољно комуникативне, тј. подесне

за ефикасан рад. У радне свеске биљежен је спонтани међусобни разговор ин

форматора, узгредна запажања и сл.

Истичемо да је грађа упоређивана са оном коју су на овом терену биље

жили провјерени испитивачи народних говора Д. Вујичић и Ј. Баотић у оквиру

пројекта Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс — синхронијска де

скрипција и однос према стандарду, а истовремено је и употпуњавана њоме.

18. Циљрадаје цјеловитији описливањско-дувањског говорног типа.35Де

скрипцијом и теоријским разматрањем појединачних феномена, као и праћењем

појединих изоглоса и упоређивањем са особинама сусједних и сродних ближих и

даљих говора покушаћемо показати шта је то што овај говорни тип издваја у по

себну цјелину, односно шта га одликује унутар штокавског комплекса.

Предратне прилике, и за рад на терену неповољне околности, а касније и

ратна догађања, онемогућили су привођење посла крају на жељени начин. Наи

ме, након обраде прикупљеног материјала ваљало је поново отићи на терен и,

помоћу спецификованог упитника и на друге начине, сакупити податке који би

попунили празнине које се неминовно укажу при оваквој врсти рада, а неке по

датке провјерити. Тиме би били отклоњени барем неки недостаци, а остало би

мање недоумица када је у питању народни говор на овом подручју. Ту, прије све

га, мислимо на тзв. унутрашњу диференцијацију говора. Било би могуће јасније

сагледавање феномена који би показивали унутрашње супротстављености које

су резултат степена утицаја других говорних типова (западнохерцеговачког, за

паднобосанског и др.). Ваљало је више пажње обратити и на специфичности у

говору старосједилачког муслиманског и српског живља, а уважавајући неспор

ну чињеницу да је хрватско становништво на овом подручју већинско, и да се,

углавном, описује њихов говор. Надамо се да ће доласком бољих времена, у по

вољнијим околностима, недостатке бити могуће отклонити, а да је рад, и у ова

квој форми, допринос употпуњавању слике о штокавским говорима.

34. Аутор овога радаје и прије и након наведеног периода долазиоу контакт са икавцимато

га подручја.

35 Д. Брозовић овај тип именује „ливањско-дувањски говориливањско-врбаског (икавског

шћакавскога) дијалекта“ (Броз, Макарско пр., 387).
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ФОНЕТИКА

ВО КАЛИ

19. Ливањско-дувањски говорни тип има релативно стабилан вокалски

систем. Пет основних вокала, и, е, а, о, у, су, углавном, стандардних фонетских

карактеристика и фонолошких вриједности. Силабичку функцију може имати

и сонант р. Све јединице могу бити акцентоване и неакцентоване, дуге и крат

ке. Вокализам овог говорног типа у извјесној мјери обиљежава спорадична

дифтонгизација дугих средњих вокала, чешће е него о. Дифтоншке вриједно

сти це, уд налазимо на читавом терену. Појава је факултативне природе — у

истим позицијама и у истих говорника дифтонг може да изостане, да е, односно

о, имају нормалноштокавску вриједност.

20. На тенденцију затварања дугих вокала а, о, е, нарочито вокала а (у ма

њој мјерио, најмање е), у сјеверној, централној и сјевероистичној Босни указао

је Јован Вуковић.36 Драгољуб Петровић у говору Змијања уочава да „дуго а...

на знатном делу овог терена показује више-мање јасну тенденцију ка затвара

њу“.37 У говору ијекаваца Босанске крајине „може се понекад чути мало затво

реније а“,38 констатује МилорадДешић. Затворено дуго а налази Иван Брабец у

говору Тузле,39 а ао налази и Миловоје Павловић у говору Јајца.40За посавски

говор Стјепан Ившић наводи примјере са „а“ (= затворено а)“, као и примјере

изван посавског, са подручја Н. Градишке, уз претходну констатацију: „У што

кавском се нарјечју вокала веома ријетко мијења.“ Напомиње да је затворено а

Решетар биљежио „само спорадички“ у Дубровнику, Боки которској и Па

штровићима.“ За икавскошћакавске говоре западне Босне Асим Пецо каже:

„Појава затвореније артикулације ниског самогласника а позната је на великом

подручју ових говора.“

36 Вуковић, БХ типови, 24-25.

37 Петр., Змијање, 29.

38 Дешић, ЗБИГ, 33. В. и Рамић, Размеђа, 276.

39 Брабец, Тузла, 8.

40 Павл., Јајце, 109-110.

41 Ившић, Посавина, 57; Решетар, Дер шток., 103–104.

42 Пецо, ИШГЗБ I, 89.
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21. За говор Имотске крајине и Бекије Мате Шимундић наводи: „Изговор

гласа а једнак је његову изговору у књиж. језику“,43 а Милош Окука за рамски

крај да „се укључује у тзв. јужну зону шћакавских регија које не знају за ову

особину“ (измијењене боје вокала a, e, oj, оспоравајући наводе Д. Игњатовић о

затварању вокала а и о, и отварању вокала е у говору Раме.“ Јосип Баотић за а у

икавскошћакавском говору у околини Дервенте каже да се изговара „као у

стандардном језику“, допуштајући да се спорадично могу јавити и случајеви

затварања.45

22. На терену југозападне Босне, на подручју Ливна, Ђ. Чустовић је кон

статовала „богатство вокалске неизразитости“, док на подручју Дувна, у го

вору села Ковача, И. Јурчевић не налази да је тако.47

На основу анализе грађе прикупљене за овај рад, може се устврдити: ли

вањско-дувањски говорни тип спада у групу говора млађег икавског дијалекта

за које проф. Павле Ивић у Дијалектологији српскохрватскогјезика каже да се

у погледу боје вокала слажу с источнохерцеговачким дијалектом.“

ВОКАЛНА

23. Ниски отворени самогласник а је нормалноштокавске артикулације.

Његова изговорна вриједност условљена је фонетским окружењем и супрасег

ментним факторима у мјери која одговара стандардном изговору. Могућаје на

зализација наглашеног а испред н, слајка, слајчица Кг Пр.“ За нормалношто

кавски изговор наводимо неколико дијалектолошки информативних примјера

са дугим а“:

ä: глава ШСпКг, врата Сп ГyВеДР, врати Пт Пр Кб Ш, мачак Се Гу Пр

Чл, чамац Цр Пл Сп, тама Чп Ве Гу ПтMc, занати Мc Пр ГР, патак Се СтЧл

ГР,раван СтДР Се Ш,јаје Се ДРЧл,јака ЧпГу Пр Ш,гладан Пл Се ГРМс Цр,

а: главу Се ЧлПл, дар ДРЧл Се, клас Пр Ве КбШ, стари Ст ГРПт, млади

Се Пл Гу, ја Цр Пт Кг Ст, ради Ш Чл Мc Сп, спава Чл. Се Ст, лађа Се Пл Пр,

мрав Ве ПрKг, лакат ЧлПтСе, злато ДРГуШКб, пратар Мc Се Ст ГР;

ДР Ве, зидар Гу ШПр Мс, дграјала СтКГ.

43 Шим., ГИКБ, 26.

44. Окука, Рама, 27–28, Игњат., JДЈФ, 67.

45 Баотић, Дервента, 48-49.

46 Чуст, Ливно, 92, 101, 105.

47 Јурч., Дувно, 101.

48 Ивић, Дијалект, 176; Пецо, ГИХ, 33.

49 В. Шим., ГИКБ, 26.

50 Дуго а је у босанским говорима „склоно“ затварању, в. Пецо, ИШТЗБI, 89, Петр„Змија

ње, 199, Павле, Јајце, 109-110; Вуковић, БХ типови, 24–25; Брабец, Тузла, 62 и др.
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Никако не бисмо могли говорити о помјерености артикулационе базе, по

себно не уназад, и не дугога (какву налазимо у неким босанским говорима, в. т.

20). Могућеје да се у постакценатској позицији, у случајевима када а алтернира

са е, а као посљедица поколебаности говорника, или због говорне ситуације, ја

ви а“, дакле а помјерено напријед, и то редуковано: ноћđес, једаен, вечераес,

данаес, што је мање релевантно за утврђивање физиономије говора. Значајно је

напоменути да се том особином овај говорни тип „уклапа“ у икавске говоре ка

кви су рамски и имотско-бекијски.

24. Супституција вокала а другим вокалом може бити резултат процеса

асимилације, дисимилације, аналогије или неких екстралингвистичких утицаја,

у домаћим ријечима и ријечима страногпоријекла чији степен адаптираности че

сто постиже књижевни облик. Алтернације су везане углавном за домаће ријечи.

Вокал о умјесто вокала а биљежимо у овим примјерима:

ливода? Пл Ст Гу, на ливоди Мс, ливоде ДР Сп ЦрШ Мс, Ливоднице Чл,

одливодит СтКг Чп, лабов Кг, лабово Ст, шкриповац Мс, напомет СтКб, до

лекПр ДР Мс, долечина СеПтПр Гу, долеко Се ЦрЧп, напост Ш, за напостШ

Мс, дндолен Ш Се Пр, дполен СпСе Чл, отoлен Пт, сутро СтЧо, присутро Ве

ДР МcКrЧл Ст Гу Се Цр, затворат“ Пр, отворај Кг, отворат Се Ве ПтКг.

Тако и у ријечима страног поријекла: чдрапа54 Чп ДР, чорат КгПр Ве, чo

рапи СеМc, чорапетина Се, чорапине Мс, отреса СтMcЧл, митрољези Чл С,

Пошалић Ст Ш, кобан“ (тал. gabbana) Чл. СтШ, конап (лат. canapus) Пр Гу ДР,

коризма (тал. quaresima) Ст ГР Ш, компн (лат. caminus) Мc Се, Домљан (лат.

Damianus) СтШ„Ддмљановић Ст. (У латинизмима је латинско кратко а супсти

туисано са о приликом преузимања тих ријечи.)

Бројеви седамдесет и осамдесет, због асимилације, могу имати и форме

седомдесет и осомдесет Ш Кг Ст Цр Пл Се.

Примјетно је да се неки од ових примјера јављају и у другим босанским

говорима, и сродним икавским говорима, у оваквој форми. За утврђивање боје

вокала а најважније је то да се ради о замјенама једне фонеме другом, да није у

питању прелазна вриједност, алофон.

25. У неким одомаћеним ријечима страног поријекла, чији је облик углавном

стабилизован и структура слога прилагођена правилима овог говорногтипа а -е.

51 В. Баотић, Дервента, 50.

52 Веома раширена појава, в. Решетар, Дер шток., 101; Пецо, ГИХ, 35; Петр., Змијање,

31-33; Жуљић, ДВД, 40; Павл., Јајце, 109-110; Пецо, ГЗХ, 52, Шим, ГИКБ, 27.

53 Аналошке форме које је са обиљежио и Вук (Вук, СР), а исп. и на другим странама (Ђу

ровић, јВ-вX, 100; Баотић, Дервента, 52).

54 Алтернација према стандарду, мада се овдје ради о изворном турском облику gorap

(Шкаљић, Турцизми, 164). Исп. и Петр., Змијање, 32; Брабец, Тузла, 25, Ђуровић, јВ-вX, 100; Бао

тић, Дервента, 52.

55 В. Шим., ГИКБ, 28.
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жендар Мc ПтЧл КГ ДРСе Цр, ето жендара Мс, кадер Пт, егрдном Се

Сп Цр, сто долера Се, комедант Пт Ш, катестер Ш Ст, барјектар Мc Цр Кг

Ве Гу, баректар Ш.

У ријечима углавном домаћег поријекла е замјењује а или алтернирају у:

ноћеc56 Ст. Кг Цр, вечерес Ш Чл, никет Кг ДРЧп, будалешћина57 Пр Сп ШГР,

једен“. Пр Мc, iљеда Мс, пењка СтШ Цр Мc Kг Ве КбСе Чл, шеничена бра

шна39 Мс, шимлете куће Ш.

Поред обичнијег вашар говори се и вашер Кб60

26. Однос секвенцира и ре у три коријена, враб-, раст- и крад-, у овом

дијелујугозападне Босне је веома јасан —редовно се појављују морфеме вреб

и рест-, а крад

вребац Чл. СтКбШ Мc Се СтЦр Кг Ве Пр ДР ГРЧп, Вребац ШПтКб,

вретци Кг Чл Ст, ребац Пт Ш, вребаца Ст Цр, рест Ш Цр Гу МcКр, ресте ДР

McПр Пт, заресло Се Чл ГР,реста Чл. Ст, литорест СтЧпДР Ко Пр Мс, наре

сте Кг Мc СтСе Цр, изресла СтСе Цр, краст ГРЧл ДР Се СтСп Кг Пл Пт,

укради“ Мc Се, украст Се Цр.

Према тој изоглоси овај говорни тип припада II Ивићевој зони, у којој су,

поред најјугоисточнијих чакавских, чакавских екавско-икавских говора острва

Лошиња и Суска, штокавски, обично икавски говори на далматинском копну, у

централној и западној Херцеговини,југозападној Босниба ијужној Хрватској.62

27. Секвенце -жњ- или вокала -а- у основи облика глагола жети нема.

Овдје је: жење Мc Се Цр Ст ДР, жењемо Ст ГР, жењи Ст Се, пожевенобз Ш

КГ. Ве ПТ СТ,

28. Говори се јеpeбица Пр Ве Гу, ребица“. КГ.

56 В. Пецо, ГИХ, 33–34, Шим., ГИКБ, 26.

57 М. Дешић наводи будалештина, и констатује да је ту суфикс-ештина (Дешић, ЗБИГ,

37). На икавском теренујугозападне Боснеје и будалесат МСМс, ајавља се и будалашћина Мc.

58Ђ. Чустовић уговору Хрвата икавацаЛивањског пољабиљежиједаен (Чуст,Ливно,92).

39. У посавини С. Ившић биљежи „дашчент или дашчени (мјесто дашчани или дашчани)“

(Ившић, Посавина, 58), а у Дервенти Баотић земљени, конопљене гаће, новчена заједница (Баотић,

Дервента, 50). Овдје треба имати на уму да се и суфиксом -ен изводе придјеви који „означавају да

су појмови које они одређују од онога што значе именице од којих су изведени придеви“ (Стеван.,

ССХЈ I, 564), исп. и Правопис 1960.

60 М. Николић у Полимљу поред вашер наводи и чешће вашир (Ник. М., Полимље, 219).

61 М, Окука у Доњој Рами поред вреб- ирест- спорадично биљежи иукреду,укреди у гово

ру Муслимана (Окука, Рама, 38). М. Шимундићу имотскко-бекијскомрестиребац (Шим., ГИКБ,

27). В. и Решетар, Дер шток., 101, Вуковић, Кр-Леп., 294; Пецо, ГИХ, 34, Јекавске оазе, 282 и

ИШГЗБI, 96, Ившић, Посавски, 180, Броз., Иjешћ., 134.

61а Прецизније разграничење зона у југозападној Босни, икавској и ијекавској, према овој

изоглоси, в. у Рамић, Размеђа, 276.

62 Ивић, Промена, 383-393.

63 Тако је и у околини Дервенте (Баотић, Дeрвeнтa, 147).

64 А. Пецо у источној Херцеговини биљежи јеребица, а М. Шимундић у имотско-бекиј

ском говорујеребица и јаребак, јаребац,јеребац (Пецо, ГИХ, 34, Шим., ГИКБ, 27). „Говори сеја

peбица и јеpeбица, а не зна се, које је из којега изишло“ (Марет. 3, 107, РСАНУ).
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29. Лексема пријатељ јавља се у више фонетских ликова, што се може ту

мачити њеним фонетским склопом и икавском природом говора, јер секвенца

ија која се јавља и као ије намеће свијест о вези са ијекавском замјеном јата, а

овдје лакше опстају екавске од ијекавских форми. Најчешће је претељ65 Цр Мc

КгЧп ДР Се Сп, а чују сејош пријатељ Ве Гу, пријетељ Ве, прjeтељ Мс, прија

тељ Пт. У говору села Ковача, код Дувна, И. Јурчевић примјећује семантичку

разлику: „родитељи младенаца зову се претељи, а постоји и ријеч пријетељ ко

ја означава опћенито пријатеља“.66Чини се да је форма пријетељ накнадно вра

ћена, са нешто диференцираним значењем, а да је основна форма претељ.

30. Облици мињи и диљи на овом подручју су непознати. Говори се мањи,

даљи, даљеб7: мањи витар Се, даљи си Цр.

31. Изостаје књижевнојезичко двојство али композита глагола ићи: саћ

Мc СтЧл, изаћ68. Се Цр Пл Сп, обаћ Пл СтЧл Цр.

32. Лексемајечам Кг Вечешће се јавља у формијечим Мc СеKг Цр ДР Пр

Гy Кб. Такво и на мјесту непостојанога опстаје и у облицима: јечима Мс, ујечи

му Се, као и ујечимен Се Мc Цр, донесејечимена брашна Мс. Облици именице

сан обично задржавају а — у сану Цр, сана СтСп Кг Пр Гу, али је и сна Ве Кб

ДР. Тако биљежимо и паса Пр ДР, али је обичније пса Чл. Пт Ш Ст.

33. Чини се да је основна форма презента глагола ткат ткајем Ст Мc Цр

Пт ДР Гy Кг Се, ткаје Кг Се Ве Цр Мс, мада се чује и тка Кг Пр.

34. Говори се казамак СтЧп и козомак69 Се Кг.

35. Секундарноје а у наормалан Мc Се, наормално Мc Се Пт (прилагођа

вањемтипу грађења префиксом на-, при преузимању лексеме (тал. normale)).

ВОКАЛ E

36. Сљедећи примјери би требало да покажу стандардну артикулациону

вриједност овог предњег средњеотвореног вокала:70

леђа Ст Гу Цр ПтЧл Ш, гредељ Се Цр Кг Ве, преде Се Гу Ш, преде Ко,

гредеДР СтСе Мс, зец ШЦр Пт, зецом Мc Пт Ш; тетка Се Сп, лега Мс, легд

65 В. Решетар, Дер. шток., 75.

66 Јурч. , Дувно, 106.

67 Облицимињи и диљи јављају се у више говора: Броз., Фојн., 13; Жуљић,ДВД, 40; Милас,

Мост., 51; Решетар, Дер шток., 97; Вуковић, Пив-Др., 11; Ившић, Посавина, 164. Око Дервенте и

у Рами само спорадично се чују, а у имотско-бекијском нису забиљежени (Баотић, Дервента,

52–53, Окука, Рама, 38, Шим., ГИКБ).

68. Тако је и у језику Ивана Анчића (Марковић, ЈИА, 51-52).

69 „Врста богиња“, обе форме су као покрајинизми регистроване у РСАНУ.

70 Помјерена артикулација овог вокала констатована је у другим говорима: Петр., Змијање,

36, Броз., Извј., 433; Пецо, ИШГЗБI, 98. У говору становника Ливањског поља констатује га Ђ.

Чустовић (Чуст., Ливно, 92).

— 29—
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Ст ДР Пт Ш, скела Мc ШВе, вечер Мc Се Ст, вечери Се Цр, кречом Ш, де

Сусједни икавски говори, имотско-бекијски?! и рамски”, немају помјере

не артикулације овог вокала. Не биљежи је ни Ј. Баотић у околини Дервенте,

изузев у примјеру вечара, гдје отворенија реализација може бити „резултат су

дара двију основних реализација — вечера/вечара“.73 Иједна и друга форма ов

дје се јављају: вечера Мc Се Сп, вечара ШПтММс, па и средње вечđера Ш, гдје

je aе редуковано. Такоје и у увечер Се Цр,увачер Се иуваече Се,умане Ш,уме

не Ш,у маене ШПт. Оваквом отварању вокала е погодује постакценатска пози

ција и конкретна говорна реализација. Значајно је да таквих „мућења“ има у го

вору Срба ијекаваца у непосредном сусједству, у доњем Ливањском и у Гла

мочком пољу.

37. Већ смо рекли да овај говорни тип зна за дифтонгизацију вокала е. На

подручју Дувна ову појаву уочиоје Светозар Марковић, у говору Хрвата и Ср

ба, најчешће у одричним облицима глагола имати.74. На подручју Ливна, по за

пажању Далибора Брозовића, „самогласници о и е под силазним акцентом не

што се дифтонгизирају у старијега свијета: Лубвро, шиест“.75 Ђ. Чустовић и И.

Јурчевић се о овој појави не изјашњавају излажући особине говора ливањског

краја, односно села Ковача код Дувна.

Дифтонгизација дугоге несумњиво је присутна. Дифтоншке вриједности

јављају се на читавој територији, од Чапразлија и Челебића на сјеверозападу,

према Босанској крајини, до Месиховине и Степена на југоистоку, према Хер

цеговини. Факултативност појаве доприноси да остане незапажена. Треба иста

ћи да се дифтонгизација не ограничава квалитетом акцента, а ни категоријом

ријечи у којима се јавља:

Перковић Ст МС ШПт, Пиере ГуЧлЧ Пт Мс МС, пиетком Кг Се Цр Пр

ДРЧп, пиé-шест Мс, са снеком Се, срцедит Мс, спомиенит Мс, сведмд дите Мc,

свиети Ш Пт, Свиета Марија ГР, ниеће Се МС Мс, нема ни куће Ш, миесо Се

Цр, диедо! Се, диедо Цр МС, одреде Цр, шиест Ве Кг, девете Ст, грнеда Мс,

гредеДР МcЧп,мисиéци Чп, нећу ГР, тиетакСтMС, свезали ДР, НиеђоЧп.

При артикулацији овог алофона вокала е (фонолошка вриједност остаје

непромијењена) јасно се распознају предње кратко, неслоговно, и (“) и дуго е

(е) у другом дијелу дифтонга. Нема примјера преласка у двосложну вриједност

(ue).76Важно је напоменути да за говор Имотске крајине и Бекије М. Шимун

71 Шим., ГИКБ, 28.

72. Окука, Рама, 27.

73 Баотић, Дервента, 54.

74 Марковић, ЈИА, 48.

75 Броз., Истраж., 349.

76 Дифтонге у посавском биљежи С. Ившић, у истарским М. Малецки (Ившић, Посавина,

179; Малецки, Преглед, 62), а о дифтонзима у штокавским говорима в. П. Ивић, Г. Драгин, Ж. Бо

шњаковић, Банатски говори, СДЗб ХL, 196-202 и П. Ивић, ЈФ ХVIII, 146.

— 30.—
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дић каже: „Нема затвореног или превише отвореног е, ни дифтонгизираног“.77

Нема га ни у области Раме, нити у икавским говорима Дервенте, а ни западно

босански икавскошћакавски говори не познају ову вриједност. Овом особином

овај говорни тип је близак са икавским посавским у којем „Чешће прелази дуго

е (од некадашњега е, ē и е) у затворено е (е), које се онда дифтонгизира.“78 На

равно, теренски та веза не постоји.

38. Аналошко а умјесто е у прија (према када)79, раширено у икавским гово

pима,80 и овдје се редовнојавља: прија СеМc СтКг, прија Гу, као и најприја Ст.

39. Као резултат фонетских процеса (асимилације или дисимилације), за

тим аналогије, или пак путева преузимања и начина адаптације, када су у пита

нsу ријечи страног поријекла, вокала замјењује е или су у алтернативном одно

су. Чиста супституција везана је, углавном, за ријечи страног поријекла:

ципале Ст Пт Гу КгКбДР Се Мс МС, цитала МС, шверцар81 Се МcКГЦр,

цилендар Мс, парирд оба ока Се, дераглија Мc Цр (мћ. dereglye), џигара (тур. ci

ger) СтЧл, џигарица Кг Мс, саламет (тур. selamet) Гу Ве ЧлЧп ДРМc Се ЦрШ

Пл, мрђала („далмато-романски лексички остатак од лат. деминутива

margella“)82 Се Цр МcКГ ПтШЧл Ст, мрђалице Цр,јачерма (тур. gegirme) Mc,

рашето33 Кг Пр Ве Гу.

Алтернације су углавном у домаћим ријечима: вечара СтСе Цр, чекат ве

чаре“. Се, увачер Сп Мс, паматни људи Мс, самаљем Ст, у мане Се (видно че

шће умене), жабокрачина МС СтЧл Ш., спора менбм Се, прама меном Кг.

Број двадесет најчешће је у форми двадесет Мc Се Кг Ш, али се чује и

двадасет Ст, двадисет Мс, као и редуковано двадесет Ш.

Говори се черан Се Кг и черењШ Ст(стсл. че, kнв, „а - 6 послијер“).

Именица досага Се Цр Сп, „соја, клипач“ може бити у вези са досаља

„прут, ударац прутом“ (забиљежио у сјеверној Далмацији М. Павлиновић, пре

носе Скок, РЈАЗУ, РСАНУ), али и са досегач (потврђено у Лици) (или, семан

тички, докукач, околина Босанског Грахова), „оно чиме се може што досегну

ти, докучити“ (РСАНУ).

40. Промјена е - о у дедоро ти Шје само рјеђа алтернатива за чешће за

ступљено деде Мc Чл Кг Ве МС.

77 Шим., ГИКБ, 28.

78 Ившић, Посавина, 179.

79 Решетар, Дер шток., 102.

80 Решетар, Дер шток., 102, Жуљић, ДВД, 39-40, Броз, Фојн, 3, Окука, Рама, 40, Баотић,

Дервента, 54.

81 Продуктиван суфикс-ар, подупрто глаголом шверцат.

82 Скок 2, под мрђела.

83 Баотић, Дервента, 54 (констатује дисимилацију).

84.У имотско-бекијском М. Шимундић констатује и вечарават, вечарни (Шим., ГИКБ,29);

вечарават потврђује и И. Јурчевић у говору Ковача код Дувна (Јурч, Дувно, 102).

85 Скок 1, под черјен.
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41. У бројним именицама и збирним бројевима, скоро по правилу, јавља

се старији морфем -ер

петерица Мc Се Кб ГуЧл, деветерица њизи Ст, седмерица Мc Цр,

петеро Мc Се МС Чп Ш, седмеро Се Цр, осамнестеро Мс, четверо Кг, ше

стеродице Се,

мада се може чути и четворо Се, четворица Ст што се, у овом систему,

доживљава као књижевни стандард.

42. Редовно је: које, чије, моје, наше, треће.

43. О заступљености о на рачуне иза палаталних сугласника у облицима

типа Гајови Ст, жуљдва Цр, ножомШ биће говора у одјељку о морфологији.

44. Присуство и мјесто е у очинаш М. Шимундић тумачи аналогијом пре

ма очи наш,86 а као и у имотско-бекијском и овдје је лемиш СтMcМСКг Пт Ш.

Сикират се Гу Се, сикирација ГуДР Ш, насикирали се Цр обични су и у другим

говорима. А. Пецо их тимачи као хиперикавизмe,87 а Д. Брозовић мисли да је у

питању аналогија према сикира.88Говори се маћијаДР Цр Се КбПтШ Ст.

45. Хиперикавизми су форме: миђу Се Мc Гу, измиђуШ(овдје је обичније

међу, између), дкрићат се Ст Се Гу Кб МС ШПт Кг Сп, дкрићд Гу, заокрићи

пт.89

46. Уз слезена Кг Гу Кб и слезен СтЧл говори се и слизена Пр Ве. Поред

најчешћег Купрес чује се и Куприс Се, а обично је Мисиовина Се Мс. Вокал и је и

у прилозима заидно Се ЦрKг, уидно ШМс МС. У вези са „прстеном, прстенова

њем“је прстињскаужина Се Мс и прстенскаужина Мс. Обичноје светац, али

је забиљежено и свитац Се.

47. У ријечима страног поријекла супституцију вокала е вокалом и на

лазимо у:

гијометар ШПт Цр Ст ГРЧП Кг, Инглези ШГу Ст, исплодират Ст, ис

плодирка Ст, лигтимација Мс, иглена Се Цр Мc ШКб Гу, о цимента Пт (у Се

цемент).

48. У турцизмимамертукШСт(тур. mertek) имендуле Ст (тур. mengene)

на мјесту вокала е је у.

49. Инструментал једнине замјенице првог лица најчешће је са секундар

ниме: сменом СтДР Кб, саменом Ш Гy Кг. Овакво стањеје подупрто формама

инструментала тебом, себом.

50. Прилогланије искључиво са и лани Гу Ст, приклани Се, наклани Цр.

86 Шим., ГИКБ, 29.

87 Пецо, ИШГЗБ I, 98 и 147.

88. Броз, Фојн, 12. Такве форме су обичне и у говору сусједних ијекаваца, в. Рамић, Јат,

439.

89 В. Пецо, ИШГЗБ I, 98 и 147.
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ВОКАЛ О

51. Артикулација овог средњег вокала задњег реда у сљедећим примјери

ма не одступа од оне коју налазимо у стандардном књижевном језику и која је

обично у већини штокавских говора:

ножи КгПр Ве, ножови ВеKгКб Гу, подне СеKгМc ШПт, поноћа СтCe

Сп, лонца Кг, нос СтЧлЧпДР ГР Пр Пт Се Цр Сп Мс Мс, нож Мc Гу, нош Кг

Пр,мост СтЧлГР, море Гу Ст.МС Мc Се Цр Пт, школа Се Цр МсДР ГРЧл Ст

Кб Кг Ш, број Мc Се Кг Чп, мозакДР Мc Се, коњ Цр Кг Ш Чл Ст ГР ДР, нокат

Ш Пт ДРЧл Ст, коло ШЦр МС, лонац МС СтЧлДРМС, солит ШПт Ст, купо

ват Цр Кб Пл, комушина Цр Се, на ној Цр.

Примјери прелазног степена, када су у питању алтернативне форме типа

субота и субата,90 у којима би могло бити говора о отворености артикулације

вокала о, субdoта ДР., о субаоте Ст, остају на нивоу акустичког утиска, тим

прије што се појављује елеменат извјесне вокалске редукованости у позицији

ИЗа аКЦентованOГ СЛОГa.

52. Затварање о под дугосилазним акцентом извршено је до вриједности

правог дифтонга уб:9.

ко мудре Мс, убн ДР ГР Цр Мc Сп Се, уонда ДР,Лубвро! Гу, пубђемо Мс, ду

ође ДР Ве, уовце Ве.

Овај дифтонг артикулационо сачињавају кратко неслоговноу () и о које

је под дугосилазним акцентом (д). Форме се јављају факултативно.

53. Алтернирања а - о може бити у домаћим и страним ријечима, изван

акценатске позиције:

Понари Ст ДРЧп, Гламач СтШ ПтКб, Имацки Се Цр МСМс, утaрак Ве

Мc Се Кб Гу, субата Пр ПтЧп Гу, мајстарШМc Цр, самуни Цр, немаре ШПт

(знатно је чешће не мере и не море), с прозара Цр, апатека ДР Гу, конапља Ст

ГРЧл, лабода Се Цр, нарат Мс, адвакат Мс, углавном због асимилације или

дисимилације (апатека: лабода).

Већина ових ријечи чешће се, и од истих говорника, чује у формисао, по

себно кад се о нађе под акцентом илије дуго. Чини се да позиција непосредно

иза или испред акцентованог слога може имати утицаја на појаву оваквих фор

ми фонетским путем, али треба истаћи и чињеницу да је она раширена међу бо

санским говорима, посебно ијекавским у сјеверозападном сусједству.” Јужно,

у имотско-бекијском, М. Шимундић биљежи Гламач и Имацки.“

54. Вокал у алтернира са о у ријечима домаћег поријекла:

90 Ј. Баотић за икавскошћакавске говоре у околини Дервенте наводи и примјере отвореног

о и затвореног о икада су акцентовани (Баотић, Дервента, 57); у Рами и Имотској крајини и Бекији

таквих вриједности нема.

91 В. Броз., Истраж., 349.

92 В. Дешић, ЗБИГ, 41; Петр., Змијање, 39; Броз., Фојн., 1; Жуљић, ДВД, 39.

93. Шим., ГИКБ, 31.
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ун Се ЦрЧл Пт Гу Кг Ш Ст, он Се Пт Гу, думаћин Цр Се Ш, домаћин Се

Кг, куће думаћин Ш, уног ижињера Се, днога Пт, унај Ст ДР, с мумцим Цр Сп,

момци СтKг ГР Гу Пт Ве Мc,yнда/унда Мс,унде Кг Пр, унде/онде Ве, бнди/нун

ди Кб, онде Мс, малијун/милијун/мелијона Се.

Чињеница да се ради о алтернативним формама, а и невелик број примје

ра, у складу су са стањем у сродним икавским говорима, какав је говор икаваца

Имотске крајине и Бекије нпр.94

55. Увијек је у у кумпири Цр Гу Пт Се Ст, кумпире ДР, лубања Цр Се Ст.

Говори се загунетка Се.

56. У ријечима страног поријекла у замјењује о и у примјерима:

доктур Ст Цр Се ДР ГуЧпПтЧлКб Be MCMc, доктур Кг Пр, кд докту

ра Ш, вагуни Мс, вагун Чл Ст Ве Кб, вагунери Мс, деректур Се Ш, кумпаније Ст

Се, на плафун Цр, кумадант ШПт, милициунер Ш, купаран Се ГРЧп Кб ЦрШ

Пт Сп, бумбе Ст, бумбардери Ст, радијун Чл, перлун Се, перлунка Се, узми нај

луна Мc, бућа Чл. СтЧпГРДР, гарбун (тал. carbone, „угаљ“) СтЧлЧпДР ГР.

Већина од наведених примјера позната је и у другим говорима,95 с неким

акценатским варијацијама или с којом фонетском измјеном кад је неки други

глас у ријечи у питању.

57. Замјену а умјесто о имамо ујамужа Се Ве Ш Пт, озгар Се, одозгар

Мс, оддзда Се, иако је о било под акцентом и у дугом слогу.

58. На читавом терену заступљена је секвенцаре када се ради о имени

ци гроб.

грeп КГ ПpКб, греба Ве, греб Гу ДР, гребље Се ЦрЧл ДР Гу МСПт Мс, у

грeбље Ст, у греп Ш.

59. Однос о - а - е претеже у корист вокала е у стевена Кг Пр Ве Ш

Се СТ МС.

60. У одричним облицима презента глагола моћи, у вези са јужнословен

ском изоглосом же - pe,96 појављују се различите форме. Основно је да се не

мере МcКг Пр Ве и не море Се Кг Пр Кб ДР јављају подједнако често, а немо

же КгПри немареШ су резултат утицаја стандарда, односно ијекавских гово

ра. Потврдни облици су са о: море, може. (Исп. и т. 108.)

61. У инструменталу личне замјенице другог лица и личне замјенице сва

ког лица су форме карактеристичне и за неке друге икавске говоре:97 с тебом

СтКГ Чл, са себом ДР Ст Ш.

62. О односу -ер-/-ор-у бројним именицама и збирним бројевима в. т. 41.

94 (Шим., ГИКБ, 32). Иначе, промјена о -у уз назалне сонанте широко је распрострањена у

западнијим говорима источнохерцеговачког типа (исп. нпр. Дешић, ЗБИГ, 47; Петр., ГБК, 60;

Драг., ГЛJ, 54-61, Ласт., КГ, 754).

95 Пецо, ИШГЗБI, 283, Броз, Фојн., 6, Петр., Змијање, 30, Дешић, ЗБИГ, 42-52; Баотић,

Дервента, 59; Окука, Рама, 41; Шим., ГИКБ, 32.

96 В. Ивић, Дијалект., 16.

97 В. Пецо, ИШГЗБ I, 97, Шим., ГИКБ, 120.
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63. Секундарно о јавља се у показних замјеница: дптај наш Ст, дпојжени

ДР, дипд Кб, аналогијом према онај, она, оно,98

ВОКАЛ И

64. Када је ријеч о артикулацији овог високог самогласника предњег ре

да, неизбјежно је поменути редукције. О случајевима и степенима редукције

биће ријечи у поглављу о редукцијама, а овдје да кажемо да у овом говорном

типу нема тако честих ванакценатских редукција у неком од унутарњих слого

ва, карактеристичних за многе босанске говоре. 99

65. Алтернирање с другим вокалима, с нултом вриједношћу, као и замје

не другим вокалима присутне су и овдје.

66. Вокала умјесто и налазимо у зејтан (тур. zeytin) СтЧп ДР, арталери

ја Ш Пт (фр. artillerie).

67. На мјесту и употребљава се е нешто чешће, у домаћим и ријечима

страног поријекла, углавном као резултат фонетских процеса асимилације и

дисимилације:

три мелијона мање Се, Муслеман ШСтКгПтЧл, Муслеманка ШПт, чак

шере Цр Сп, деректур Се Ш, дерект (тал. diretto) Ст, степендират Гу, абет

Мс, четери109 сата Мс, четери метра Се, четери су подложња Цр, четери соје

Мс, ноћеватио Ст ГР, ноћево у Пиле Ст. Каже се шпеода СтШ за „чиода“. Вук

је у Барањи забиљежио шпиода, у ијекавском доњем Ливањском пољује шпију

да, а тако је и у Буковици. 102

68. Алтернирају и -у у вериге Се, веруге Ст ГР Гу ШПт, тањир Кг, та

њур Ве Гу ДР.

69. У облицима глагола мирисати могу се чути овакве форме: меруши Ве

Гу ДР, мерушт Кг Пр, мирише Гу Кб, у ДР и маруши.

70. Само са у су јаглука СтЧл ГР и зумбин (тур. zibin) Цр Сп Се.

71. Процесом разједначавања добијене су форме цулпндарЦри цилендар Ст.

72. У префиксу при може да се јави е (о томе у т. 129).

73. О односу а : и у глаголима типа обаћи в. т. 31 и 462.

ВОКАЛ У

74. Артикулација високог вокала задњег реда у не одступа од књижевно

језичког стандарда. И фонетске промјене су мање, у односу на остале вокале.

Дијалектолошки информативни случајеви у вези са овим вокалом вежу се за

98 B. Шим., ГИКБ, 42, Баотић, Дервента, 72.

99 В. Пецо, ИШГЗБI, 99-100; Дешић, ЗБИГ, 56–72, Петр., Змијање, 211-216.

100 В. Баотић, Дервента, 60; Броз., Фојн, 11.

101 Ј. Баотић ову форму у дервентском објашњава укрштањем суфикса -ива/-ева/-ова (би

љежи и ноћоват) (Баотић, Дервента, 61).

102 Скок 3, под спина (исп. тал. spilla, apб. shpine).
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морфологију, паће о томе битиријечи у одговарајућем поглављу. Такви су при

мјери односа ниЉну у инфинитиву глагола III Белићеве врсте (дигнит/дигнут) и

облици презента глагола бити.

75. Замјене за убиљежимо у баланта Се ДР Чл са вокалом а, са о у којун

џија Кб, Којунџија Ст, кокурус Кг Пр, кокурузе Ве, кокуруз ГуКбМc Се, кокуру

за Ш, све због дјеловања процеса дисимилације.

76. Алтернирају у — и у першин Пр Ве, першун Кг.

77. Промјена ве - у извршена је у уш Севе ГуЧпшСтКб ГР, ушију чл

СтMcМС Гy Kг Ве, Ускрс Гу ГРЧл Се Мс, те увик Се Мc ЧлПт ШКб Кг Ве.

Форме вавик Ш Пт, вајпк ДР Чп јављају се на периферном дијелу територије,

према ијекавцима, и резултат су укрштања облика са неизвршеном промјеном

и форми са икавском замјеном јата.

78. Прилогблизујавља се у формама сау и о близо ШМсВе, близу СеKгСт.

ВОКАЛНО Р

79. Сонантр може бити силабичан, имати слоготворну функцију. Кванти

тативне дистинкције се релативно добро чувају:

крв Се Мc СтMC Гу, брци СтСе Цр, црв Гy KгЧп ШПт, црн ШПт Се Мc

МС, жрвањ Мc Се Ст, црви Се Мс, црна ШПт Гу Кб, црно ГуЧп, врба ДР Ст

Чл, прегршће Кг Пр Ве Гу, прегршћ ДР,

стоје наспрам

врто КгПр Се, дрво Се Цр Ве Чп ГР, брдо СтСе Кб ШПт, вртлић Се Цр,

пржина МсМС, затрпала Кг, црвен ГР, мртац Се Ст; прегршће Кб, свекрва Гу

ГРЧп Ст Се Сп Цр Ш.

До аналошког скраћивања или дуљења може доћи у крв КГ, крме КгПр,мр

ки Кö, али то су рјеђе форме у односу на крв, крме, мркт (исп. и прегршћ(е), горе).

80. Редукцијом вокала е у вртено, односно а у срмота, бртеШМc Се ГР

Чл Ст, р преузима силабичку функцију.

81. Најчешће се каже горак Ве Гу КбДР, горак КrПр, али се чује и грк Пр

Гу, са скраћеним вокализованим р.

82. У примјерима с именицом врх може доћи до девокализације: Сбвер Ш

Пт, на ври остана Се. Обичније је вр, на вр.

83. Поред форми са девокализованимр—умрала Мc Се Цр Кг,умрало Се

Mc,умрила Кб, обичне су и умрла Гу ДР, помрло Се,умрла Ве,умрла КгПр.

Забиљежене су и форме аориста са дугим вокалним р на крају ријечи —

јумр Ст, сатp Kг Пр, које стоје наспрам умр Гу и, девокализованих, умри Кг Пр

Ве, односно сатра ДР, сатра Чп Пл.

84. У сусједству с вокалом, на морфемској граници, р задржава слого

творну функцију: врови Се Гу Чп ГР, скра се Се.

—36—



Ливањско-дувањски говорни тип 299

РЕДУКЦИЈЕ ВОКАЛА

85. Изузетна квантитативна нестабилност вокала битно обиљежава за

падније босанске говоре, ијекавске и икавске.193 У икавским западнобосанским

говорима редукција и је „једна од типичнијих особина“,104 докје у рамском ма

ње изразита.105 У посавском говору редукције су доста присутне, 106 а у говору

Имотске крајине и Бекије њихово присуство је незнатно.107Домашај ове појаве

на ливањско-дувањском терену сврстава овај говорни типу ону групу икавских

говора за које се може рећи да им то није типична особина.

Дјелимичне редукције

86. Дјелимичне редукције се јављају углавном у постакценатском слогу.

Односе се на и, које може бити и у позицији вокалау, у радном глаголском при

дјеву, као посљедица односа секвенци ну/ни у глагола III Белићеве врсте, а нај

чешће су трећа, најмање заступљена форма односа и -а - и: шеница ко сунце Ш,

четри године Ш, столица Гу КбЧл, гдрила Се, дителина Кб, дотирам Мс,радили

по ваздан Цр, загpнили руке Се, откинила главицу Ш, прекинили причу Ш,

и на вокалску вриједност боје затворенога којеје у постакценатској пози

цији дјелимично помјерено напријед, у правцу е, или је резултат отварања

средњих вокала е и о:

ноћаес Ст, једаен Чл, вечераес Ст, увđече Се, умđене ШПт, субáота ДР. Иу

овом случају се ради о трећој, прелазној форми, за коју сматрамо да није карак

теристична за овај говорни тип, и да може бити резултат утицаја са стране, при

је свега из ијекавских говора.

Потпуне редукције

87. Потпуна редукција вокала је чешћа. Може представљати директни

продужетак дјелимичне редукције: дотрам (в. т. 94), али се најчешће јавља у

потпуно другим условима. 108

а) Афереза

88. Губитак почетног вокала налазимо, углавном, у ријечима страног по

ријекла. Иако се нашао по неки примјер за сваки вокал, случајеви аферезе вежу

се, углавном, за вокал о, претежно у замјеничким корјенима ов-, он- 19°

103 Пецо, ИШГЗБI, 99-102; Дешић, ЗБИГ, 56–72, Петр., Змијање, 211-216.

104 Пецо, ИШГЗБI, 99.

105 Окука, Рама, 46-50.

106 Ившић, Посавина, 187.

107 Шим., ГИКБ, 40.

108 О овоме исп. Ник. М., Полимље, 202-203.

109 Такваје ситуација и у многим другим говорима, исп. Пецо, ГИХ, 45; Пецо, ИШГЗБI, 100;

Окука, Рама, 47, Шим, ГИКБ,37-38, Баотић, Дервента, 65, Ђуровић,jБ-вX, 133, Дешић, ЗБИГ,59,
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89. Афереза вокала а; шлама (тур. aslama) Ст Гу ДР ЧлЧпКб, има шлама

Ш, роде шламе Ст, спирин ГР Ст, троши спирине Ст, мерички бумбардери Ст.

Најчешће се говори манет Кг Се Цр Ст (тур. emanet), али се чује и оманет,

уманет, наманет Мc.

90. Изостанак почетног е биљежимо у ластика110 (тал. elastica, фр. elasti

фue) Чп Гр Гу, летрични штедњак Ст, шкија (тур. eskiya) Mc Kг, шкију би про

давала Се.

91. Без почетног и су познати случајеви некција ГуЧл Ст, Талијан Чл Ст

Кб Гу Ш Пт, Талијани СтЧп, ћиндија Ст. Говори се Италија.

92. Ује изостало у зенгија 111 СтЧлЧп. Обичнија је стандардна множина

кућани Ш Пт Кб Гу („(у)кућна чељад“) него укућани.

93. Аферезу вокала обиљежимо у прилозима и придјевима: вако Се Цр

ЧлШ Пт МС, нако СтЧп, вако ко је сад Мс, вако нешто Ш, прострла вако Цр,

вака овлика Сп, нолики Ст, наконолико Ст; вамо ШДР, амо КбГy Мс, амо ћуја

ГР, иђеш вамо Ш. Почетно о изостаје и у парација Се, парирд оба ока Се, сови

на Гу Кг Гр Кб Ве.

б) Син ко па

94. У медијалној позицији од свих вокала најчешће изостаје и. Карактери

стичне су двије групе примјера. Једна је губљење и <b. У глагола изведеним од

основног глагола тјерати и < b најчешће изостаје:

дтрат Се Ст ГР Кг ГуЧл, дотрат Гу Ст Се Мс МС, затрат Се Ст Ве,

притрат ГуЧл, истрат ГуЧл Ст Ш, потрат Кг Гу, затра се у смет Мс, до

трали бвце Ст, затрб зуб Цр, потрај Ш, дпра и доли Мс, дотра сино Се, на

чем истрат Ст, дотрам с коњмом Чл, дотрали коња дрва Мс.

Могуће је да у овим примјерима имамо испадање и као други степен ре

дукције, тј. као директну посљедицу, наставак редукције већ дјелимично реду

кованог и, али, када су у питању изведенице од глагола тјерати, извјесно је да

су овакве форме чешће од оних у којима се овакво и чува, поготову од оних са

дјелимично редукованим и.

95. Уумрт МсДР Гу СтЧл и -5 изостаје (аналогијом премаумрла и сл.),

али је и умршт Кб Кг Пр. Дуго вокално р у умрт констатује и М. Окука у Ра

ми.112 У Фојници и Змијању такође изостаје и, али јер кратко.113 У говору ста

новника Липе, на подручју Дувна, С. Марковић такође биљежи умрт,114 док је

Рем., Кладањ, 113, Ник. М., Полимље, 204. М. Николић за говор србијанског Полимља напомиње да

„С обзиром на прилике ... обележенима би се могли сматрати ликови с о-“ (ор.сit.204).

110 У сењском је такође ластика и летpика (Могуш, Сењ, 27); у имотско-бекијском ла

штрика (Шим., ГИКБ, 38).

111 У западнобосанском ијекавском М. Дешић биљежи зенђија (Дешић, ЗБИГ, 70).

112 Окука, Рама, 50.

113 Броз., Фојн., 40; Петр., Змијање, 216.

114 Марковић, ЈИА, 123.
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Ђ. Чустовић ову форму забиљежила у говору Срба ијекаваца у Ливањском по

љу, без ознаке акцента. 115

96. Друга група примјера са синкопом вокала и су количинске придјевске

замјенице и прилози за количину, с напоменом да су ове форме мање заступље

не од оних са и: колки Ве, колка Ве Кб, толко Кб, по колко Мс, за колко дође Се,

толки Ст.

И број четири може бити захваћен синкопом; четри Гу ДР, три-четри

Ст, четри фучије Ш. Стандарднојезичка форма четири је увелико потиснута

формом четери (в. т. 67), па се четри и четири рјеђе чују. 116

Обично је волила, дилила, али у Гу је забиљежено и волла, дилла (исп.

т. 154).

Говори се копрва Кг Пр Кб ДР и коприва Ст (мада је на овом терену

основна лексема жара за Urtica urens).

97. Синкопа вокала о је карактеристична за количинске замјенице: ев

двлико Мс, вака овлика Сп, овликок Ст, онлишни 17 Пт, керач овлики Ш.

98. Примјери синкопе е и у су још рјеђи. Говори се ветринар СтЧл, ма

тријал Чп, матријала Мс, вртено Пт, у вртенету Ш. Најчешће се јављају

форме прилога одовда и одота;у по правилу изостаје и у жељдац КГПр ВеДР.

99. Синкопа вокала а је редовно у облику брте („брате“, с нешто помјере

ним значењем): мој брте Се, брте богме Мс, нису брте Ст. Говори се срмота

Ш ГР ЧЛ Се.

в) А по ко па

100. На читавом терену, у говору Хрвата, Срба и Муслимана, досљедно

изостаје вокал и у инфинитиву свих глагола, тј. уопштава се облик супина:

tih CeГy KгЧлКб Мс МС Ве, пиват ШПтЦр Гу, наћЧл Се Мс, спават Цр

Се СТДРШ,умрт Мc Се Ст ГР, зафаљиват ШПт, трест Ве Се Ст, драт Се ГР,

чут Ве Чл, коват КбМС, носит Ст, стећ Гу ГР, унић Ш, истрат Се ГуЧлСтШ.

101. Финално и изостаје и у глаголском прилогу садашњем: носећ Се,

uђућ Мс, застајућ Ш, посрћућ Пт, зафаљујућ Мс, оста лежећ МС.

102. У императиву, само при експресивнијем изражавању, и испред пар

тикуле дефо), и може изостати: нос то Ш, покаш се Ст, дове-де га амо Ст ДР,

стан-деро Чп. -

103. Финално и бива захваћено апокопом у неким облицима помоћних

глагола, у везницима и рјечцама: јес пошб Цр, шта с пита Мс, нисти Се; ти б за

писб Цр, бил ја Ст, ни куће нит кућишћа Ш.

104. У приједлогу (по)вишеможе изостати финално е. виш куће Ст, повиш

главе Чл, повиш села Гр, повиш нас Гу.

115 Чуст., Ливнo, 111.

116 У Имотској крајини и Бекији „Синкопа самогл. и је потпуна у броју четри“ (Шим.,

ГИКБ, 40). В. и Дешић, ЗБИГ, 64.

117 М. Шимундићу имотско-бекијском биљежи тликт, кликт (Шим., ГИКБ, 40).
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105. Рјечца заправо и везник него могу се јавити без финалног о. заправ

Ст ГР; више за медвида нег за двајест оваца Ш, волим нег паре Гу.

106. Апокопу а у императивној рјечци нека потврђују примјери: нек зна

Кб, нек дође Чп.

г) Хаплологија

107. Хаплологија је „нестајање читавог једног слога када се овај нађе не

посредно поред истог или сличног слога у некој речи“.118 У дијалектолошкој

литератури најчешће навођени примјер хаплологије је куруз (< кукуруз).119 Та

кво слоговно разједначавање за ту лексему овдје је ријешено разједначавањем

вокала — кокуруз (в. т. 75). Истина, забиљежио сам у Сеоници, дувањски крај,

примјере: куруза до шише, квинтал курузова брашна, али се, према грађи при

купљеној у том селу, и у осталим пунктовима, може рећи да таква форма није

својствена овим говорима и да је то нанос са стране.

108. У презентским облицима глагола моћи и хтјети у говору може изо

стати читав слог: не маш ни разумит Ш, не меш ни наћ Гу, шта-ш сат Пт, ку-ш

јић Се.120

109. Турцизам ђечерма (јечерма) (тур. gegirme) на овом терену најчешће

има форму черма СтЧл Се Мс МС Гy ГР. Забиљежили смо и анчерма Мс, ана

лошко према антерија, и јачерма, форма настала дисимилацијом.

110. У бројева су могуће форме типа: шесет Ш, дваест Пт, четерест Ст,

четаераст Ш.

Појаве у хијату

а) Ел из и ј а

111. Узастопне вокалске секвенце у сандхију могу бити захваћене елизи

јом. У облицима показних замјеница вокал о се елидира у примјерима:

на ни жар 21 Ш, шта но је рекб Ст, што носи рекб Пт, у ној кући Се, на ним

њијовим ливодам Мс, за вуту ГР, на ведоли Мс, иза ве Се, у ну котлушу Цр, и ва

Милена Пт, сву ну башчу Мс, у ну теку Се, у ној шали Ст, како но ти Ш, за ве

бандиéре копали ДР.122

118 Стеван., ССХЈ I, 103.

119 А. Пецо је мишљења да је „у питању редукција гласова, прво самогласника у па затим

оклузива к: кукуруз-кукруз-куруз“ (Пецо, ИШГЗБ 1, 250).

120 О овоме в. Пецо, ИШГЗБ I, 101 и Ившић, Посавина, 188.

121У оваквим позицијама, на основу квантитета вокала, може се говорити о сажимању, а не

oелизији вокала. Примјери су груписани на овом мјесту због постојања примјера са кратким вока

лом, у истој или сличној позицији. О овоме в. Пецо, ГИХ, 42, Ник. М., Полимље, 215.

122 Иако се поделизијом обично подразумијева изостајање првог од два вокала у међу

собном додиру у вези ријечи (Симеон, поделизија), у нашој дијалектолошкој литератури се, у

вези са уклањањем хијата, под елизија најчешће разматра уклањање и другог по реду вокала у

говорном ланцу.
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112. Честе су конструкције са рјечцом ево, у којој е бива елидирано: ев

öвлико Ш, ев ови Пт, ев бвде Мс, ев овлишно Цр,

а нешто рјеђе са рјечцом ено: ен он Ст, ен авута Се.

Често се говори па-нда, п-онда СтЧл Пт Ш.

Као први вокал и се елидира у ја б уставо Се, не бун казб МС, шта б

остало Ст.

Чини се да је уклањање хијата елизијом најчешће везано за говорну ситу

ацију и емоционално стање говорника. У свим од ових окружења обичне су

форме у којима елизија изостаје, ахијат опстаје: у оно вриме Мс, у онај стан Цр,

на оним Се, ево овај Ст, зна б он доћ Мc.

б) Контракција во кала

113. Један од начина превладавања хијата је и асимилација и сажимање

вокалских група. Артикулациона природа вокала омогућује контракцију на

кон асимилације. Асимилације и контракције и овдје су присутне. Вокалске

групе могу и опстајати, углавном захваљујући семантичким, морфолошким

или прозодијским разлозима, или бивати „разбијене“ сугласницима ј и в, за

довољавајући тиме правило дистрибуције да у говору ријетко два вокала стоје

један поред другог.

114. Судбина вокалске групе ао свакако је најинтересантнија, а због фре

квентности, рекло би се и најзначајнија. Сажимање ове групе може бити усло

вљено поријеклом вокала који је сачињавају, позицијом у ријечи, супрасег

ментним фактором, а трпи и спољне утицаје, напросто због своје учесталости.

На највећем дијелу ове територије, и у највећем броју случајева, у секвен

ци када ниједан вокал није наглашен, у радном глаголском придјеву долази до

регресивне асимилације и контракције ао - д:

побигд СтКг МС, боловд Цр Се Ст, владбШ Пт, бижд Ш, повирово Цр,

продб Ст Гу, затрпд Гу, приповидб Се, ризб Кб, записо Ш, гледб ДРЧп, трибб

Ст, морд Кб, плаћд Гу, питд, Ш, чувд Пт.

Резултат контракције је би у групи ао у којој је а настало вокализацијом

полугласа: могд. СтКб, дошд Чл Ш., датишд Пт, пришб Гу,унишд Ш, нанишб Ст,

посико Пт, осико Кб.

У истим тим позицијама, без обзира на поријекло вокала а, у говору ста

новника села која су ближе далматинској граници, посебно у оним селима која

гравитирају (или су гравитирала) Имотском, асимилација и сажимање се врши

углавном у „корист“ првог вокала, ао - а:23 риза Мс, лега Сп Мс, чепрка Мс,

мбра Мс, полива Мс, описа Сп, мога Мс, река ДР.

123 Ријеч је о селима са хрватским становништвом, али то и није значајно због чињенице да

је хрватска већина бројчано доминантна и дубље, у залеђу тих села, дакле тамо гдје ао - д. У

имотском говору „Без изузетка је слијевање извршено у гл. придјевима радним, нпр., да, кра, па,

попара ...“ (Шим., ГИКБ, 35).
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У говору становника тих села има и примјера типа затрпд Мс, датишо

Мс, као што се и случајеви са прогресивном асимилацијом могу наћи дубље у

унутрашњости, тамо гдје преовладава ситуација ао - б: наша водир Се, стрпа

у торбу Цр. Мијешање је механичке природе и домашај прогресивне асимила

ције слаби како се иде дубље у унутрашњост.

Исту ситуацију налазимо и у именицама: пако Цр Се, кото Кг Чл, врто

Ст ГуКб, дро ШПт, дроф Се; према кота, сврда, поса, ђава, врта, Пава Мс.

У радном глаголском придјеву оваква група може бити разбијена сонан

том в. ја б уставд Се, дошавб тамо Сп.

Говори се кључаница Се Мс Кб Чл. Ст ГР.

Када је један од вокала под акцентом, стање је другачије:

— група опстаје: крао СтЧл, дао Кг Ве Кб, знао Се Гу, пао Кг Ве Кб ДР;

радник124 Ве, жаовица Кг Пр Ве Кб ДР, саоне Ве Гу, саднице Ве, сабнице Кб,

саонице Ве; као Гу Кб ГР;

— група може бити разбијена сонантима ј и в. пајб Се, знајбСе Кг, паво

Ш; каво Ст Цр Мc,

— а може бити и контрахована, ао - а: да Пр, па Ст, зна Мc; напака дица

Мс, напако ШМc Ст,зава ГуЧл, завица Ш, ка и ви ДР, ao -o: пљућа котава Се.

Често се говори наормалан СтСе Ш, наормалноl25 Се ШПтСтКб Мc.

115. Група ео - ел у радном глаголском придјеву, иако у неакцентованом

слогу, може остати неизмијењена: запео Ст, почео Кб, довео Гу, привео Чл, по

мео Цр, плео Се, клео Гу, свео Кб.

У неких фреквентнијих глагола унутар групе се јавља сонант ј: узејд Кг

Пр, узејо Гу, повејб Цр Се. Сажимање у узбВе Кб може бити резултат утицаја

сусједних ијекавских говора.126

У унутрашњости ријечи, ако је један од чланова групе носилац акцента,

група се чува у Сеоница Се Цр, Сеоничани Се, Сеовчани Мc Цр, шпеода Ст,

шпеоде Кб Гу ШПт. У стевена Кг Пр Ве Гу Кб ДР након уметања в дошло је до

промјене о - е.

Ненаглашено ео (< ел) у придјева и именица најчешће се не мијења: весео

Ве Кб Ст ДР., кисео ШПт, пепео Гу Кг, анђео Чл СтСе; алије и кисејо Кг Пр Ве

Гу, весејо Кг Пр Гу, дебејо Кг, са уметнутим ј, кисево ДР, са в, и пепд ВеДР, са

асимилацијом и сажимањем.

116. У радном глаголском придјеву глагола III Белићеве врсте може доћи

до асимилације и сажимања у групи уо - о разминд СтЧп ГР, дрекнд Ш, скинд

Гу, приметно Пт, ушћинд Ст, али се, због односа секвенци нуни (в. т. 458), мо

же створити група ио, која онда бива раздвојена сонантом ј: скинијо је се Ст,

124 Углавном се говори лемиш.

125 Аналогија са наопак, наопако изостаје, исп. испред т; могућа аналогија са неурозан.

126 У ијекавским западнобосанским говорима честаје асимилација (Дешић, ЗБИГ, 85-86);

у имотско-бекијском је унутар групејtШим, ГИКБ, 36).
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кренијо Чл, зинијо Цр, забринијо је се 27 Гу, а форме типа сагео Кб, нагео се Ст,

које су резултат мијењања глаголске врсте, чувају групу ео.

У радном глаголском придјеву других глаголауо - били остаје неизмије

њено, зависно од тога да ли би измјена довела до удаљавања од основногзначе

ња: издЧл, насд Се, изасд Цр, дбд Шнаспрам иструо Ст, изуо Гy Кб. Овакву

групу може разбијати сонант ј изујо Кг Пр, чујо Мc Се, чујд Кr Пр.

У унутрашњости ријечи уо - д у Дови СтКг Гу, Сбвер („Суховрх“) Ш,

али и Дуови Мс ДР.

117. У вокалској групи ио обично се јавља секундарној: напијо је се Цр,

оженијоје се Се, полетијо Се, понијо Гу, завијо Кг, бијо Гу, говоријо Ст, радијо

Ст, смијд се Кг Пр Ве Гу,

здријо Кг Ве Ст МС Чл Мc Ш, цијо Ш Чп Чл,

њијова СтКб ГуЧл Мc Ш Цр, њијов Кг Пр Ве;

пратијовац Пл Ш, правобранијовац Ш, помлијовац Пл Ст;

а група може остати и неизмијењена: пио ракије Се, радио Мс, излетио

Мс, возио Ст;

криомице Се Ш, жиоке Ш Чл Ст Мс МС, жиоком се жили Ст;

њиове жене Цр, њидв Кб,

пратиовац Гу Кб Се Чп ДР.

118. Вокалска група ае сажима се у е након асимилације у бројевима: че

трнест Ст Гу, дванест Ш, четрнесте Цр, тринести Пт, седам за петнест Се.

119. Групу ау у авуто Се Мс разбија сонант в, док се у чауш Цр ДР имау

на СтКб МСМс она чува. Лексема пазухо изговара се на разне начине: пауза Кг

Ве, потпаузо Кб, поуз Ст.

120. Групу уи налазимо у уштит128 Mc Kг Ве, уити дите Мс, након испа

дања х, односно у уист Се Цр, на граници префикса и основне ријечи.

121. Група аa (< aха) сажима се у облицима генитива гра СтЧл ГР и стра

Цр. У стат Се Чл ГР Гу МС Цр, у значењу „становати, пребивати“, долази до

испадања ј, те сажимања групе аa.

122. У прилошкој ријечи дерде („сасвим“)Мc Се група оеје стабилна.

123. Овдје треба издвојити примјере у којима, углавном у говору Мусли

мана, а под утицајем њиховог говора и у говору Хрвата и Срба који живе ближе

граду Ливну и у самом граду, не долази до губљења сугласниках, па самим тим

изостаје стварање вокалских група: њихов, граха, ораха, иахуза.

127 У икавском имотско-бекијском редовно је у р. гл. пр. ујо (Шим., ГИКБ, 37).

128 Лексема честа у говору Хрвата(знач. „дохватит рукама, у руке“) у говору Муслимана је

чешће уфатит, а у говору Срба уватити и уфатит.
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ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ

124. У прилозима и облицима ријечи с придјевско-замјеничком промје

ном јављају се покретни вокали, односно, обична је напоредна употреба двоја

ких облика — са несталним а, е и у, или без њих.

Примјери алтернативних форми у вези с покретним а не пружају мо

гућност утврђивања законитости (не)јављања, изузев задовољавања потреба

говорног такта: пода сачом Се, пода снигом Мс, одотуда Цр, никада млико с

мликом Мс, сада Ш, и сада Пт, има тога Се, старинскога вакта Сп, никогажи

ва Се, днога знања Мс, брашна крушнога Кг, веле тога нема Мс, о чега било Ш,

за њега Пт, двога рата Ст.

сад је гвоздено Ш, кад је се удавала Пт, кад остари Ст, кад уредиш косу

Ш., ко кат има Се; нема о ток ништа Цр, на дним летвами Се, деталим Сп, из

другог Цр, од овог Мс, бравијег меса Се, уједндк комшије Кб, црногјечима Мc,

вола ни у ког Ш.

125. Покретни е и у нису распоређени према томе да ли је први самогла

сник наставка е или о, нису везани за ријечи чија се основа завршава на предњо

непчани, односно задњонепчани или непчани сугласник, него се покретноумо

же јавити и када је у слогу пред њим о к Сувому врилу Мс, четвртому Кг Пр

ДР., као и у тому Гу ГРЧл, мому Ш Кг, свому баби Се. Форме са е су једнако

обичне: срескоме суду Пт, к нашеме Ш, четвртоме Ве Гу СтЧл,моме Ве; као и

форме без покретног вокала: свом претељу Ш, том Чл СтКб, мом Ст, четвр

том Кг, четвртом Ве.

РЕФЛЕКСИ СТАРОГ ВОКАЛА ЈАТ (b)

126. На ливањско-дувањском подручју изворна је и основна замјена ста

рог вокала 5 вокал и, који је својим фонетским и фонолошким вриједностима

изједначен са сваким другим и. У неким лексемама је изворна екавска замјена, а

екавизама налазимо и у случајевима „прилагођавања“ неких преузетих ијекав

ских форми или у примјерима „некритичког“ преузимања ријечи са e < 5. Иje

кавизми су засвједочени на овом терену, али у говору Хрвата, који су бројчано

доминантни и носиоци су овог говорног идиома, као и у говору Муслимана, то

присуство је механичко и у доброј мјери условљено говорном ситуацијом. Да

кле, када је у питању стари глас ћ, чија је дифтоншка природа омогућила разли

чите замјене, у природи ових говора је процес монофтонгизације, наравно у

правцу првог, затворенијег, од двају дифтоншких елемената (икавска замјена),

понекад у правцу другог, отворенијег (екавска замјена), а то насупрот дифтон

гизацији и двосложној замјени (карактеристичној за ијекавске говоре).129

127. Замјена јата у дугим слоговима, „најважније питање из области фо

нетике са којим се сусреће испитивач ијекавских говора“,139 с обзиром на то да

129 О овоме: Бошк. Уп. грам., 29, Вуковић, Ист., 57; Ник. М., Полимље, 226; Рамић, Јат,

420–432.

130 Пецо, ГИХ, 47.
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је овдје у питању икавски говор, биће разматрана у контексту икавских говора

и навођењем дијалектолошки информативних примјера, изговора представни

ка све три конфесије, евентуално значајних за утврђивање неких изоглоса.

Јат под дугим силазним акцентом рефлектује се у и:

сник Кг Пр ГуКб ДР Се, снагк Ве, цив Се СтЧл, рич Гу Се МС Мс,раћ Гу,

жлаб Ст ГР, жлаба Ве, миј Кг Пр Гу, мах Кб, ми ДР, пласан ВеДР, сино Ст Гу

ЧлКб МС Цр Мc, ждрибе Чл Ст, звир Гу Се, звирка Чл Ве, звире ДР, звари Гу

Се, звирке Чл Ве, браст Кб Гу Кг Се Мс МС Чп Цр, цвит СтКбЧп ШПт, бриг

СеШ Ст, брак Кг Пр Ве, спчањКб ГР Мc ЦрKг Пр Ве Гу, гриј Кг Пр Гу, гри Кб

ДР, грих Кб, тило Мс, свит Се ЦрШ Пт, стане МcКб,лик Чл СеМс, бас Цр Гу

ШЧлПтСт, слип ШГу, бил ГуЧл СтКб, били Мс, снажан СтСеЦр КбМс,лип

Чл Ш, цили Се, цила Чп, тасно Кг Пр, снит Пт, биле бошче Чп, басни сватови

Мс, лави чвáчак Пт, далимо Ст, Рика Гу, ко трис Ст.

Примери и < 5 под дугоузлазним акцентом:

млико Се Гу Мс МС ГР Цр КбЧп Кг, дите Ш Чл Пт Гу Кб Се, пивац Ст

Чл, гњиздо Се МcКб Гу ШПт, глито ГуКб, длuто ДР, одлито Кг Пр Ве, рика

СтЧп Мc Цр, на рику Се, срида Ш. Гу ПтЧл Се Цр Мc Сп, звизда Гу Ст Цр Пт

Се, звизде Мс, мина Гу СтСеЦрШ ПтЧл, дилови Се МсМС ШПт, дили Пр Ве,

дила Пр Ве, дилбва Се Мc ШПт,линчина СтЧл, тисна Ст, дилит Мc Гу МС ГР

ЦрШ ПтЧлЧп, подилит Мс, сило Гу ШПт Се Цр ГРЧлКб Сп Кг, засвитлило

Ст, липи ђубром Мс, вриме Ш, црива Се, лити година Мс, свића Цр Мc Сп, ври

ди Мс, с млика Мс, синским вилом Се,лижи рано Ш, клишћа СтСе Гу ШПтКб

Ве, цинаДР Цр МсМСЧп, процини Се,липа Гу СтСе Цр Ш, навистит се КбСе

Цр Мс,ритко Пт, приповидат Мс, лигат Мс, одило Кг Мс, свитлп Ст, стрила

Се Цр, надивају Се, проминд Се.

У неакцентованом дугом слогу 5 - п:

Застање Гу СтКб, заповади Пт, донпт ДР ГуШ Пт, донило Се, наприд Пт,

унаприд Мс, наприт Се, у несвист Цр, иза Рике Ко, са свитом ДР, измишато

Мс, увикЦр МcКб, не смим Ш,разумпи Цр, пода снигом Ш, прдцип Ст ГРМс.

128. Примјери замјене јата у кратким слоговима у којима је 5 - i

писма ВеДР МcКбЧл СтКгМС, пивач ШПт, сист СтКб ГуЧл, сади Цр,

свидок Мс, пивају Цр Мс, иди Мc,juли Се, тила Ве, човик Кб Гу Се Мс МС Чл

Ст, мисец Кб ГуШПт Се Мc Чл, снигови Ш Пт Гу ГР Мс, винчанице Мс, вируј

Се, пролиће СтЧлГР МсМСКб Кг, лито Се Цр Кб BeЧп Сп, бижи Цр Ст, би

жалова противала мајка Се, тиме ДР Се Мс, симе Цр Се Кб, млит Се, самлит

Гу,разумит Ш, не смит Пт, бичвeтине Чп, тидне ДР, намишћај Се, колино Ст

Ве КбЧпМс, винчат се Цр Ст ГР Мc ШПт, ддића ГуЧл Се, слиме СтКг Ш, ци

пља ДР Кг, цитаница Ш,листве Кг Ве Гу Кб ДР, сић Ст ШјПт Кг Се Сп Цр, си

чтво Се, посико Цр Сп, осика Мс,мира ДР Гу, плива ВеДР Кб, пишицеПр ГуКб

ДР, цидило Се Ш ПтЧп, цидаљка Кг Пр,
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биланце Се Мc ГуЧлШ Пт, виверица Се Ст Гу Ш Чл, гусина Кг Пр Гу Кб

ДР, стиница Ве Гу Кб ДР, лишњак Гу Кб Чл Ст, лишњак Кг Пр, цвитала Ст,

звиздан Се Кб Гу, вишћKгВе Пр, виштKгПр ГуКбДР, смири у чело Ш.

129. У префиксу прђ редовна је икавска замјена:

прибаци СтКб, притдварио Се, прибит Цр, привали Ш, исприбијали Мc,

прилети Ст, прибијо се Се, приве жедна прико воде Се, привари га Цр, припре

ден Цр, приврћеш папир Се, припис Пт, прибрдјШ, присађива Кб, приноћи Пт,

приклани Ш, приклани Се, прибијена динара Се, прикрчили ноћ Се, призебе Ст,

привртљиво вриме Цр, примеће Мс, придаје Се.

Има случајева када се јавља пре умјесто при, са и које није рефлекс јата,

дакле, замјена пре (< прв) и при (< при) која може бити посљедица тежње за се

мантичком диференцијацијом:131

прејави се Ст, претворп га ГР, пресплно Ш, прекључиво струју Чл, прети

сни ДР, префати Ш, преметит Пт.

130. У приједлозима прђд и прђко је икавска замјена: прико планине Ст,

прико воде Кб, при кућом Гу, прида мном Ст, прико поља Се, пришло прико зу

бИ Мс, прико косе Ш, исприт села Се, прико тесте Чп, прид зору Се.

131. Говори се прија 132 Чл Гу, прија Се Мc СтКг, изнајприја ГР, најприја

Цр, малоприја Се, најприм Гу. Више фонетских ликова везано је и за прилогпо

слије: послпм Пт, посље Се Мс, послим лодне Гу, посли Кб, најпослпм Чп, по

слим Ш, послем Мс, после Мс, пошље/потље 33 Ве, послератно вриме Мc.

132. По замјенијата у прасловенској групи нђ овај говорни тип се, између

осталог, приклања јужним икавским говорима, како се говори у Имотској кра

јини и Бекији:134

нико СтЧл Гу Кб Кг Мс, ништа СтСе Сп, ништо Се Гу ГР, ништо Ве,

нике врбе Ст, ника ткаје, а ника крожа Сп, играј се никога миша ДР, ничи мага

ради Мс, николико људи Ст, доникле Мс, никадан Ст, николико година Сп,

пдникт Кб,

али и: неко Гу Ш, нешта Пт, нешто Чл, вако нешто Ш, неке ствари Пт,

неки дар Чп, по закону његову некакву Мс, неколико ДР, некад Гу. Нема облика

са ње и њи какви се могу наћи у неким другим шћакавским говорима.135

133. Икавска замјена кратког јата је и у позицији иза р:

131 А. Пецо у западнобосанским икавскошћакавским говорима ову појаву, којаје тамоуоп

штена, објашњава: „то је) посљедица поремећених односа у рфелексима ћ“ (Пецо, ИШГЗБI,99,

в. и стр. 125). У посавском говору С. Ившић је (ову појаву е мјесто и у при) објашњава сусједним

сонантом р (Ившић, Посавина, 167). У Љештанском су ови префикси изукрштани (Тешић, Љешт,

190). В. и Ник. Б., Срем, 388, Окука, Рама, 34.

132 Тако и у имотско-бекијском (Шим., ГИКБ, 25).

133 Георг, ЛП, 136; Пецо, АШ, 317-339.

134 Шим., ГИКБ, 25.

135 Пецо, ИШГЗБI, 140-143; Броз., Иjешћ., 164, Окука, Рама, 32-33, Баотић, Дервента, 82.
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стрија Се Мc Гy Kг, стриха Кб, враћа СтСе Цр, тришња ГР Се Цр Мc,

мрижа Кг, врило Мc Се Сп СтЧл, срића Кб Гу Се Ш, дриновина Се, Брижине

ГР, БришникМСМc Се, несрића ЧлШ Пт Се Мс, сришни Реџо Кб, триске Ст,

несритњакЧп, на Дивојачком врилу Мс,риже Ш, триба Гу СтШПт, потриба

Мc Цр, трибб дат Мс, триба се помоћ Се, бубрик Ст, не плаћа пориза Ш,pизат

Kг Пр ВеДР, врат Ст ГР Кб, ждрабна Кг Ве Кб Гу, суждрибна кобила Ш,

тришања Ве Кг Се, ждрибета КбЧп Се, зрит Гу ДР Кб, зријат Кг Пр, здри

јат КГ, зрију Гу Се, зpијају Кг Пр, здријају Кг, у срит чела Мс, вримена СтСп,

бригови Гу Ст, рита Ст Се Мс МС.

134. У замјеничко-придјевској промјени употребљавају се наставци ста

рих меких основа: добрим Ст, двим ГуЧл ГР Ш, били бозаваца Се, с дптим Ст, ка

ко се могло и очекивати, нема двoсложних вриједности јата (-ијех, -ијем(а)), изу

зев у једном забиљеженом случају у којем и семантика може имати пресудну

улогу: „Кадумре муслеман иђе оџа, у православније иђе поп, у наспратар“ Ш.

135. У прилозима горђ, долb на овом подручју југозападне Босне је икав

ска замјена јата: гори Се ГуЧл Мс МС, доли СтЦрKгШ Пт, горикаре Мс, доли

кар Цр, горикар Ст, долика ГР.

136. У употребије само ди (< кљде); тако и дикоЦр Се, диштo Мс, дишто

Кг, нигдиДР ЧлКб Гу, свугди Мc Цр. У западнобосанским шћакавским говори

ма А. Пецо налази облике ђи, његђи које објашњава укрштањем облика икав

ског и ијекавског изговора. 136 Таквог укрштања овдје може бити у чојик Мc (ca

свим ријетко у односу на човик) и вајакДР (обичније и претежно увик), мада би

овој могло бити и хијатског поријекла.

137. У позицијама ђ испред о (< л) и испред сонанатај и љ је икавска за

мјена: видијо СеKг, сијо Се, изијо Мс, вријо Ш, сијем Ст ГуЧл, гријем се Кб, ви

је Кг, недиља Гу СтШ Пт ДР, обилпжје Се Цр МС, кудиља ГРЧп. Континуант 5

је дуго и у смијат се Се Мc Гу, смијем се КгПр Ве, смија се КгПр Ве Гу.

138. Рефлекс продуженог ђ у генитиву множине именица с кратким ђу

посљедњем слогу основе показују примјери: колина ПтЧл,медвида Ш, недиља

Ш ПТ Кб Мc ПЛ.

139. Јекавизми у говору аутохтоних икаваца су механички прихваћени и

најчешће условљени говорном ситуацијом. Тако се може чути: вјенчање Ст,

вјенчаје ГР, намјештај Мс, пјешачио Мс, гусјена Се, бједа Мс, двоцјевом пу

шком Ш, јести Пт, Њемачка Ве Сп Се Мc Kг.

140. Екавизми су обичнија појава. Већ смо поменули начин употребе за

мјеничко-прилошких ријечи неко, нешто, некакав, некад (в. т. 132). Уочљиво

је да у лексемама карактеристичним за екавску замјену, а које одговарају ије

кавском језичком стандарду и које се често срећу у сусједним ијекавским го

ворима, на цијелом овом терену сусрећемо икавизме: стрија, врића, ризат,

рита, мрижа.

136 Пецо, ИШГЗБI, 143.
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Стандарднојезичка екавска замјена је у сљедећим примјерима у говору

представника све три конфесије: зеница Ст Гу ШПт, белава Се Цр, бреза МС, бре

ска КгПрДР, бресква Ве Гу ДР, слезен Ст, слезена КгГуКб (и слизенаи Пр Ве).

У говору ових икаваца има и екавизама који се честојављају у ијекавским

говорима, али нису у систему ијекавског стандрда: старешина СтСе Кг Мc Пт

Ш, старешинство Се, озледила се Ве ДР, позледило се Цр, озлеђен Мс, по

стрељали Ст, на пример Се Мc Сп Цр Ст ГР, решавд Ш, ређе Пт, пресед

ник/преседњик Мс, убедит Се, убеђење Чл, победа Ст, већат Ш, зановéтат

Се, железово Ш, а често се јављају и време (у конструкцији „за време“), време

на (поред вримена) Мс, дрењци (али дриновина) Се, смрека Ве (чешће смрика

Кг Пр Кб ДР), стеница (поред стиница) Мс, светло (али свитли) Ш, беда (у

конструкцији беда и сиромашћина) Мс, извештај (али навистит ce) Ш, дбедве

Kг Пр. Тако и турц. дедо 37 Ш Мc Се Чл Ст ГР МС.

Лексема цеста најчешће је у нестандардном облику теста СтСе Мc ГР,

рјеђе цеста138 Гу.

Који су екавски облици уношени са стране, који примани изјезика адми

нистрације, а који су се могли развити на овом подручју, тешко је утврдити.139

У сусједним икавским говоримаје слично стање.140 Чини се даје за чешће поја

вљивање екавских него ијекавских облика пресудан фактор то штоје у природи

овог говора тежња за развијањем једне и потпуна елиминација друге од двију

компоненти старог дифтонга.

141. Стање континуанатајата у говору поикављених Срба другачијеје уто

лико што се ијекавске форме јављају у већем броју, али и то напоредо са икав

ским: вјетар МС, дјеца Гу, сједи Чп, мјесец Гу, чојекЧп, пјевач Чл, вјера Чл, свје

тло МС, жељезо Гу, побједа Чп, ријеч МС, свијет Чл, бједа Гу, убједит Гу, за

мјена Чл. Икавизми, у свим позицијама, и без обзира на дужину или краткоћу

слога, далеко су бројнији: човик Гу МС Чп, мистo МС ЧлЧп, симе МС, симена

МС, ист Гу, поист Гу, послидњи Чл, подиљачЧп, залитоМС, плива Гу, свитли

ца Чп, стиница Гу, за мисец дана Гу, пивач Чл, дица Чп, свидок МС, видит Чл,

натирај/натрајЧп, сник Гу, били Гу,липо Чл, бил цватић Чл, клишћа ГуЧпМС,

горикаре Чл, доли МС Гу, ратко Гу, прико тесте Чп, порисЧп, триска Гу, прика

блањаЧл, недиља Гу,медвида Гу, као и кумпири, водир, дителина Гу, ди (свуда).

Феномен мјешовитих говора, односно, међудијалекатске адаптације,

одавно је уочен. Икавско-јекавски говорни тип примјећује Решетар у подручју

Жепча и Јабланице, 41 а о полуикавском говори Ившић на подручју Посави

не. 142 М. Павловић је у говору Срба у долинама Пливе и Врбаса уочио

137 Тур. dede и овјде је у значењу „дјед“, в. Ђуровић, јВ-вX, 83.

138 Декомпозицијом и дисимилацијом африкате ц: теста - цеста (= тсеста).

139 О овоме в. и А. Пецо, ИШГЗБI, 136 и Баотић, Дервента, 81.

140 Шим., ГИКБ, 24, Окука, Рама, 31–32.

141 Решетар, Дер шток., 79-82.

142 Ившић, Посавина, 163.
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„механичку мешавину икавско-јекавску, без икаквих принципа“,143 а и Б. Ђо

рић је на том терену, истражујући овај феномен, закључио да се „може говори

ти о икавско-јекавском говору православаца“.“ Ујезику старих писаца, Миха

ила Раднића и Павла Посиловића, Решетар објашњава утицај јекавштине на

икавштину и закључује да у кратком слоговима икавштина преовлађује, а да су

дуги слогови много чешће сјекавском формом.145 У језику Ивана Анчића, из

Липе код Дувна, С. Марковић констатује икавизам и познију јекавизацију,

углавном у флексивним завршецима. 146. У говору данашњих Липљана налази

икавизацију ијекаваца „потпуно на лексичкој основи, без икаквих правила“.147

Према подацима којима располажемо, у говору Срба на овом терену у истој ре

ченици и од истог говорника се поред икавских могу чути и ијекавске форме

(измијешано, али измишало, сасјекли, али саспиаш, свјетло, али свитли), али

не можемо потврдити податке да се у Дувањском пољу може чути: ђевојка, ђе

војака, неђељу, или хиперјекавизми бијели (= били, „essen“), лијеце, сијена (ген.

jд. од син). 148 Таквих форми нема ни у сусједним ијекавским говорима, у доњем

Ливањском и у Гламочком пољу (него: дјевојка, недиља, а хиперјекавизми су

типа водиjер, купијер).

Када се говори о замјени јата у говору поикављених Срба, онда се може

истаћи, поред несумњиве икавизације, њихов лакши прелазак на ијекавски из

говор и већа подложност утицају ијекавског стандарда.

142. Од осталих појава везаних зајат ((не)присуство секундарног ђ, одно

са 5 : e и сл.) ваља истаћи неколико случајева.

Говори се водир, кдлир, кукурик, кумпир, кумпири, кдспр. Облик кумпије

ре, са секундарним ђ карактеристичном за ијекавске горове, може се чути на

граници с ијекавцима доњег Ливањског поља (гдје се говори кутијер).

Увијекје јастреб,јастреба Ве. Говори се корен Се Мc ЦрШ ЧлПт, коре

ње ВеДР, корени Кг Пр, коренови Кг Ве Гу, коренице ДР, корења Пр, искорени

Ст, кисејо Кг Пр Ве Гу, кисево ДР, кисео Ко Ш Пт.

На читавом терену је дителина,149 чији фонетски лик може зависити само

од степена редукције вокала и дителинаКгПр Гу, дителина Кб, дителна ВеДР.

Наспрам раширених форми пљескати, пљуснути, пљеснути, пљеска,

пљуска, на овом подручју југозападне Босне редовно је плеска Се Мc ЦрЧл Ст

ГР Кг Ве Пт Кб Ш, пленут Мс, ако те пленем Чл, плеску 50 би добила Мc

143 Павл., Јајце, 105.

144 Ћорић, Један пр., 102.

145 Решетар, Раднић, 83,85.

146 Марковић, ЈИА, 38-39.

147 Марковић, ЈИА, 41.

148 Марковић, ЈИА, 43-48.

149 „Почетнислог није имао ћу прасловенској фази развитка већ назал А (в. РЈА, под дјете

лина ...)“ (Дешић, ЗБИГ, 127).

150 Скок за плеска „ћушка“ наводи да је потврђено у Истри (Скок 3, под пљеснути).
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У забиљеженим живемо Гу, живемо Кб, ди живетеДР ваљало би пре

познати инфинитив живсти. Нисам га чуо, говори се живит. У говору Раме

М. Окука констатује да облици живит и живет коегзистирају. 151

ЗАКЉУЧЦИ О ВОКАЛИЗМУ

143. Артикулација вокала не одступа битно од оне која је у стандардном

изговору. Помјерености артикулационе базе појединих вокала може бити спо

радично, углавном као резултат тежње за уклањањем алтернативних форми.

Појава затворенијег изговора средњих вокала е и д, факултативна и спора

дична, али присутна на читавом терену, резултирала је дифтонгизирањем, це,

уо.

Супституције и алтернативне форме су заступљене у мјери која омогућу

је да говоримо о замјенама, а не о прелазним вриједностима — затвореним или

отвореним вокалима.

Квантитативна дистинкција вокалног р се чува.

За овај говорни тип нису карактеристичне типично „босанске“ редукције

вокала и изван акценатске позиције. Потпуне редукције се јављају чешће него

дјелимичне, у позицијама и под условима који нису битно различити од оних у

другим народним говорима.

Вокалске групе могу да опстају, а у радном глаголском придјеву, поред

чешће регресивне асимилације, под утицајем далматинских говора јављају се и

примјери прогресивне асимилације, и сажимања. Вокалске групе су чешће раз

бијене сонантом ј него сонантом в.

Од покретних вокала најчешће се јавља а, а e и у се у карактеристичним

позицијама ((не)присуство о у претходном слогу)јављају подједнако често, ма

да остаје утисак да је покретно у више у систему овог говорног типа.

Замјена старог вокала ђ је икавска. Говор аутохтоних икаваца, Хрвата

(који су бројчано апсолутно доминантни) и Муслимана, утицао је да невелики

број Срба, поријеклом ијекаваца, који нису компактни по мјесту живљења,

прими икавштину. Екавизми су више заступљени него ијекавизми, наравно, ка

да изузмемо социолингвистичке факторе, говорну ситуацију и потребу равна

ња према ијекавском стандарду.

КОНСОНАНТИ

144. Систем консонаната показује извјесна одступања од стања у књи

жевном језику. Та одступања се углавном своде на одсуство фонемех из систе

ма опструената у говору Хрвата и Срба, и стање африката у говору Муслимана.

У систему сонаната, без обзира на конфесионалну припадност говорника,

нема разлике према стандардном језику.

151. Окука, Рама, 35.
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У говору Муслиманах је стабилан глас. Свођење двају парова африката

на један пар карактерише говор муслиманског градског становништва.

У дистрибуцији фонема има одступања од стања у стандардном језику.

Јављају се и алофонске вриједности неких консонаната, али нових консонана

Та НСМа.

Сонанти Шумни консонанти

В М п б ф

л р н t д

ј љ НБ Ц С З

ћ ђ

(ч) (џ)ш ж

к г (x)

СОНАНТ Ј

145. Фонетске вриједности сонантајне одступају битно од стања каквоје

у стандардном језику. Стабилношћу овог гласа, у свим позицијама у ријечи,

овај говорни тип се уклапа у стање какво је у шћакавским говорима као дијале

катској цјелини.152 Извјесних редукција има, и првенствено су производ говор

не ситуације (темпо говора, расположење говорника и сл.) или су условљене

фонетским окружењем.

Примјери стандарднојезичке артикулационе вриједности сонантај, без

обзира на позицију у ријечи, у „нормалном“ говору су:153

јаја СтMcМС,јаје Чл Се СтMc, Јаков Ст, Јако Ст, чује Ш Се Пл, чује ДР,

ћује Гу, брије Се Цр Мс, брије ДР Чп, дајемо Ш, кује СтMc Цр, кује Чп ДР Гр,

пролије Мc Се Ш Ст, сијо Мс, који Ст, чији Кг Мс, маћији ЦрKг, двчији Пр Кг,

старији Ст, чистији Гр, нетијаци Ст ГР, гдведији Кг, просијак Се, дај Мc Ст,

немој Ст, отрајЧл, ноћуј Ст, смиј Се Цр Мс, Смајил Гу.

146. Из наведених примјера, у којима је сонантј изразито артикулисан, по

себно кадаје на почеткуријечи и између вокалазадњега реда, ваља издвојити:

— у именици јаје може доћи до пасивније артикулације међувокалскогј,

па и до губљења: јаје Кб, jaе Ве;

— форме са секвенцом ији су најчешће, али може доћи и до губљења со

нантај па се јављају форме (углавном алтернативне) са сажетим или несажетим

и двчи Ве, вучи Ш, начи Пл, свачи Чл, стари Ве, маћии СтЦр МcПл ДРЧл Гр,

маћипн Ст Цр Пл Ш ГР (исп. маћија, т. 172).

У облицима императива сонант ј је захваћен редукцијом у 2. (и 1) лицу

множине у примјерима типа постте Ст, угрите тд. Чл, дгрите се Ш, убите га

Ш, сакрпте се Пл, у 2. лицу једнине, поред форми са потпуном редукцијом —

152 В. нпр. Пецо, ИШГЗБI, 154, Баотић, Дервента, 90, Шим., ГИКБ, 74.

153 „Чистој може бити свако и свагдје (...) у полаганом говорењу и афектирању готово је

(глас ј) најчистији“ (Шим., ГИКБ, 74).
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пи ГР ДРЧл, са Ст ГР Ш, сијечим Цр, сакрп га Пл— обичне су и форме у којима

је ј јасно артикулисано: сиј Мc Ве, пиј Ве Се, насмиј се Цр.

Именица јед јавља се у формама ид Цр СтШ и јад Кб.

Глаголјести на цијелом терену у инфинитиву и облицима има форме сај

и без ј: ист/јист, идете!juдете, идијади.184

147. Секундарној се може јавити у интервокалном положају у функцији

отклањања хијата (в. т. 114—117). Именица улар је редовно у форми с проте

тичким ј:јулар СтMcЦрШ Пл Се, свежи јуларом Цр,ујулару водим Се. Лично

име Аугустин изговара се као Јавгустин СтЧл. Прилог опет се јавља у разли

читим формама, увијек са ј: јопет, јопе, јдпет, јопе, јдпед.

148. Примјере замјене х сај в. т. 172.

149. На мјестујјеву друговачији 155 Мс, данасје друговачије Мс, другова

чије Цр Се (поред друкчији, друкчије).

150. На мјестуј може бити љ у алтернативним формама славуљ Ве и да су

љак 56 Кб ДР (обичноје славуј, джујак), што се може тумачити аналошким утица

јем суфиксалнетворбе типа-уљ(а), -уљак (исп. и одсуство промјенељ —j, т. 163).

151. а је на мјестују волунски Ст, волунска кола Гу ПрKг, волунско месо

ДР Кг Пр. Појава је морфолошке природе.

152. Група мј даје мљ у Дамљан156а Пл, Домљан СтШ,Дамљановић Чл,

Дöмљановић Ст.

153. Изразитошћу артикулације сонантај с посебним нагласком на алтер

нативне форме императива типа сији на приличну постојаност секвенце -ији,

овај говорни тип се, између осталог, оштро одваја од ијекавских штокавских

говора доњег Ливањског поља и Гламоча. 157

СОНАНТ Л

154. Артикулациона вриједност сонантал не разликује се битно од оне

коју овај сонант има у стандардном језику. До извјесног помјерања артикула

ционе базе у правцу веларнијег изговора долази у случајевима када се између

двал редукује и губи вокал, волла, дилла (поред волила, дилила), што доводи до

геминације,138 као и у случајевима дјелимичне редукције вокала у сусједству л,

радили по ваздан Цр, загpнили руке Се, откинила главицу Ш, али та појава (као и

редукције, исп. т. 85) није типична за овај говор.

155. Историјска промјеналу о на крају ријечи, односно на крају слога,

углавном је спроведена. У радном глаголском придјеву нема одступања, док

154 В. А. Пецо, Именице орах и орао, глаголи ићи ијести..., НЈ ХХVI, 2-3, 147-151.

155 В. Шим., ГИКБ, 76, Броз, Фојн., 49.

156 Исп. Шим., ГИКБ, 76.

156a „Дамљан, m. vide дамјан“ (Вук, Рj.), а исп. и Маретић, Грам., 105.

157. Исп. и Дешић, ЗБИГ, 88 и 152.

158 О овоме в. Пецо, ИШГЗБI, 149-151.
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се у правих придјева крајњел јавља у цил ДР СтКб (чешће је цијо, вас), билЧл

Мc Се ЦрШ Пл, топал Се Ве Цр МcКГ (исп. пр. запео, кисео кисејо/кисево и

сл., т. 115).159

У неких именица се јављају алтернативне форме: стд. Гу Чп Кб Кг и

стол Се Мc Ст ВеДР,јабука на стол Ш, округли стол Мс, сдкб Чл и сокол

Се Цр, Сокол Се, Мркодол Гу. Али, увијек је со, вд. Поред обичног ждрал

IЦр Се Мc Ш,јавља се и форма са отвореним слогом ждрале ДР, што, по ми

шљењу Ј. Баотића, „сугерише закључак да је прелазак лу о увријеме када је

промјена била актуелна био радикалан — или је л прелазило у о, или је отва

ран слог, а да се л на крају ријечи реституише у новије вријеме под утицајем

зависних падежа“.169 Таквом реституисању доприноси и ситуација у број

ним позајмљеницама са крајњим л: апостол, бокал, кабал, генерал, конзул,

матријал.

Унутар ријечил на крају слога не прелази у оу палци (у свим пунктови

ма), палци д дрвета Пл, два палца Ш, али је коца (колац), стоца (столац). У

именица на -лац су аналошке форме на -оц, односно јоц (сају функцији откла

њања зијева) у тужиоц Ш, варијоц Мс, у пратиовац Гу Кг Кб Се Чп ДР,

пратијовац Пл Ш, правобранијовац 6. Ш, помлијовац Пл Ст. такве аналошке

форме приклањају се типу грађења на -(ов)ац (удовац). Аналогијом према зави

сним падежима у којима су створени услови за прелазаклу о и у номинативу је

затијбк Kг Пр Мc Цр Се, затиок Кб Гу.

156. Појава мујирања сонанталу шћакавским говорима карактеристична

је за посавски 62 и говор Имотске крајине и Бекије.163 У овом дијелујугозападне

Босне остатак тог процеса би могао бити у гљистина Гу (углавном је глиста Ст

Мc Ш Пл), ако то није нанос са стране. Карактеристични примјери мујирања

диљит, мољити 64 на овом терену нису посвједочени. Овдје је дилит, молит.

Промјене кл - кљ и гл - гљу кљен, односно гљог“ у овом говорном типу нису

забиљежене— засвједочено је клен, глог, глогиња. Гласљ на мјестул налазимо

у жељдац (у свим пунктовима), пљућа (пл - пљ) Се Мc Цр, бљуза (бл - бљ) Ст

Чл. У цивиљ Ст, цивпљна пушка Стљ може бити у вези с меким изговором ње

маЧКОГ л. 166

159 У Злоселима, на подручју Купреса, је весел, дебел, кисел.

160 Баотић, Дервента, 95.

161 Шим., ГИКБ, 164.

162. Ившић, Посавина, 191 (68).

163 Шим., ГИКБ, 60.

164 Ившић, Посавина, 191 (68).

165 Шим., ГИКБ, 60.

16б Баотић, Дервента, 95.
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СОНАНТ Н

157. Као и у књижевном језику, нје по својим фонетским карактеристика

ма алвеоларни носни сонант. Испред веларног консонанта има, као и у другим

говорима, алофонску вриједност у: сауке, слајка Кг Пр.

158. На мјесту ну бројним примјерима може да буде њ, али то нису измје

не у вези са вокалима предњег реда, какве су нпр. у посавском.167 На цијелом

терену присутно двојство придјевских форми типа прдлићни (разједначавањем

њ према ћ) и пролитњи (разједначавањем ћ према њ), 168 што омогућује и трећу

форму— прдлитни, а то према двојствулитни/литњи, ноћни/ноћњи, чини да су

обичне и форме путњи Ст,радњи Чл,радњим даном Чл, а према њима и имени

це радњак ГР, путњик Ст. Чл, рудњак Чл Ст ГРЧп.

На мјесту нје њу именицама чањак (тур. canak) Пт Мc, чуњак (тур. künk)

Цр СтЧп, члањак Кг Пр Ве Гу, дрењак Се, према промјени нк - њку зависним

падежима:169 из чањка Мс, боли у члањку Пл, бери дрењке Се. Присутно је

слањка Ве, слањчица Ве, поред слајка КГ Пр, слајчица Кг Пр (најчешће је

cламка). Говори се буњкер Ст, у буњкеру ГР.

И у групама нски нг н прелази у њ!70 у примјерима днострањски Ст, дно

страњске двце Чл, волуњска кола Ве (исп. волунски, т. 151), штањеa TP, ви

рањге Чо, јењаа ГР. Промјена се објашњава сусједством г (у нг), односно к (у

нк) са н. За форме са њ у ријечима страног поријекла, а за које се тврди да су у

вези са измјенама нг, нк - њг, њк, А. Пецо мисли да су „у наш лексички фонд

могле ући у том облику“.171 :

Говори се гњиздо, гњизда,угњизду, гњизда. А. Пецо допушта даје могућа

измјена због посебне судбине секвенце гн, али указује и на могућност укршта

ња облика са различитим рефлексима јата. 172 Такав случај стварања хибридне

форме налазимо у категорији јотовања, нидра и њидра (исп. т. 210). Група гн је

са измијењеним ни угњој Цр Се, загњоп се Се Цр, гњајтво Чл, гњдји и твој ћа

ћа173 ЧЛ.

167 Ившић, Посавина, 193 (70).

168 Исп. Стеван, ССХJI, 565; за однос божићни-божитњи Т. Маретић каже: „Метатезаје

то што скуп -ћн- ујужним крајевима прелази у -тњ-, тј.j изједног консонанта (ћ = тј) прелази у

други (њ), ћ као да се раствори најприје у тј, а онда тјн пријеђе ућн... Друго је петњак... јер ту

није метатеза него дисимилација“ (Маретић, Грам., 118).

169 Исп. Маретић, Грам,86, Ившић, Посавина, 193 (70), Петр„Змијање, 74, Шим,ГИКБ,64.

170 Раширена појава у штокавским говорима (као и прелазнк - њк), исп. Петр., Змијање, 74

и тамо наведену литературу.

171 Пецо, ИШГЗБI, 153.

172. Исто,

173 Исп. Јурч. , Дувно, 112.
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159. Промјена н у м у страмица (у кола) Ст, сломићеш страмицу Ст,

страмице Пл Мc Чл, заједно с акцентом, има функцију семантичког маркира

ња (према страница). У свим пунктовима су аналошке форме почмем, почме,

почми, начмем, начми, започми (почмем према узмем). 174

160. У групи мн може доћи до дисимилације па су обичне форме млдго

Ве Гу ДР, млоги Ст, намлджило се Се, поред много, многи, помножи. Диси

милацијом је формиран и облик дулум (тур. donim) Се Цр МcКгВе Пр, дулум

Гу ДР Чп Чл.

161. Секундарно н се јавља често, што се могло и очекивати с обзиром на

стање у шћакавским говорима, 175 посебно оним јужним.176

Најчешће се додаје прилозима који се јављају у разноликим формама

(исп. т. 509), двдален Чо, даклен Ст, дндален Ш., дптален Ст, дклен Чп ГР,

отколен Ст, диполен Се ШЧп, ондолен ШСе Пр, дпткален ДР, довленЛддвлен Ш,

ддовлен Цр, кудан177 Ст, те у формама инструментала замјеница: ш њимен Кг, ш

небмен Пр Кг, кимен Кг, тимен Пр. У финалној позицији сонантн је и у имени

ци радијун Чл, аналогијом према бројним позајмљеницама са н на крају типа

перлун (најлун, гарбун, вагун).

У медијалној позицији секундарно н је обично у глаголу наићи: нанић Цр

Се, нанишла Пр Кг Ве Ст Мс, нанишо Се, наниђе Ст (према унић), рјеђе је наи

шла Кг ГРЧп (као и ућ). У именицама секундарно н је редовно уДалманција. ja

вља се и у страним ријечима пантент Цр, комендија Се, према чему и коменди

јат Се, комендијали Се.

162. Испадање сонанта н је везано за стране ријечи исан (тур. insan) Се,

полуди исан д зноји Цр, кумадант ШПл, ижињер Се, уног ижињера Се, према

чему и ижињат Ст, ижињ Ст (обично пеј., „измислити, измишљотина“).

СОНАНТИ Љ И Њ

163. Фонетске и фонолошке вриједности предњонепчаних сонанатаљ и њ

не одступају од стања у стандардном језику. Стабилни су у гласовном систему

и тиме битно карактеришу овај говорни тип, кад се има у виду његова припад

ност млађем икавском дијалекту и географскалоцираност, односно непосредна

наслоњеност на далматинске говоре на југу и босанскохерцеговачко окружење

на сјеверу и сјевероистоку. Супституција гласаљ гласомј“ није посвједочена:

174. Ђуровић, јВ-вX, 216, Броз, Фојн, 173.

175 Исп. Баотић, Дервента, 93; Окука, Рама, 69; Пецо, ИШГЗБI, 251.

176 Исп. Шим., ГИКБ, 65.

177 Додавање ну оваквим примјерима обиљежава имотско-бекијски и говор околине Дер

венте, а карактеристично је за чакавске говоре (исп. Шим, ГИКБ, 65, Баотић, Дервента, 93; Мо

гуш, Сењ, 37, Блаж Јуришић, Рјечник говора отока Вргаде, ЈАЗУ, Загреб, 1966).

178 О изоглосиљ -ј в. Ивић, Разв. конс, 177-178. Исп. и Белић, Карта, 55; Решетар, Дер

шток., 123-124; Пецо, ГЗX, 119, Шим., ГИКБ, 78; Окука, Рама, 59. Д. Брозовић је супституцију љ
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људи, кључ, здравље, земља, сндиља/сндпље, шиљeже, аљине, биљац; њ не за

мјењују непалатално н или назалној 79 него је: њива, јање, пањ.

164. И ови гласови су подложни промјенама, па долази до разних супсти

туција, алтернације или губљења.

Дисимилација је извршена у калење Ст, палење ГР, молење ГР, али је ки

пљење Цр. Група плредовно је у плеска, пленут (исп. т. 142). Именица дуљина

забиљежена је само у тој форми.

Свуда је основна форма дојни,180 доњи се јавља у говору млађега свијета.

165. Сугласничка групамњ дисимилацијом прелази умљу сумља Мc Се, су

мљив Се, сумљиво Чл, димљак Мc Се ПлKгВе (поредсумњиво Ш, димњак Кг Гу).

166. Група њн се дисимилира у јн у сјајна Кб, сјајна Гу Пр, сјајна Кг, што

не треба доводити у везу са прелазом њуј, какавје у другим говорима, а који се

реализује када је њу вокалском окружењу, испред вокала на почетку ријечи

или иза вокала на крају ријечи (исп. имотско-бекијско јава, рајен, кој нпр.)181.

Форма сјањна је у ДР ГРЧл Чп.

СОНАНТ М

167. Уснени сонантм изговара се као и у књижевном језику. На овом те

рену, у принципу, финалном не губи билабијални карактер, не прелази у н:182

сидим, иђем, радим... Тоје могуће само у селима уз далматинску границу, због

непосредног контакта с далматинским говорима: лавин, плаћан... што је,

ОЧИТО, нанос.

168. Извјесних промјена ипак има. Тако, поред обичног памтим, упамти

и сл. сусрећу се и асимилацијом добијене форме упантит ГР, пантљив Ст.

Увијек је сам момци, момка, седoмдесет и сл.

У гувно КгПр (чешћеје арман) иДувно групамн - вну процесу асимилације.

Група ми реализује се као нџ у канџија (тур. kamgi) Се, канџијат Се.

И овдје је широко распрострањено једндч.

169. Секундарном је у октомбар СтЧл, дктомбар Мс (према новембар,

децембар...), и у зумбин (тур. Zibin) Цр Се Ст.

ФРИКАТИВ Х

170. Судбина фонемех у говоримајугозападне Босне у суштини се не раз

ликује од стања које је у другим босанским говорима. Првенствено је одређена

сај забиљежио на овом терену: „У селу Гргурићи (Ливној обитељи Јозић говоре шијеже, бијац,

ајине, а обитељи Бандов (пл. Бандови) шиљeже, биљац, аљине“ (Броз., Истраж., 349). И. Јурчевић

у Дувну биљежи да се „љ изговара као у књижевном“ (Јурч, Дувно, 110). Могући су изоловани

случајеви замјене, с обзиром на окружење и живе контакте са Далмацијом, Бугојном и Мостаром

нпр., али они не обиљежавају овај говорни тип.

179 В. Ивић, Разв. конс., 178; Шим, ГИКБ, 78; Окука, Рама, 59; Броз, Фојн., 60.

180 Шим., ГИКБ, 77.

181. Шим., ГИКБ, 78; исп. и рамско ранен, кон (Окука, Рама, 59).

182 В. Ивић, Дијалект, 177; Пецо, ilд, 176, Шим., ГИКБ, 56.
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вјерском припадношћу говорника. Позиција гласа у ријечи, као и међусобни

утицаји фонолошких система такође доприносе његовом губљењу, односно ус

постављању. Из говора Хрвата и Срба на овом подручју гласxје уклоњен, а кад

сејавља, онда су то примјери из говора средине са мјешовитим становништвом

и које је у сталном контакту са градом, или су накнадно успостављени, прије

свега под утицајем стандарднојезичког изговора. У говору Муслиманах је са

ставни дио фонолошког система. 183

171. У говору Хрвата, носилаца овог говорног идиома, а тако и у говору

Срба, х се изгубило, али „није увијек нестало без трага“,184 у неким позицијама

је замијењено другим гласовима. (Млађа и средња генерација усвајају глас х

посредством медија и школе па њихов говор за овакву врсту испитивања не

сматрамо репрезентативним.)

У иницијалној позицијих се, без обзира на то да ли се налазило испредво

кала или консонанта, изгубило:
-

ајдук Ст, ајдуци Чл, да Ш. ука Се, арач Цр, аљине Чп СтДР МcКГ Чл Ш,

uљаду Ш, једна иљада овце Ш, оћу Чл СтКГ, днеш Ст, оћемо Се Цр, бдат Цр

Мc Се, ајде Ст Гу, омуња Гу, отел Мс, у отелу Мс, доник Се, на одник Се, ерој

Ш., ајван Се, Ерцеговина Мc Се ЦрШ Пл, у Ерцеговину Се, Ерцеговци Мc, Трцег

Чл, у ЕрцезимЧл; ладно Чл, улат Се,раст СтMcМС ДРЧп,растовина Мc III

Ст, лaче Цр СтЧл,рана Гу ГР Цр Ш, војски рану Ш, тит Ст Се, ни му је тала

пöћ Ст, ако тадне ГР, тiо утећЧл, Рватска Гу, Рвацка Чл Ст ГР, Рват СтКг

Ш Чл Чп ГР, Рговић Чп ГР ДР, Ливно.

У медијалној позицији глас х се губи или га замјењује други сугласник.

Глас х се не изговара нити има замјену у:

уранит Се, саранили Цр, бладт се Ш, уитит Мc Kг Ве, уити дите Мc,

јуит Илијаш са стране Се, њиове жене Цр, њиово Се, њибв Кг, Дуови Мс ДР,

куина ДР Ве Пр, миови ДР, yор Гу, гридта ГР, мауна Чп Ст, Méо Ст, Месиови

на Мc, Мисиовина Цр, Месибвка Мс, у међувокалском положају створени хи

јат може битиуклоњен асимилацијом и сажимањем уДови СтКг Гу, гра СтЧл

ГР, стра Цр.

172. На мјесту х је сонант ј у примјерима: њијов Гу Пр, њијов Пл, маћија

ЦрKгДР ГР Ш, снаја Ст. ГуЧпЧл, снаји Чл, стрија ЦрШДР Чп Ве, мијови Гу,

мијови Кг Пр, кујина Ш Пл КГ, кијат Ст Мс, кија Кг Пр Гу Кб (поред каше Ве

Кб ДР), мијур Ш, смија Кг, лија (< лiБха) СтКб ДР Гу Ве.

173. Поред примјера које налазимо у већини штокавских говора, гдје

умјесто х стоји сонант в

уво Кг Пр,уво ВеКбДР, из ува Кг Пр, из ува ДР., увор ДР Пр, увор Ве, бува

Ст Гу, дуван Ве Мс, пропува Ве Мс, руво Ст, мува КбЧлЧп, кувар Ш, за кувара

183 Исп. Ивић, Разв. конс., 173—175; Пецо, ИШГЗБI, 215-241, и „Један актуелан проблем

наше фонетике (изговор и писање фонемех)“, НЈ ХVIII, 4—5, Београд, 1971, 201–219, Вуковић,

Ист., 189.

184 Шим., ГИКБ, 52.
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Ш, са фонетског, морфолошког и лексиколошког становишта занимљиве су

форме штавор (< стахор) Кг, пуов (аналошко према множини са проширеном

основом) Кб, пус (аналошко према множини без проширења основе), парцбв (са

уметнутим р) Пр Ве, те пацов Гy.

174. У медијалној позицији на мјесту х може да стоји и к: прикоди Ст, от

плека Кб, текника. Чл, Граково ГРЧп СтЧл.

175. Потпуно губљење гласах у финалној позицији карактеристично је за

облике генитива множине замјеничко-придјевске деклинације и првог лица

једнине аориста: осам и је било Цр, двојица њи Се, њиови кôза Цр, њи четверица

Ст,једни о други Чп, наши кућа Кб, липи година Мс,ја сјаши ДР Кг, ја скочи Мc,

уби се Ст, ја би вакб Чл, ја б уставб Се, ддо Ш, узе ја Гу.

176. У појединачним случајевимах у финалној позицији изостаје у прдпу

Гу, дома Чл. СтKг Мс, граЧпКб СтШ Пл, гра Гу ВеKг Пр, стра пусти Пл, си

рома Се Цр Гу, трбу Кб, гри Кб ДР, сми Ш, наста сми и пивања Ш,ми ДР. Неки

од ових примјера су обичнији са другим гласом на мјестух. Тако јеју миј Се Мc

Цр, гриј ВеKг Гу Се, смиј Се Мc Цр. Сонант вје често у пропув КгПр Кб, трбув

Ст Ве Пр— а налазимо га и у днув Кб Кг Ве, дчув Гу, крув (у свим пунктовима),

пастув ДР, сув Ст Ш Чл, трбув Чл.

177. У финалној лексичкој позицији на мјестух може бити и к: плек СтКб,

öћук Пр, сиромак ЧпШ Пт Мс. М. Шимундић сматра да у сиромак, које је једна

од форми које се јављају у имотско-бекијском говору (поред сирома и сиромај),

„к није потекло одx, већје то творбени наставак -ак као ујунак“,185 Без обзира на

то да ли је од х, ово к се овдје у промјени именице сирдмакне разликује од било

којег другог к. Тако је сиромаче СтДРЧпШ и сиромаку Кг Пр, сиромаци Се Мc

Чп ДР МС.

178. У именице врх најчешћа је форма вр (мн. врови и ври), а може доћи и

до замјене х сај: врj, па с врj кола Се. При преношењу акцента на проклитику

долази до девокализације сонантар па је: на ври остана Се.

Именица орахје најчешће у аналошкој форми са с— драс Кг ГуКбВе МС

Цр Мс, а јавља се и у формама дра 86 ДР и дро Чл.

179. Глас х може да се чује, и од старијих Хрвата и Срба, у мјестима смје

шовитим становништвом, која су уз град: ходатКб, махајде Гу, Хрват Гу, Хр

ватска Гу, хоџа Кб, Хасан Кб, ухо Гу, њихов Гу, Мехо Гу, пјехе Кб (обично је

пишице), те секундарно х у хрвали се Кб.

180. У говору Муслиманахје релативно стабилан глас187 у свим позиција

ма у ријечи, у домаћим и ријечима оријенталног поријекла:

185 Шим., ГИКБ, 52.

186 В. А. Пецо, „Именице орах и орао, глаголи ићи и јести...“, НЈ ХХVI, 2-3, 147-151.

187 В. Ивић, Разв. конс., 173—175; А. Пецо, „Један актуелан проблем наше фонетике (изго

вор и писање фонемех)“, НЈ ХVIII, 4-5, Београд, 1971, 201-219, Вуковић, Ист., 189; Пецо,

ишгзбi, 235–241.
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хајван Гу Кб, халал Кб, халалит Гу, хатар Гу, халва Кб, хајде Кб, хоћу Кб,

Хасан Гу, Хусо Гу, Хускић Гу, Хрвати Кб,Хрватска Кб, ухо Кб, духана Гу, њихов

Кб, њиху Кб, вехто Гу, граха Кб, Вехбија Кб,рахметли Кб, грахКб,Алах Кб.

Нестабилност артикулације гласа х у говору Муслимана везана је за фи

налну позицију, у наставцима, у домаћих ријечи: њи Гу, дао би Гу, наши Гу.

На почетку ријечи хт - т у тит Гу, тидне Гу, тио доћ Кб.

У говору Муслимана у употреби су архаичне форме придјева мехка Гу,лах

ка 88 Гу, ајавља се и секундарнохухрђа Гу, хрва се Кб, хрвали се Кб,хржеКо

За фонетску вриједност гласах ваља истаћи звучност у ријечима везаним

за молитву189 или заклетву: Алах, алах, билах, валах.

СЕКВЕНЦА ХВ

181. Изговор секвенце хв показује „непреврело“ стање. Хрвати и Срби

најчешће говоре фала Се Цр Мc ШПл СтКб, најлипша фала Се, зафаљива Ст,

зафаљујућ тому Мс, фали се Ш, фaљен Исус Се Цр Мс, фaљен Исус Ст, али се

чује и вала ти Ст Пр, ваљен Исус Чл. Најчешће је кава ДР Чп Се Цр Мс, кавана

Пл Цр Се, ватат СтЧп ГР, ја увати Се (исп. и уитит у говору Хрвата), али и

кафана Гу Кб, уфатит Гу. Глас х испада у сваћам (група схв) Мс, а успоста

вљање секвенце хв у хвали („Мени хвали иљада динара“). Шиндикативно је за

почетнутврдњу. Чињеницаје да је ситуацијахв - ф доста честа, али недовољна

стабилност гласа ф (в. т. 182) и губљење, па спорадично, накнадно прихватање

гласа х доводе до несигурности говорника, па се различите форме сусрећу у

истом мјесту.

Муслимани говоре кафана Кб, кахва Гу, кахва Гу (поред кафа, које је

обично у говору млађе и средње генерације свих конфесија), алиуфатит190 Гy.

ФРИКАТИВ Ф

182. Сугласник ф је саставни дио фонолошког система, мада не и стаби

лан глас.191 Може да се јави у свим позицијама у ријечи, али често бива замије

ЊСН Са 17 ИЛИ 8.

188 В. Вуковић, Ист., 192; Пецо, ИШГЗБI, 230.

189 Исп. Пецо, ГСЗБ, 66.

190 Када је у питању секвенца хв, слично стање је у Рами (Окука, Рама, 55), у имотско-бе

кијском је вала, валит, ватат (Шим., ГИКБ, 52), у посавском хв - ф (Ившић, Посавина,

198—200); в. и Пецо, ГИХ, 77. О односу хв: ф, односно кахва; фала (уфатити), в. Пецо, ИШГЗБI,

241—242.

191У имотско-бекијском „глас ф досад није нигдје примљен на цијелом овом подручју, ни

ти у оближњим крајевима“ (Шим., ГИКБ, 88). У икавскошћакавским говорима западне Босне

„фонема фје стабилан глас“ (Пецо, ИШГЗБI,241). У рамском „за фонему (ф/знају обје национал

ности (Хрвати и Муслиманиј“ (Окука, Рама, 56). У говору Тузле „сугласник ф (се) говори у свим

крајевима“ (Брабец, Тузла, 22). У околини Дервенте „глас ф ... често је присутан мада не и
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Глас фје најчешће у ријечима које су однедавно саставни дио вокабулара

говорника, док се ријечи које фетимолошки имају, а које су одавно присутне,

без обзира на поријекло, најчешћејављају у алтернативним формама, што упу

ћује на закључак о успостављању форми са ф интерференцијом система.

183. У ријечима у којима се изговара, ф је стандардне артикулације:

фамилија Мс, фучија ШМС, официра Ш, плафун Ст, на плафун Цр, фирма

Гр, фирмански ГР, фратар ЧлШ Пл, флаша Мс, флашу ракије Мс, тифус Пл,

треф Чл, седеф Цр, са седефим сплићани Цр, Франо Се, Филип Кб, Зифто Кб.

(О промјени хв - ф в. т. 181.)

184. На мјесту ф често се налазе вили п. Замјена са пје обичнија,192 и ста

pија, и у извјесној мјери карактерише овај говорни тип пратар ШПлMcBe Ce

ПрЧп Кг Кб, пра Иван Се, пратру дадне Цр, јеттин Мс ДР,јеттинија Се, јет

тиноћа Се, клампа ГР, ћеип Чл, папте (тур. patta) Цр, паптећилимаче Цр, при

гат Ш, прига Ш, Вакуп Пл, до Вакупа Мс, Пилип Ст, Франо Јозит Се, ићемо у

Пиле (хип. од Пилип) Се, Стипан Ст, Стипе Чл ГРЧп Ст, Стипањдан Ш,Му

стапић КГ.

185. Глас ф је на мјесту ту долаф (тур. dolap) Ш Пл, што показује да је

осјећај говорника о односуф и пуријечима које етимолошки имају ф прилично

несигуран, и да су ликови са ф накнадно успостављени.

186. За ликове који умјесто ф имају в може се рећи да су алтернативни —

кова ДР, вамилија Чп Ст, јевтин Гу Пр Ве, вучија Мс, или су у новије вријеме

ушле у овај госор— вела (мађ. fél) Ст, велар (тал. ferale), веларе ужčжи Ст, ве

њер Ш, навта Чл, Вранцуска Ст.
-

АФРИКАТЕ

187. Стање фонетске и фонолошке издиференцираности двају парова

африката, ч и и на једној, а ћ и ђ на другој страни, једна је од значајнијих особи

на шћакавских говора.193 У говору Хрвата и Срба, као и муслиманског сеоског

становништва на ливањскодувањском подручју гласович, и, ћ и ђ су нормално

штокавске артикулације, фонетски и фонолошки сасвим издиференцирани.

Звучна африката s je cпорадично присутна, 94 у неким лексемама и у одређеним

фонетским позицијама. Неразликовање африката је карактеристично за говор

Муслимана који живе у граду195 Ливну или у непосредној околини (највећи дио

муслиманског живља на овом подручју).

стабилан“ (Баотић, Дервента, 87). У западнобосанским ијекавским говорима „консонант ф се чу

ва, или се замјењује другим гласовима“ (Дешић, ЗБИГ, 138). У говору Змијања глас ф „има знатну

фреквенцију“ (Петp., Змијање, 67).

192 У имотско-бекијском је „у ранијем периоду била чешћа замјена ф - п, сада је готово

превладала реализација ф - в” (Шим., ГИКБ, 58). У сусједним западнобосанским ијекавским го

ворима чешће је в мјесто ф (исп. Дешић, ЗБИГ, 139-140).

193 Пецо, ИШГЗБ 1, 163.

194 В. Ивић, Дијалект, 102.
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188. У говору већине становништва (изузимајући поменути дио Мусли

мана) гласовна вриједност двају парова африката, и њихово појављивање у ри

јечима тамо гдје им је етимолошки мјесто, огледа се у примјерима несумњиве

издиференцираности:

чело Ст Ве, чуо Ве Гу, чујо Кг Пр, чујо Мc Се, чуњак СтЦр, рич Ш СтЧл

ГР, човик Ст Пл Ш, читала Гу Цр Се Пл, кључ Цр, бачва ДР СтMc,учинит Ш

Пл, прегачине Мс, плеће Пр ГР Ст, плећка Кб Гу Ве Кг, кућа Ст, вриће Се; џиџа

Цр, диа Ш, џеп Кг Се Пл, саџак Ш, даиџа Ш, Канџа Се, разверуџало се Цр, ђак

Ст Мc Се, ђон Кг, ђони Кг, ђонови Пр Ве ДР ГР, чађа Ве Пр Кг. -

189. У неким лексемама може доћи до замјене, али то нису потврде нераз

ликовања африката. Углавном се ради о ријечима које су у таквој форми при

хваћене, или је у питању неки од гласовних процеса.

Поред жуч Кб Кг Ве говори се и жућ96 Пр Ст Гу ДР. Форме са ћ — дув

Kг Ве Кби олук!97 Пр, обичније су од форме сач — дчув Гу. Именицалукијерна

(тал. lucerna) се јавља у формама лућерна Се ШПл и ључарда Цр. Глас ћ је на

мјесту чућући Ст, ћућни Ст. Говори се водић ШПл, водићи Ст, за водића Ш.

На мјесту ћ је ту третина Ст (в. т. 205). Поред обећаје употребљавају се

и форме обетаје Пр, обетава Кг — што је морфолошка појава.

Африката и губи елеменат експлозивности у жака Ш ЦР Ве ДР Гy Кб,

жака жита Ш, товари жаке Цр. Обичније је Маџар Ст, Маџарска СтЧл ГР не

го Мађар Пл, Мађарска Пл Ш.

О примјерима типа гдстоја, Јуре и сл. в. т. 203.

За африкату ц је карактеристично декомпоновање и дисимилација (ц -

тс - т) у теста СтСе МС ГР, метар до тесте Се, на тесту Цр, на тести Ст;

рјеђе је цеста Гу, цесту Мc.

Африката s ce можејавити сантхијским асимилацијама типа дпаз-га Ст,

стриs-би Чл. Јавља се и у лексемама брднsа ГР ПлЧп, брднsин Цр, и дисимила

ционо бронsир (н: н>н : p) Ш, али само као варијанте фонеме з, напоредо се

употребљавају форме бpднза, бронзин.

У процесу африкатизације то - ц у Рвацка Чл. Ст Гр, Имацки Мc Цр МС

Се. Африкатизација у цако Се Цр, цакло Се СтШ, цака Мстумачи се метатезом

(ст - тс - ц),198 а и прелазом су ц испред к (ствкло - сткло - скло - цкло,

гдје се умеће а према стакло).199 Група см - цм у Цмиља, Цмиљана ГР.

195 В. Ивић, Разв. конс., 162—165; А. Пецо, Природа африката српскохрватског језика, ЈФ

ХХV, 161-181; Пецо, ИШГЗБ I, 163–207 (о поријеклу неиздиференцираности двају парова афри

ката, о различитим тумачењима појаве и изоглосама (стр. 163—186), те западнобосанска ситуација

(стр. 187–207)).

196 Према жућак и комп. жући (Шим., ГИКБ, 71).

197„У им, дЋук ... стојић према ћаћа и маћа“ (Шим., ГИКБ, 71).

198 Белић, Фонет., 142; Вуковић, Ист., 216-217.

199 Маретић, Грам., 88 (исп. и друго објашњење Ј. Вуковића, Ист., 217).
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У секвенцама ке, ге, ки, ги у ријечима оријенталног поријекла примљеним

посредством турскогјезика палатализовани оклузиви киг прелазеу африкатећи ђ

у примјерима: шећер Кб ГуЧп Мc Чл Ш, ђердан Се, ђердани Цр, ћилим Цр, папте

ћилимаче Цр, ћилимају Цр, ћилитЧп, сећија Чп Ст, ћиндија Ст, ћибра (према тур.

kibrit) Чп, ћускија/ћуксија/ћукшија (тур. küskü) Ш, ђул Гу, ђугум (тур. gügüm) Кб,

Ђугум (муслиманско презиме), ђузел (тур. güzel) Гу. Дисимилацијом у форми ђе

черма (тур. gegirme) насталојејечерма,јачерма (обичноје черма). Говори се сирће

(тур. Sirke) Ст. Чп ГР Ш, сирћет ДР Пр, али се чује и сирке Гу, сиркет Кб.

Депалатализовани оклузиви су у кирељ ШПт, кuљеp ГРЧп (тур. kiler),

зенгија СтЧл Чп.

190. За говор Муслимана из Ливна, изграда и непосредне околине, а тако и

оне из града Дувна, карактеристично је свођење двају парова африката на један,

једначењем ч и џу корист ћ и ђ: рућат, pућак, прићо, ћовик, ћуо сам, виће, ко ће

лик, ћуј, Гламоћ, амиђа, даиђа, Ређо, ђаба.199а Ваља нагласити да су углавном

Муслимани старо градско становништво, а може бити од значаја да сам ову поја

ву уочио и у говору хрватске породице Чердић (Ћердић) у граду Ливну. Да ли

разлику у артикулацији оваквих ћ и ђ и оних на мјесту гдје етимолошки припада

ју говорник осјећа, или су одлучујуће асоцијативне везе, тешко је рећи. Органом

слуха разлику је тешко одредити. Средња и млађа генерација разлику знају.

СУГЛАСНИЧКЕ ГРУПЕ ШЋ, ЖЂ

191. Сугласничке групе ић, осђ, за икавске говоре карактеристични ре

флекси старих група стј, здј, скј, згј, ске, зге”00 иједан од класификационих кри

теријума босанскохерцеговачких говора,291 на овом подручју југозападне Бо

снејављају се прилично досљедно у говору представника све три конфесије.

192. Изоглоса шћакавизма на сјеверозападном дијелу овог терена у дија

лектолошкој литератури није „прецизно“ утврђена. У тврдњама или претпо

ставкама важним за лингвистичку географију говори се о подручјима Ливна и

Гламоча (поред несумњивих Дувна и Бекије) као компактним шћакавским зо

нама,202 а то због прилично уопштених интерпретација оскудних података са

терена. У овом дијелу Босне типични шћакавизми иду заједно са икавском за

мјеном јата. Истичемо типични због тога што се групе шћ, жђу неким позици

јама и у неким лексемама јављају често у босанским ијекавским говорима?03 за

које важи општа квалификација да имају шт, жд као континуанте наведених

старих група. У Ливањском пољу шћакавизам је карактеристичан за икавце до

199а Исп. Ивић, Разв. конс., 169–177; Пецо, ИШГЗБI, 182–3, Шим., ГИКБ, 70.

200 Бошк., Уп. грам., 85 и 91.

201 Вуковић, БХ типови, 23; Броз., Извј., 122-125.

202 В. Окука, Рама, 65.

203 А. Пецо наводи да „у извјесним примјерима сугласнички скуп шћ ван оних општешто

кавских категорија“ налазимо у говору јекаваца западне Босне (Пецо, ИШГЗБI, 213), исп. и Петр.,

Змијање, 184—185 и Дешић, ЗБИГ, 173, 174.
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подинарског села Чапразлије, јужним pубом поља, те до Челебића, испод Ста

ретине, на сјеверном рубу поља. Сјеверозападно од ових села, у доњем Ливањ

ском пољу, су Срби ијекавци у чијем говору се рефлекси старих група углавном

поклапају са онима које налазимо у западнобосанским ијекавским говорима.204

На подручју Гламоча, у селима југоисточног дијела поља, линијом Цецан Хан

— Видимлије (и југоисточно— села Карајзовци, Копић, Долац, Драгнић, углав

ном са мијешаним становништвом) преовлађују шћакавизми, у мјери у којој

преовлађује икавска замјена јата. Села испод Голије, Корићине и даље према

Ливну (општина Ливно) су икавска и шћакавска. Сјеверозападно од назначене

линије на подручју Гламоча је ијекавски говор западнобосанског типа. Ово је

уједно и линија раздвајања икавских и ијекавских говора у југозападној Босни.

Сјеверно, источно и јужно окружење овог подручја је шћакавско.

193. Група шћ је у коријену ријечи у примјерима:

шћаш Мc СтСе ЦрШ Кб Пл, шћапића Ст, брани око шћаша Ш, пришћKг

Пр Ве, гушћерица Ст Гу ДР Мc Ш, клишћа Мc СеМСЦр Ст, прегршћДР, прегр

шће Гу Ве Пр Кг, прегршће Кб, шћета СтКг Гу Се Мс МС Пл, шћенац Ш, шће

не Кб, ушћини Мс, ушћинд Ст, шћапа се ДР.

194. Рефлекс шћ је у првом дијелу сложеног суфикса -ићина и у су

фиксу -ишће:

будалешћина Ст ШПр ГР, будалашћина Цр Се, сиромашћина Мc Ст, у си

ромашћини Мс, болешћина Чл, барушћина ГР; дгњишће СтЧп ГР Мс Ве Цр Кг

Се Ш Пл, коспиће СтЧп Гу ДР Чл. Пл, мири се коспићим Чп, гддпиће Пл Се

Мc ШВе Чп, гддишће ДР, улпшће Кб Гу Ве, улпшће СтЧл ШПр Кг Се Мc,

шеничтиће Ве Гу Кб, дворпиће Ст, кућишће Пл Мc Се ГРЧп, сметлишће ДР,

Јарачишће Ст, Баревишће ДР, Лантиће Чл, Убојишће ст.

195. У облицима глагола и у именицама с глаголским општим дијелом

групу шћ биљежимо у:

намишћат КГ. Ст, намишћај Мс, никакви намишћаја Цр, примишћат ДР,

примишћај ДР, вришћат Кб Пр, вришћат Ве, вришћuт Кг Гу, ишћу ДР Ст Се

МС Пл Ш, заишћем ДР, унишћено Ш, пушћат Кг Пр, пушћат Ве Гу Кб ДР, пу

шћају Ве Се МСЦр, пушћа дите Мс, пушћи205 Ст, пушће КrПр, прикршћено Се,

пишћи Се, пишћац („оно што гори — свићица“) Цр, навишћено Ш, намршћен

Кг, пушћито вакб Цр.

196. Поред несумњивих шћакавских форми, глагол пустити се често јавља

са секвенцом ст.206 Чини се да су те форме обичније у говору ливањских икаваца:

пустат Ст, пустатДРЧл, пустати суЧл, напустато све ГР, дишпустат Ст.

204. Дешић, ЗБИГ, 172-175.

205 „Настало према облицима који су фонетски добили скупину шћ: пушћат-пушћај према

њима и пушћи-пушћит“ (Пецо, ИШГЗБI, 243).

206 У имотско-бекијском је пушћат: пуштат (Шим., ГИКБ, 79).
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197. Говори се вишћKг Пр Ве Мc Се (рјеђе вишт Гу Кб), вишћица Ве Се

МС Мc Ш Пл, вишћац Пл Цр Ст Гу.

ПримјерираскошћMc, раскошћи Мс, вршћ („врћи“) Весугеришу закљу

чак о аналошком уопштавању, асоцијативном прилагођавању систему говора

примјера гдје би се могло наћи шћ.

Компаративни наставак ји (а не -ији) омогућује јотовање у чишћи 207 (ма

да је придјев једносложан, са кратким самогласником у основи, чист).

198. Група жђ, засвједочена у звижђа Гу, звижђим Пл Ш Чп ГР Ст Се

Мс, звижђукајуШ, звижђука Ст, дрежђимо Гу, сможђен Кб, заједно са скоро

досљедним шћ, између осталог, обиљежава овај говорни тип.

199. Примјери као извештај Ш (исп. екавску замјену јата), уштипак Ст

(исп. и ушћипака Ш, навишћено Ш) очигледно су прихваћени у тој форми и не

оспоравају закључак о шћакавском карактеру говора овога подручја.

СУДБИНА СЕКВЕНЦИ-ЈТ, -ЈД

200. Судбина секвенци -јт-, -јд-у глаголима типа доћи једна је од значај

них карактеристика икавских говора. Будући да њихов развој најчешће није па

ралелан,208 јотоване односно нејотоване форме постају дискриминанте унутар

икавских говора.209 Када је у питању овај дио југозападне Босне, према досада

шњим подацима, Дувно је сврставано у групу икавских говора са африкатама

-ћ-, -ђ- на мјесту -јт-, -јд-,210 а Ливно у оне говоре у којима је група -јт-јотова

на, док група -јд- најчешће остаје нејотована, дакле „однос -ћ-:-јд- (са спора

дичним -ђ-)“.211

201. Према подацима којима располажемо, на овом терену јотовање је

извршено:

ћ: доћ Ст Мc Се Цр Ш, саћ Чл Ст Мс, изаћ Се Цр Пл Чл,

ђ; дођеш КГ Пр, дође дође ВеДР, пођемо пубђемо Мс, дође Ст, дођо Се,

изађе ДР, изађи Кг, уђе униђе Ст ДР, обађи Чл.

Аналошко иђем је редовно у употреби.212

Нејотоване форме, са јд-, јављају се у говору Муслимана— дојди Гу, нај

ду Гу, а могуће су и у говору Хрвата— дојдими Ш, вјероватно под утицајем го

207 О промјенама у вези сај (када су у питању групе шћ, жђ)у облицима компаратива и им

перфективним глаголским облицима в. Белић, Фонет., 116 и 123; Пецо, Промене, 175-185.

208 Игњат., JДЈФ, 94.

209 В. Игњат, JДЈФ, 94-96; Пецо, ИШГЗБ I, 161-162, Окука, Рама, 66.

210 Према подацима И. Јурчевића (Јурч, Дувно, 111).

211 Према сређеним подацима проф. А. Пеце (ИШГЗБI, 162) и Д. Игњатовић (ЈДЈФ,94)

класификацију је направио М. Окука. За подручје Ливна кориштени су подаци Ђ. Чустовић

(Чуст., Ливнo, 93, 101,106)(Окука, Рама, 66).

212 В. А. Пецо, Именице орах и орао, глаголи ићи ијести..., НЈ ХХVI, 2-3, 147-151.
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вора Муслимана или каквог контакта са Купрешацима, гдје су већ у првом гра

ничном селу Маловану заступљене форме са јд-. Присуство оваквих форми

може бити и у вези са положајем Ливна, које важи за изразито транзитно под

ручје на правцима средња, односно западна Босна?“ — Далмација.

202. Према изложеном, заједно са подручјем Дувна, према овој изоглоси

говор на терену Ливна спада у групу прогресивнијих шћакавских говора, сајт

— ћ и јд - ђ (са спорадичним јд-),214

ЈОТОВАЊЕ

203. Резултати старогјотовања у свим категоријама ријечи у којима је из

вршено не показују битна одступања од те фонетске законитости, па су примје

ри као рижем, пишем, изношен, изгажено, кожа, плач, јачи, тупљи, враћат,

снижават и др. у систему овог говора.

Дентални експлозивни сугласници т и дтакође се јотују паје свића Ст Ве

Се ШПл, пређа Гу Цр ШПл СтДРМС, међа Цр Мc СтЧп, присађен Се Кб Ст,

чађа Кг Пр Ве, туђи Ве Кг Пр Гу, слађи Ст Пр Мс. Истина, на овом терену, у

Конгори и Присоју, забиљежено је мејаш, поред обичногмргињ, а „објашњава

се утицајем сусједних говора с тим фонетским ликом“,21° Преовлађујућа форма

гдстоја216 Ст. Гу Мc Цр Се (ријетко гдспођа Чл., као примјер враћања на старо

стање), као и Госпојина Ст Се, Јурјово Мс, Јурјев ГР, д Јурову Чп, те антропо

ним Јуре, не ремете општу слику односа тј – ћ, дј - lj.217

204. У категорији новог јотовања посебну пажњу заслужују групе тј

(тњj), дј (двј). У већини случајева јотовањеје извршено, те њихове еквиваленте

ћ, ђ налазимо у браћа Се Мc Ст, пруће Пл Мc СтЦр, лишће Кг Се Ш, цвиће Ст

ГРМС Чп, гвожђе Ве Гу Кб ДР, гджђе Кг Пр Ве, грджђе СтКб, грожђе ДР,

лађа Ст, леђа Чл. Се.

205. У именици суђе јотовање може да изостане, па се говори судја (ном.)

Пр, поред чешћих, јотованих форми суђа Кг и суђе Ве Кб ДР, а форма трети

на218 СтЧл обично је у нешто специфицираном, архаичнијем значењу — на

213 На том терену преовладавају форме са-ћ-, јд- (са спорадичним -ђ-) (в. Пецо, ИШГЗБI,

158; Петр., Змијање 77, Окука, Рама, 66).

214 М. Шимундић за имотско-бекијски говор наводи само јотоване форме: дођо дођо, до

ђе/дође... (Шим., ГИКБ, 150).

215 А. Пецо, једна фонетска специфичност централнобосанске шћакавштине, ЈФ ХLVIII,

101. (У расправи су утврђене изоглосе појаве ј-<-дј-, просторна слика ове појаве у шћа-говорима

Босне, досадашња сазнања о њој, а дата су и објашњења појаве у шћакавским говорима, стр.

95-109.)

216 Маретић, Грам., 103 (госпођа - госпоа - госпоја).

217 У рамском говору однос је -ћ-: j- (Окука, Рама, 65-66), у имотско-бекијском мејаш,

прејица (; пређица), али свађа, чађа (Шим., ГИКБ, 72).

218 На овом подручју, у околини Ливна, Д. Брозовић је забиљежио судје/судје (Броз.,

Истраж., 349). П. Ивић сматра да се ту ради о аналошком успостављању „пуног фонетизма
деривационе основе и суфикса“ (Ивић, Изузеци, 152). У говору околине Дервенте Ј. Баотић биље
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третину дат (ливаду, њиву, стоку), „на трећу ису“ Ст, али је и третина га не

држи воде (о бунару) ГР.

206. Када су у питању именице на јак и придјеви са морфемом -ији за ово

говорно подручје се може рећи да спада у групу оних икавских говора у којима

јотовање није извршено,219 мада има трагова вршења тог фонетског процеса.

Најчешће се јављају, и чини се да су основне, форме именица на -ијак,

гдје је постојањем и испред суфикса -јак отклоњена могућност вршења промје

не, и придјева с морфемом -ији:

pддијак СтСе Мc Цр Кг ПрШ Пл, родијаци Мc Цр Ст, родијак Гу, нети

јак Мc Се Цр СтЧл, нетијаци Ст ГР (често се говори братић);

телетији бут Се,јањетије месо Ш, гдведији бут Ст, крметији Кг Цр Се, а

тако и ловатије друштво Ш, ловатија пушка Ш.

Нејотоване форме родјак ДР, нетјак МС, телетји Гу су ријетке, а остаје

и недоумица да нису резултат говорне ситуације (и редуковања вокала и), а оне

у којима је јотовање извршено—рођак, телећи ЧпЧл— осјећају се као импорт

са стране. Резултат интерференције система су и хибридне форме у којима је

извршено комбиновање тако што је ј од суфикса нестало у претходном сугла

сникујотујући га и морфеме -ији: телећије МС, шиљежећија кожица Ш, гдве

ђијт ГР, јањећије месо Чл. Овакве форме су обичније одјотованих и оних у ко

јима јотовање није извршено.220

жи третина које објашњава: „облик третина ... ослонца (је) имао у облику теретина ... наста

лим, вјероватно, под утицајем паронимске атракције“ (Баотић, Дeрвeнтa, 107); в. и Шим., ГИКБ,

45. Али: форма третина базира на третп(< третњfњ). „Ту је, наравно, првобитни облик био

третина, којем јотовање није долазило у обзир, а трећина се појавило касније, под утицајем већ

стовреног трећи, -а, -e (< трети, третја, третје, с аналошким уношењемј или готовог ћу ном.

jд. м.p.) (Ивић, Изузеци, 153). В. и Вуковић, Ист., 178 („трети (-bји - и)— третја—третје - тре

ти—трећа — треће (под утицајем женског и средњег рода и зависних падежа м. рода, добили смо

и мјесто трети — трети - трећи)“j.

219 На овом терену нејотоване форме (форме у којима нема услова за вршењејотовања) би

љеже С. Марковић, Ђ. Чустовић, Д. Брозовић, И. Јурчевић (Марковић, ЈИА, 175, Чуст., Ливно, 92;

Броз, Истраж., 349; Јурч, Дувно, 111). В. и Пецо, ИШГЗБI, 158, Шим., ГИКБ, 45, Окука, Рама,

67, Баотић, Дeрвeнтa, 107.

220 Скоро идентичну ситуацију, када је у питању ова појава, налази Окука у Рами. У комен

тару појаве Окука наводи мишљења М. Шимундића, за кога је морфема -ијакјезичка инфилтраци

ја, Д. Брозовића који каже да је у питању „стара дублета вј: пј“, Д. Игњатовић која морфему -ијак

доводи у везу с морфемом -ији која је примарна, а могли су остати неизмијењени у вријеме јотова

ња и касније изгубити вокали. На крају, Окука закључује: „а) дојотовања није дошлојер су мор

фолошке категорије без јотованих форми доминантније; б) код лексема родјак, нетјак и др. у пи

тању су старе дублетне форме, форма са иј и интонациони моменти спречавали су процес јотова

ња“ (Окука, Рама, 67-68). Формеродјак, нетјак одговарају стандардним рођак, нећак (<родњfaкњ,

нетњjaкв). Осврћући се на њихову распрострањеност, уз констацију да су облици на -ијак „једва

нешто мање раширени“, П. Ивићје објаснио и њихову генезу (Ивић, Изузеци, 145—156). Наводећи

и коментаришући досадашње покушаје објшњење изостанка јотовања, он, обраћајући се

упоредној граматици словенских језика, објашњава откуда потичу „старе дублетне форме“. Једна

од његових закључних констатација гласи: „Облици нетјак, родјак очигледно су засновани на
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207. Групе вј (веј), бј (бој), мј (меј), пј (пеј) се јотују у примјерима типа:

здравље Гу Кб, грабље Ст ДР, гребље Мc Се, снопља Кг Пр, снопље Ко, грмље

Ст (обично је грмови).

Придјеви типа дивљи углавном су на -ији, тако да нема услова за јотова

ње: кравије млико Ст Ве Цр Мс, дивија сорта Чл, голубије јаје Ш. Форме кравјe

Кб, са условима за јотовање, ијотовано дивљи Кг су рјеђе, али су заступљене.

Говори се пијан Пр Ве Мc СеЦр, пјан Ст Пл ГРЧп,дакле, безјотоване форме.

208. Групе лј (леј), нj (ној) по правилу сејотују: зеље СтMc Ce, весеље СтЦр

ДРЧп, весеље КгПр, трњеГРЧп Гу, орањеЧлПл, знање Мс, ПриображењеЧп.

209. Нема јотовања у групама сј (свј), зj (звј) — пасија Гу Кг Пр Мс, пасји

ВеДР Кб, просијака21. СтСе Гу ГР ЦрЧл, просјак Ве Кб ДР, козија СтKгПр Гу

ДР, козји Чл, козији Кб, козји Ве— ни у контакту с, з сај који се рјеђе остварује

јер преовладавају форме са -ији, гдје и спрјечава контакт. Палатални конструк

тив ćјавља се сјеверно од овог подручја, на сусједној територији Купреса, у Ву

ковску, гдје се говори паст. За групу зј ваља истаћи да се и на овом терену, по

ред обичних узјаше, узјаши, узјашила чују и форме са „нејасним ђ':222 yђаши Кг

Пр, уђаше Ве, уђашијо Кг Пр, уђашила223 Kг Пр Ве.

210. Икавска замјена јата условљава дајекавскојотовање буде сведено на

лексичке случајеве (при преузимању готових форми). Њемачка Мc Се, Ње

мачка СтЧп, жељезо Се Гу. У овој категорији јотовања биљежимо хибридну

форму с икавским рефлексом јата и јекавским јотовањем њидра ДР Ко Ст, њи

дара ДР Чи, њидара Чл. К6 Ст. — поред распрострањенијег нiдра Мc Се Цр Ве

Kг Ш Пл (исп. и гњиздо, т. 158).

СИБИЛАРИЗАЦИЈА

211. Измјене веларних сугласника к, г по другој палатализацији показују

извјесна одступања од стандарднојезичке норме, али су у складу са општим

стањем у западнијим штокавским говорима.224

212. Десибиларизоване форме углавном су везане за именице a-деклина

ције, у којима у облицима датива и локатива једнине често долази до успоста

вљања веларних сугласника, а под утицајем стања у другим падежима у којима

промјене није ни било:

косим падежима типа нетја, родја. Логично је претпоставити да је нети, роди послужило као

подлога за образовање нетијак,родијак“ (150). Уз навођење распрострањености појаве, објаснио

је и генезу изостанка јотовања код придјева на јп (152.)

221 Гради се као родијак, нетијак.

222 Ник. М., Полимље, 296.

223 Измјена зјх ђу ијекавским говорима херцеговачког типаје честа. Има је и у говору ика

ваца шћакаваца сјеверозападне Босне (Пецо, ГИХ, 64 и ГСЗБ, 89). У имотско-бекијском је ужђа

шитиужђат (Шим., ГИКБ, 76). В. и М. Станић, Порекло гласа ђ у речима уђати, кођи и сл., ЈФ

ХХХ, 1-2, 605-609; Д. Вушовић, Диалект источне Херцеговине, СДЗб III, 17.

224 Вуковић, Ист., 151.
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крушки Ш Пл, на крушки Пл, јабуки ГуЧп Ве Мc Се Цр, гуски ДР Пр, на

даски Ст, о јелики Се, мотики Се Цр Кг Пр Ве Гу ДР Ш, у кашики Мс, писма о

републики Ш, у војски Кг, војски рану Ш,у бараки Се Цр, по теки Се, ноги Пр

Ве, на руки Кб Ве Цр, у задруги Се, по заслуги Мc,

али је и:

крушци Пр, јабуци Кг Пр, мотици Кг, кашици Гу, дасци ДР, нози Гу, нози

Кг, руци Ве ДР, руци Пр, у једној дрази Мc.

213. У номинативу множине именица мушког рода углавном су резулта

ти старе промјене —јунаци, бубризи, драси, али се јављају и десибиларизоване

форме: мачки Кг Пр (обино је мачци Ве ЧпШ Пл), доручки Пр (поред доручци

Ст Гу Чп Мc Се), месни нарески Ст, залиски225 Ст.

214. У придјевској промјени остатак старог стањаједнаци ЧлЧп ГР чује

се у селима ближе ијекавском подручју, док је формаједнаки, с веларним су

гласником (које је успостављено под утицајем форми одређеног вида)226 у „у-

нутрашњости“ ове територије једина.

215. Када имамо у виду фонетске законитости, аналошка уједначавања, а

и књижевнојезичка норма нуди доста изузетака,227 разумљива је колебљивост

говорника у бирању форми са извршеном, односно неизвршеном промјеном.

СУДБИНА СУГЛАСНИЧКИХ ГРУПА

216. У претходним одјељцима, када је било ријечи о појединим сугласни

цима и гласовним промјенама, неке од сугласничких група већ су поменуте. Ра

ди се о групама које су претрпјеле промјене у историјском развоју језика или су

подлијегале асимилационо-дисимилационим процесима, ради лакшег изговора

и прилагођавања систему говора, а без утицаја на семантичку страну ријечи. У

овом одјељку ће бити ријечи о групама које нису помињане, а дијалектолошки

су релевантнеž28 — због одступања од правила дистрибуције гласова у стан

дардном језику, или се чешће мијењају у другим говорима.

217. Групе цр-/тр- су на мјесту старих група чр-/чр- у црн Се, црногајечи

ма Мс, црв ШСтЧпMc, црви СтСе, црви Се МСЦр, црва Кб, цриво Ш, тришња

Чл. Ст Мc Се Цр. Подједнако су честе форме црвенКбВе Пр Кг Ст и црљен ДР

Цр Се Чп Гу, а у ономастици је само Црљенице (село у дувањској општини), у

Дрљеницам, Црљенице (литице изнад Ливна), попет се на Црљенице.

218. На цијелом терену је шврака.

219. Говори се чврст, чвршћи.

225 В. Шим., ГИКБ, 81.

226 Вуковић, Ист., 150–153; Пецо, ГИХ, 99-100.

227 В. Правопис, 53-57.

228 П. Ивић, Инвентар фонетске проблематике штокавских говора, ГФФНС, VII, 107-109.
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220. Група пш- - ш: шеница Мc Цр, шеница Ш, шеничишће ВеГу Кб.

221. Иницијално пт - ту тица СтЧл, тица ШСт, тице ГРШ; у унутра

шњости ријечи испада ту летирица Ст Ве, лепир Ве ДР Гy.

222. Група пч у иницијалној позицији се упрошћава па је чела Мc Се Ш,

челе ШЦрЧл Мс, у медијалној позицији дисимилацијом пч - вч: ковча ДР Ст

Ш Гу, заковчај Пл Гу, а може остати и неизмијењена — копча Ве.

223. Судбина групе бЗ-у бзова: збва Кб ДР, Здвика ДР Гу, здвина Кг Пр,

зóп Ве.229

224. Група гд - ду иницијалној позицији: ди Се Мс МС Гу ДР Чл, дигод

Ст, дико Цр Се, дишто ШПл, дуња СтЧл. У медијалној позицији група се чува:

нигди Чл ДР Кб Гу, свугди Мc Цр.

225. Група кћ — ћу ћер Мc Се Цр СтЧл Пл, ћи Кб. У медијалној позицији

група се може упрошћавати па је дрће Кг Мс, а према томе и дрћат Кг Пр Ве,

дрћала Мc – у Чл ГР ДР група се чува: дркће, дркћат, дркћала.

226. Основна форма именичке замјенице за лице је ко (тако и нико), фор

ма тко на овом терену је сасвим нова и у говору млађега свијета. У ткат група

тк се редовно чува: ткаје/тка, ткана (f), откат. Именицаротква има фор

мердква Гу и родаква Кб ДР.

227. Групе гв и кву гвожђе ДР СтЧл Гу, односно квдчка Гу Кб ДР СтЧл,

могу остати неизмијењене, али се у Кт Пр Ве (хрватско становништво) говори

гджђе, кдчка.

228. Говори се длuто Гу ДР Ст ГР, алито Ко Гу, одлито Кг Пр Ве.

229. Именица презиме се јавља у формама: брезиме Ве ДР Пр, безиме Кг,

презиме Гу Ш, презиме Кб Пл.

230. Група пcредовно се чува у псоват, опсоват, псује, псовали, липсала,

пса СтШ Пл, псета Кг Пр (и паса Пр— чешће је у употреби лексема ћуко). У

шевсија Шпроцесом дисимилације на мјесту експлозивног пје прострујно в.

231. Група зрнајчешће се разбија уметањем д: здријо Мc Пр Кг, здријат

Kг Пр, здријала Кг (поред зријо, зрила), дбаздрт се Ст, дбаздро се Ст, здракЧл,

проздрачи Пл, на здраку ГР (рјеђе је зрак, арија).

232. У стабло група ст остаје неизмијењена (сјеверно од овог подручја,

на подручју Бугојна, је цебло), у стакло230 обичност - ц (исп. т. 189). Присут

но је штомак Се, поред уобичајеног трбу, трбув.

233. Асимилацијом по мјесту и начину творбе зу групи зљ прелази у ж.

ижљубе се Цр, ту се ижљуби Се.

229 Поименичавањем бЗов, -а према баз (*бза) < бљЗљ (Скок, 1, под баз).

230 С. Марковићје на овом терену,у Липи поредДувна,забиљежио и цабло (Марковић, ЛИА,

88); о овој групи исп. Пецо, ГЗХ, 145 (западнохерцеговачко цабоћцабло и централнохерцеговачко

цабло и цакло).
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234. Именица зглоб има форме жлдп При жглоб Be (обично се гово

pи члањак).

235. Обичне су форме почешмо Ве, почешмоДР, падошмо Ст Пл Се Цр

Мс, исцидишмо Цр, (ш је из трећег лица множине), а изузетно је почесмо Кб.

Говори се дпћина ДР СтЧл Ве Гу Кб и двћина Пр Кг.

236. Консонантска група -тст- у „нормалном“ говорењу се упрошћава

па је песто, шестд, девесто, а при истицању бројне вриједности обично се из

говарају двије ријечи: пет сто Ст, девет сто бвце Ш. Уобичајено је да се група

-тств- упрошћава: богаство, срество, упуство.

237. У финалној позицији групе ст изд остају неизмијењене у црвенкаст

Кб Кг Ве, црвенкаст Пр, црљенкаст ДР Цр Се, жућкаст Чл Цр Мс, прст Ш

Мc Се, маст Ст Се,једанест Чп, двајест ГР; Гвозд Мc, Загвозд Кг Мc Се. Гру

па ст у бројевима понекад се упрошћава — дваес, тријес, једанес, шес кила,

углавном због говорне ситуације, набрајањем и бржим темпом говора.

238. Финална група шт - шћ: пришћ, прегршћ, вишћ, што је и разумљиво

с обзиром на говорни тип. Изузетно се јавља виштКб Гу.

ПРОЦЕСИ АСИМИЛАЦИЈЕ И ДИСИМИЛАЦИЈЕ

239. У овом одјељкуће бити указано на неке примјере асимилације сугла

сника у везама ријечи које се најчешће појављују као акценатска цјелина, и аси

милационо-дисимилационе процесе на одстојању, у случајевима када нема не

посредног контакта сугласника у ријечи.

Асимилацији по мјесту и начину творбе подложноје с испред њ, у предло

шким синтагмама: ш њоме Ш, ш њом Ст, ш њомен ПрKг, ш њимен Кг, ш њим Ст.

Асимилацију у два сусједна слога, регресивну и прогресивну, имамо у

шушит Ст, шуши месо Цр, шуша СтЧл ДР Мс, ошуши то Ш, шуштер Се, Шу

штер Се Цр, у Шуштеровића кући Цр, диушак Кб.

240. Асимилација сугласника по звучности у оквиру изговорне цјелине

врши се у примјерима типа: кот куће Ст, кдт когаје Пл, ис које чаше Ш; пед

банке Ст. Једначење на граници двију лексема које нису повезане акценатском

цјелином врши се у карактеристичним везама типа ваз два Ст, наз два га поили

Се, наз два и ти Се; иначеједначење изостаје: уног пса Цр, натраг кући Гу, код

једног кукуршка Се.

241. Даљинском дисимилацијом образовано је брднšпр Ш (обично је

брднsин), виланци Се, дрман СтЧл, а форме дваест, дваест, гдје се разједнача

вају д: д, или када испада сугласничка група -зд-у шесет, условљене су говор

ном ситуацијом.

МЕТАТЕЗА

242. Преметање консонаната и вокала, па и читавог слога, честа је појава

у народним говорима. Томе су нарочито подложне стране ријечи. Необичне
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фонемске секвенце унутар њих, затим асоцијативно довођење у везу са неком

другом лексемом (било по значењу, било по гласовном склопу) и др., погодују

метатези којом се лексема по законима о дистрибуцији фонема прилагођава

структури говора. Слична ситуација је и са домаћим ријечима које су рјеђе у

употреби, а метатезом бивају захваћене и ријечи које се чешће употребљавају,

све због тежње за приближавањем законима дистрибуције.

243. За прилоге је карактеристична фонолошка нестабилност231 па се и на

овом терену јављају разнолике форме: двдален Чп, ондален Ш., дипален Ст,

дткален Ш, отален Се СтЧп, отoлен Се, дндолен Се ШПр.

244. Именица пазухо може бити у формама пауза Кг Ве, поуз Ст, потпау

зо (именица срасла с приједлогом)232 Кб.

245. Забиљежени су и познати случајеви метатезе у турцизмима са се

квенцом рј: барјак (тур. bayrak)ДР СтКбПлШМС Мc Цр, Барјак Чл СтКб Гу;

Барјам Се Цр, Барјом ДР, али само Бајрам у говору Муслимана Кб Гу. Метaте

за је и у шарвале (тур. Salvar) ДР Мc Ш Пл.

246. Типичан случај метатезе је у галеба СтКб Се Пл МС, галебам липи

Ш, купи галебе Пт. На читавом терену се може чути шуњка, шуњкат, шуњка по

селу Чл, Шуњка Ст Чл.

247. Поред обичног мауна чује се и дмуња Гу, у значењу боранија.

„Балкански турцизам грчког подријетла“233 киљер (тур. kiler) ГРЧпу ШПтгласи

кирељ. Именица ћускија у Пт чује се у три различите форме: ћускија (тур. küskü),

ћускија, ћукшија. Обичније је калибра Кб Ст ГР него кариола Чл (тал. carriola).

Говори се велар (тал. ferale) СтЧлГР, веларе ужежи Ст. У говору Муслимана ка

рактеристичан случај метатезе је у вехто (вет, ветах — „похабан“) Гу.

248. Умјесто глина говори се гњила ГР ДРЧп СтЧл, бакре од гњиле прави

ГР, „старом народном етимологијом према прид. гњил“.234

249. У новопримљеним ријечима указујемо на примјере артиметика,

префектно, профект.

250. Нема метатезе уманастир (углавном се говори самостан), гавран, нок

ти,лакта, наћве,липше. Говори се васДР Ко Ве ПрКг(алије претежноувик).

ЈОШ НЕКЕ ПОЈАВЕ У ВЕЗИ СА СУГЛАСНИЦИМА

251. Позиционо је условљено губљење сугласника д с краја ријечи

(обично приједлога) у говорном низу, када постоји могућност стварања гласов

231 В. Пецо, ИШГЗБI, 244; Ившић, Посавина, 205, З. Јунковић, Структура слога и фоноло

шка вриједност сугласника ву књижевном суставу, Језик, ХХП, 48; исп. Окука, Рама, 70, Баотић,

Дервента, 110, Дешић, ЗБИГ, 193.

232 У Имотској крајини М. Шимундић биљежи, између осталих форми, потпоуза (Шим.,

ГИКБ, 43. Сусједни ијекавци доњег Ливањског поља говоре потпуза (мој материјал).

233 Скок, 2, под киљер.

234 Шим., ГИКБ, 61.
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них група у којима би могло доћи до удвајања истих или сродних гласова, про

цеса африкатизације и сл.233 Такви примјери губљења су: ко доктура Ш, д дрве

та Ш, о даске Пл, нема д ток ништа Цр, исто села Кг, испри села Цр, а ка то

прдврије Цр, о сукна Цр, кд стаје стај Цр, ка самја дошо Се, исто зумбина Цр,

о старинскога вакта Се, ка ћеми доћ Мс, ка смоузамирачини Мс, ка се иђе Се,

ај се сити Ст, спора менбм Се, кућеш с меном Мс, на срп кућетине Цр.

252. Уyjuдла Цр секундарно дје према облицима у којима се иначе јавља

(ујиде). (Оће да ујиде. Ујидла је за стегно).

253. У прилогу опет финално т се често не изговара—јдпе,јопе, а мјесто

њега може да стоји и његов звучни парњак д — јдпед (поред јдпет).

254. У императиву глаголалећи стрић, поредлези и стризи, јављају се и

форме лежи Гу Пр, лижи Цр, стрижи СтЧл, гдје је ж аналогијом према об

лицима у којима се иначе јавља. Присвојна замјеница њезин има форме: њезин,

њезин и њежин, њежин.236

255. Измјена зна мјесту су дпазно Цр је у вези с народним етимологиса

њем (опазити : опасност).

256. На цијелом подручју је мртац, ген. мpца и мртаца.237

257. Прилог послијејавља се у разним формама: посли, посли, послим, по

слим, послан, потље, пошље,238 послем, после.

258. У личном имену Аугустин, које у говору има форму Јавгустин

„наше в мјесто у имамо ... у туђој вокалској комбинацији ау“.239

259. У приједлогу без по правилу се јавља секундарно р: брез ишта Цр,

брез воде Ст, брезране Ст, брезобразан Чл, брезобрашћина Ст, брезобразлук Чл.

260. Секундарно с је успужи Ст, спуш Кг Пр ДР, спуж Кб Гу, спора ме

ном Се, аз у здоговорит се Мс, ту се здоговори Мc (уколико опет није у питању

с које се асимиловало по звучности, атује ради појачавања свршеностирадње).

261. Веома често се употребљавају партикуле. Нарочито је фреквентна

партикула -зи у замјеницама: њизи два, од њизи, њизи је реда, двизи ту, двизи

људи, њојзи, тизим двамам, твојизи оваца, тојизи пет.

У замјеницама сејављају и друге партикуле, уочљиво често партикула-p:

когар, кимер, никогар, чегар, чимер, којегар, тдгар, свегар. Биљежимо и парти

куле -м и -н у чимен, тимен, ш њимам, чимем, кимен, ш њимен, ш њомен, те у

Ведашићу (Дувно) дативе меника, тебика, с партикулом -ка.

235 Исп. Пецо, ГИХ, 105, Шим., ГИКБ, 47.

236. У имотско-бекијском говору су само форме са ж. М. Шимундић констатује „нера

зјашњен пријелаз з- ж“, и наглашава да га је Маретић уочио, али није објашњавао (Шим.,

гикб, 67).

237 Исп. Пецо, ГИХ, 82.

238 Основе поселф, потњлá.

239 Вуковић, Ист., 196.
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И у бројева се јављају форме с партикулама:једндгар, једномур, тримам,

другизим.

У императиву налазимо -де/-до, и у комбинацији са-p/-pe/po: деде, деде

ре, дедоро, дедер.

Честе су форме прилога са партикулама које могу да се надовезују и ком

бинују: кудан, кудар, горика, горикар, горикаре, долика, доликарце, дндак, до

влен, довлен, тамбкаре, тамбкарце.

262. Десоноризација финалних консонаната на крају говорног такта?40

присутна је и овдје. Потпуно губљење звучности експлозивних сугласника б, д,

г и струјних з, жизраженије је на дувањској територији и на територији Ливна

у дијелу који се граничи са ијекавским говорима: зуп Кг Пр, зоп Кг Пр, гдлуп Кг

Пр, греп КГ КбПр, слап Кг Пр, прадит Пр, зат Кг Пр, лет Цр, млат Цр, глат

Пр,медвит Кг, грдстКг Пр, грат ДР, спрдвот Кг, спрдвот ДР, сник МcДРЧп

КгПр ГР, брик Ст, прак Пр, бубрик Кг Се Пр, парадајиc Пр Кг, вос Мc;лаш Мc,

лупеш ДР Пр. У именици мозак у неким пунктовима остаје (обезвучен) и у об

лицима: моску Кг, мдскуДР Гу Пр. У мјестима према ијекавцима доњег Ливањ

ског поља присутно је и дјелимично редуковање звучности: зуба ДР, гдлуба ГР,

прадидат ДР, ножи Чп ДР, а таква редукција звучности може да захвати и со

нант в. лисковћ Чл, крувр ДР, глув# ГР, здрав! ГР.

У свим наведеним случајевима забиљежене су и форме са сугласником

који је очуване звучности, па не можемо говорити о правилу да се звучни сугла

сници на крају говорног такта обезвучавају. Овакви фонетски ликови с позици

оним варијантама звучних сугласника присутни су и у другим босанским гово

pима. У западној Босни десоноризација је израженија у говору ијекаваца“ не

го икаваца,242 а у говору Имотске крајине и Бекије?43 спроводи се у неким слу

чајевима.

ЗАКЉУЧЦИ О КОНСОНАНТИЗМУ

263. Из система консонаната, када је у питању говор Хрвата (већинског

становништва) и Срба, изостаје фонема х. Уклоњенаје без трагова, или је зами

јењена неком другом фонемом. У говору Муслиманах је саставни дио консо

НаНТСКОГ СИСТЕМА.

У говору већине становништва, Хрвата, Срба и дијела муслиманског сео

ског становништва, гласович, и, ћ и ђ су нормалноштокавске артикулације, фо

нетски и фонолошки сасвим издиференцирани. За говор муслиманског градског

становништва карактеристично је свођење два пара африката наједан (ћ и ђ).

240 О овој појави в. Пецо, Изговор, 235-244.

241 Исп. Дешић, ЗБИГ, 194-198; Петр., Змијање, 75.

242 Исп. Пецо, ИШГЗБ I, 253-257.

243 Шим., ГИКБ, 79-80.
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Рефлекси старих група стј, здј, скј, згј, ске, зге по правилу су шћ, жђ.

Према судбини секвенци -јт-, јд- у глаголима типа доћи ови говори спа

дају у групу прогресивнијих шћакавских говора у којимајт -ћајд -ђ (са спо

радичним јд).

У категорији новогјотовања карактеристичне су форме именица на -ијак

и придјева са морфемом -ији (рддијак, телетији).

Одступања од стандарднојезичког стања су и десибиларизоване форме у

облицима именица а-деклинације.

Сугласник ф је у фонолошком систему, мада није и стабилан глас. Често

бива замијењен са п или в.

Десоноризација финалних консонаната, као и бројне партикуле, познати

су и овом говорном типу.
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АКЦЕНАТ

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАНТИТЕТ

264. На ливањско-дувањском подручју заступљена је новоштокавска ак

центуација: четири су акцента (два силазне— а, а и два узлазне интонације— а,

а) и дужина односно краткоћа. Интонација, квантитет и мјесто акцента врше

фонолошку функцију у том систему.

265. Дистрибуција акцента је у складу са правилима већине говора са

новоштокавском акцентуацијом,244 односно са правилима стандардног јези

ка. Силазни акценти су у принципу везани заједини и први слогу ријечи, а уз

лазни се не могу јављати на једином и на посљедњем слогу. Неакцентована

дужинајавља се само у постакценатској позицији. Једна ријеч може имати са

мо један акценат.

266. Одступања од ових правила су примјери јављања силазних акцената

ван првог слога (као што је акценат неких позајмљеница и др.), јављање узла

зних акцената на ултими (двосложних проклитика нпр., а ту је у питању и изго

ворна цјелина), те јављање ријечи са два акцента (нпр. суперлатив) — све лако

објашњиво и својствено многим говорима новоштокавске акцентуације.245

1) Нарушавање правила дистрибуције акцента јављањем силазних акце

ната изван првога слога своди се на ограничен број позајмљеница у новијем

слоју лексичког фонда (бројне позајмљенице су се у потпуности укључиле у

систем): кумадант ШПт, комедант Пт, дерект Ст, пантент Цр, комплет Чл,

турист ГР, милициунер Ш, телевизор Пт Цр Ст ДР,ретривизор Ст, префект

но Гу, профект Чп, као и неке друге сложенице чији саставни дијелови су од

већјасног значења — пољопривреда Ш СтЧп, Југославија Чл, православни Ст,

православније Ш. И у генитиву множине неких именица силазни акценат може

бити ван првог слога: Вржерала Гу, прискакала Ст, Србијанаца Чл.

244 О проблематици новоштокавског прозодијског система исп. Ивић, Проз, систем, Пецо,

Акц., Ник. Б., Осн. акц, Симић Р., Српскохрватска ортотонија и словенски акценат, НССВДVI/1

(1977), 35-46, као и литературу у тим радовима.

245 Исп. Дешић, ЗБИГ, 208, Шим., ГИКБ, 18, Петр., Змијање, 14; Кашић, Кон., 63, Баотић,

Дервента, 112 (између осталих).
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2) Узлазни акценти могу се наћи на ријечима које су редукцијом постале

једносложне, типа нисти Се, нос то Ш, као и на ултими у примјерима типа по

каш се Ст, повиш нас Гу, али треба иматина уму даје увијеку питању вишесло

жна изговорна цјелина, па нарушавања система у суштини и нема.

3) Два акцента на једној ријечи биљежена су у примјерима поређења: нај

опадније жито Мс, најгори исан Се, најволим први Мс и др.

4) Предакценатска дужина у суперлативу — најбољи Гу, најволи МС —

могућа је у нарочитим говорним ситуацијама.

5) Дезакцентуација акцентогених ријечи могућа је у нарочитим склопo

вима, када сетежиште информације преноси надругеријечи, тј. када је некари

јеч другоразредне информативне вриједности:246 фaљен Исус ГР,једно два Чл,

мој брте Ст, брте богме Мс, вамо доли Пл.

Сви ови и овакви примјери одступања ипак не могу оспорити новошто

кавски карактер овога прозодијског система, тим прије што се и неки од наведе

них примјера у другим селима изговарају по правилима: православни Се, Југо

славија Мс, најгори Ст.

267. Неакцентовани квантитет чува се релативно добро. Стабилност ду

жина не ремети ни узастопни низ дугих слогова. Одступања од норме у поједи

ним категоријама ипак има.

О стабилности стандардних дужина свједоче примјери:

—вечаре Цр, гњиле ГР, чаше Ш, кућетине Цр, цуре Се, теке КГ, Ане Се...

— с војском Ш, браном Пт, свићом Кг, руком Ст, ракијом Мс, плеском Се,

пушком Ш, свићицбм Цр...

— језика КбШ Be Mc, винаца Ве КбПр, прста Чл, вукова Ш, црви Мc Се,

људи Чл Се, ноктију Кб Пр, врата Пл, килп Мc Се, клашања Се, звизда Гу Ш

Kг, ћери Кб, ћерију Пр Ве Кг ДР...

— кратки КгПр Ве Гу, кратки Кб, нови Мc ЦрKг, врући СтЧл Пр, стари

Пл Ш Кг Цр Се, били Ст...

—калење Ст, палење ГР, молење ГР, кипљење Цр, драње Ш, копање Пт...

—зафаљујућMc,лежећMс, носећ Се, посрћућ Пт, сидећ Ст Пт, отијућГР...

— старост Цр, младост Се, жалост Ш...

— дбичај СтШ Се, прстен Се Цр, чељад Ст, бурад Ш...

— свезат Ст, усукате Пт, сплићана Цр...

— бијаше Ст ГР...

— дотрај Ст, вируј Ш, ноћуј Ст, обећај Гу, стицај се Чл...

268. Очекивано је да је е у презентској основи у глагола I Белићеве врсте

без дужине,247 а та особина проширена је и на неке друге типове.

246 Исп. Ивић, Проз, систем, 138; Пеш., Староцрн., 35-40.

247 Исп. Пецо, ГИХ, 188, Пецо, Ортијеш, 45, Баотић, Дeрвeнтa, 113, Мат., Мостар, 339,

Шим., ГИКБ, 149.
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Наставак за презентску основу глагола I врсте е у слогу којем непосредно

претходи акценат узлазне интонације углавном је без дужине: тресем Кг Пр Пл

Ш Пт СтЧпЧл ГР, сичемо Пp Цр СтЧлПлМС, преде Се Гу Ш, везем Гу ДР Кг

Пр, крадем Ст, печемо Цр Кг Пр Мc Ш, испече Ве Кг Пр, плетем Се Мс, донесем

Се Цр Пр Кг Ве Ст Пл, донесе се Цр, доведем Се, спроведе се Се, понесем Мc Ш,

мада се јављају и ликови са новом,248 аналошком дужином — преде Кб, тресем

Ве, сичемо Ве, печемо Кб Гу, испече ДР, донесем ДР (ријетко типа изнесем Се).

Само са дужиномје забиљежено кледе (клест) ВеДР (у тим селима је ова

дужина и иначе стабилна, исп. горе), али је без дужине дубе Кг Пр Гу. Двојако

је у презенту глагола“живсти: живемо Гу, живете ГР, али живемо Кб (пре

ма облицима глагола живит, а исп. и горе преде).

Нема дужине у примјерима знадем Ст, знадемо Ве, имадемо Ст Кг, има

демо Се Ве, дадемо Ве Кг (али је даде, дадемо Ш, исп. силазни акценат).

Старадужина у трећем лицу множине се чува: тресу, краду, спроведу се...

Глаголи на јем, без обзира на то које су врсте, имају обично дуг вокал у

наставку презента: ткајем Ст Мc Цр ПТ ДР Гy Kг Се (у Кг При тка), ткаје Кг

Се Ве Мc Цр, сијем Пт Ст ГуЧл, гријем се Кб, вије Кг, чује Ш Се Пл, ћује Гу,

брије Се Цр Мс, кује СтMc Цр, пије Ве Гу Кби пије Кг Пр, врије Се ЦрKг Кб Гу

Ве и врије Кг Пр (у При вра), лаје Пл ШМc Се Кг Пр, пљује Ве Кг Пр Се Пл Ст,

дајем ВеKг Гу Пр, зрије МcПл Пт, шије Кб ДР и шије КгПр, као и сложени уди

је Ст, сакрије Се Мс, сашије Пл, а тако и тип придаје Се, вјенчаје ГР, обећајеДР,

обетаје Пр, продаје Ш, издржаје Чл, окопајем Кг Пр. Ту спадају и примјери:

казујем Кг Пр, записује Кб Кг Пр, испитује Ш, удаје се Гу Ве Кг Пр.

Примјери у којих је вокал наставка кратак, често истих глагола, биљеже

ни су углавном у селима која су у сусједству ијекаваца доњег Ливањског поља,

за чији говор је карактеристично да у тој позицији имају кратак вокал: сијемо

ДР, лаје Чл, пљује Гр, брије ДРЧп, пије ДР, дâемо ДР, обећае Гу, кује Чп ДР ГР,

чује ДР, врије ДР, сакрије Ве, удаје се ДР Кб.

Обично је кратак вокал наставка у смијем се Кг Пр Гу ДР, смијем се Се Ст

(исп. узлазни акценат на слогу испред), али је и смијем се Ве Кб.

Нетипично је јављање ликова умим ДР (поред обичног умим), видим Чп

(обично је видим). Поред обичногломимо, забиљежено је и ломимо Гу, али са

мо сломимо.

Посебну пажњу завређује наставак -им дат.-инстр.-лок. мн. именица I и

III врсте. Обично је дуг?49 (исп. грађу у морфологији), али се јављају и форме с

овим наставком без дужине на и људим КбВе, колиним ГР, синовим Кб, зубим

Кб, брковим Ве, воловим ДР Кб Гу, ноктим ДР, ребрим Гу Кб, брдим Пр, очим

ДР, ричим Пр, колим Кб ДР, вратим Кб, а могу се сматрати прелазном формом

између оних са наставком -има и оних са наставком -им (исп. т. 559).

248 Белић, Ист. II, 93; Ник. Б., Осн. акц., 103.

249 У говору Имотске крајине и Бекије увијек је дуг (Шим., ГИКБ, 88).
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Увијекје кратак вокал наставака ДИЛ мн. -ам, -ом: женам, ливадам, кру

шкам, пириком, синијом, рупом (исп. т. 397).

Финални вокал 3. лица мн. аориста е обично је дуг: дадошеДР Чп, дигни

ше Кг, стрпаше Чл, умрише Ве, умрше Гу, умpише и умрише Кг Пр, алије заби

љежено и стадоше Пл, дадоше Кб, дигоше Ст, умpише Пл.

Наставак -о у м. p. jд. р. гл. прид., кад није постао контракцијом, најчешће

је кратак, мада су присутне и форме са аналошком дужином (углавном у при

мјерима са уметнутим сонантом између вокала): пајо Се, знајбСеKг, паво Ш,

уставо Се, дошаво Сп, занија Цр, узејд КГ Пр, повејд Цр Се, радијо Ст, дигнујд

Kг (на овом мјесту нису наведени бројни примјери без дужине, типа видијо,

био, чуо и др., пошто их је доста наведено у другим одјељцима).

У присвојних придјева на -ин — сестрпн, бабин, Матин, Драгичин — као

и у оних на -овљев — братов, дчев (и нетипично дчов, без дужине, ДР), Иванбв,

дивердв врши се дуљење вокала пред сонантом у наставку затворбу.250У обли

цима женског и средњег рода, као и у зависним падежима, дужина изостаје:

Матина, бабино, Ивановој, сестрину...

ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ

269. Преношење акцента на проклитику у складу је са ситуацијом на за

падном, односно југозападном штокавском подручју.251 То је жива појава и

очитује се старим и новим типом преношења, који се у неким случајевима пре

плићу под дејством аналошких уопштавања. Преношење може да изостане, а

услови који на то утичу су одавно уочени и образложени.252

270. Прасловенско је преношење са именица женскога рода на -а, типа

глава, вода: на главу Пл, под руку Гу, на зиму Ш, у војску Ст, прид двце Пл, на

тесту Цр, за иглу Се, на воду ШМс, прид зору Се, на ногу Цр. У именица типа

брзина забиљежено је само на срамоту Ст (прилошки употријебљено), у плани

ну Пл (у сусједним Кб је уопштен стари акценат акузатива и у номинативу —

планина). Акценат номинатива је у на брзину Чл, на чистину Ш, у дуљину Ст, а

у Цр је забиљежено неочекивано у сридину.

Именице мушког рода које имају стари - или “ на почетном слогу, типа

град, мед, дблак и сл. имају прасловенско преношење: на зуб Чл, у плаз Се, у

лат Се, подан Сп, пода снагом Ш, са свитом ДР, на сват Мс, испод леда Чл, до

воска Чо, за облак Ш. Овакав тип преношења је у примјерима: на сат МС, за

бој Цр, на мисец Ст, на прстен Кг Цр, у камен Кб, дакле у именица које су са но

ВИМ СИЛазним акцентом.

250 У одјељцима о акценту појединих врстаријечи и у морфологији биће ријечи о још не

ким дужинама које овдје нису поменуте.

251 Исп. Ник. Б., Осн. акц., 41. В. и Окука, Рама, 74–76.

252 В. Даничић, СА, 58, Ивић, Проз. систем, 139, Пецо, Акц,87-103; Ник. М.,Полимље,30.
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У именица средњег рода, типа злато и коло, прасловенско преношење

биљежимо у примјерима: на спну Се, прико поља Се Ве, на море ДР, дмесу Ш,у

Коло ЧЛ. --

Примјере таквог преношења биљежимо и у неких именица које су добиле

силазни акценат на првом слогу: на дрво ГР, у брашно Пр, за срце Чл.

Именице женског рода на консонант такође потврђују старо преношење:

у несвист Цр, д зноји Цр, прид ноћ Мс, дпт соли Се, за рич Пр.

271. По принципима новоштокавске акцентуације преносе се “ и - када

не представљају прасловенске силазне акценте (неки од аналошких примјера са

старим преношењем су напријед наведени): на витру Ш,у блато Цр, по блату

МС, крд жито Ш., ко стаја Цр, на Бадњицу Мс, уЈабланицу Мс, за Буљана Мc,

у Конгору Кг, на торбе Се, по капи Цр, на капица Чп, по драгом Се, по рупом

Се, виш куће Ст, за плеску Кб, и Загреба Мс, д Стипана Ш.

При новом преношењу на двoсложни приједлог, акценат је на другом

слогу: иза Рике Кб, прико Рике Гу (исп. Прикорпка, Рика, т. 279), прико прага

Ст, пода кућом Се.

272. Кадаје у питањупреношење акцента на проклитику са замјеница, си

туација је знатно компликованија.

У ген.-акуз. и дат.-лок, личних замјеница биљежимо преношење у виду

кратког узлазног акцента, који на двoсложној проклитици стоји на другом сло

гу: у мане Се, за њега Пт, у њеме Ш Пг, по њега Ш, на њега Пр, дд њега КГ Пр,

намени Ст, у теби Пл, са себе Ш, прико тебе ГР, прико себе Гу. То је стање које

је карактеристично за другу групу говора, према класификациији Б. Николи

ћа253 (остављајући по страни дужине на финалном вокалу у облицима

ген,-акуз.). Међутим, овдје су карактеристични примјери преношења у виду

кратког силазног акцента у личних замјеница 1. и 2. лица и повратне замјенице

себе, и обично с продуженим финалним вокалом облика ген.-акуз.; у мене Ш

Пр Ве Мc, о себе СтЧлПл, у тебе Пт Мс, на мене Се Цр Ст, за тебе Ст. (Такоје

и иже њега (капи) Се.) Оваквим преношењем би се ови говори прикључили

трећој254 групи, у којој су, поред источнијих говора „од Пљеваља до Срема“

(а у којима су облици без приједлога мене, тебе, себе), и говор острва Раба?“

(али са мене, тебе, себе), те чакавски говор острва Суска.“

У инстр. замјеницаја, ти, себе биљежимо: саменом ШГy Кг, са мном Ш,

са себом ДР ШПт, прида мном СтMc, те преношење у конструкцији свезни

ком и с менбм Ве, али је прама меном Кг.

У преношењу са енклитичких облика личних замјеница налазимо:

253 Ник. Б., Осн. акц., 42–43. Исп. и Пецо, Ортијеш, 38, Милас, Мост., 66, Окука, Рама, 75.

254 Ник. Б., Осн. акц., 43-44.

255 Ник. М., Полимље, 42.

256 Кушар, Раб, 34.

257 Ник. Б., Осн. акц., 44. Исп. Храсте, Сусак, 116.
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— за ме Мс, у те Пт, у ме Ш, по се Чл,

— по њ Се, на њ Се;

— прида ме Ст, уза њ Цр.

Са плуралских облика личних замјеница преношењеје новоштокавско: у

вас Ш,у нас Кб, прид вами Пл, прид намом Цр, на вамом Ве Ш, око њизи Ш, по

виш нас Чл, иза нас Чл, те и вами Се. Али у Цр и аналошко?58 у нас.

Говори се д чега Ш, кдт кога Пл, и у кога Пт, ни у ког Ш, ни от кога Ве,

алије у ДР ни от кога, а у КгПр дд никогар, до никог. У ГуКб ПлЧл Стје заби

љежено ни за што, а у Кг Пр Цр Се за ништа, за ништо,

У придјевских замјеница ваља указати на примјере типа:

а) приједлогом растављена одрична придјевска замјеница: ни от какве

(раскошћи) Мc,

б) показне замјенице (често без иницијалног o-):

— иза тога Мс, д ток Мс, иза ве Се, и ва Пт, у ној Ст, за ве ДР, на ној Цр,

за ви Пл,

— на оним Се, до овога Мс, у ну Се, на ве Мс, сву ну Мс, што но Пт,

— на ни Ш, шта нб Ст, у ној Се, на нпм Мс, за ву Гр, у ну Цр, са накнадним

дуљењем краткосил. акц, усљед сажимања у сандхију, те аналошко дуљење у у

онд Мс, у онај Цр.

Примјетно је да су у функцији проклитика, поред приједлога и везника, и

замјенице шта/што и сва (вас), штоје посљедица њихове дезакцентуације.

273. Новоштокавско преношење је у придјева, односно у синтагмама с

придјевом и приједлогом:у Вешића гори ГР,убилу торбину Цр, за црни дана Чл.

274. Са основних бројева биљежимо старо преношење— за два Мс, у два

Цр, по три Ш, на сто Пт, а са редних новоштокавско: у другим Мс, (једни) д

други Чп, из другог Цр, са другога Гу.

275. На бројеве у улози проклитика акценат се преноси углавном по типу

два дана Кг Ве, два дни Пр, три дни Пр, пед банке Ст, пе динара Пл, сто динара

Пт, и рјеђе, шес кила Се.

276. Преношење акцента са прилога на везнике у улози проклитика је

уобичајено: и тамо и амо Цр, и сада Мc Пт, ни тамо Чл, те и кашње Цр.

277. О преношењу с глагола, које се своди на везнике и негацију, биће

ријечи у одјељцима о акценту врстаријечи и у морфологији, а овдје истичемо

тип преношења на презент глагола знати— не знам („вероватно аналошки“),

који доминира, а „правилно“260 не знам је такође присутно, и карактеристично

за говор сусједних ијекаваца доњег Ливањског поља.261

258 Ник. Б., Осн. акц., 47.

259 Ник. Б., Осн. акц., 53.

260 Ник. Б., Осн. акц., 53.

261 Исп. двојако преношење у Рами (Окука, Рама, 76).
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АКЦЕНАТ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РИЈЕЧИ

Именице женског рода

(1-0CHOBe

278. Стање у вези са појавом старог силазног акцента на почетном слогу у

акузативу и дативу једнине и у номинативу (и акузативу) множине, тј. степен

чувања квалитативне опозиције (: "" у именица типа глава и : " у именица ти

па вода и именица типа брзина, показује принципско слагање са оним што из

носи Даничић,262 са извјесним одступањима у детаљима.263

279. У акузативуједнине именицатипаглава264 стари акценат биљежимо у:

греду Мc Чп Кг Ве СтСе ГуЧлШ ГРМС, главу Се Мc ШВе Кб ГР СтЧп

Чл, зиму Се Мс МС ЧлЧп Ш, страну ЧлШ ГРЧп Пл, сливу страну Мс, војску

Чл СтШПл Се, стану Мс, грану СтЧлЧпМc ПлШ, на моју душуЧп, богу душу

Ст. Овамо спада и руку ШПл Мc Се, у кашњуруку Ст (са претежним акценат

ским ликом генитива множине руку, исп. т. 283).

Непомични акценатје у примјерима: травуДР Чп Ст, клупу СтЧл, браду

Ш, врбу ГР, на Врбу Пл. Говори серику Мc Се СтШ ДРЧпКr, али је Рику (у но

минативу једнине Рика —како Ливњаци зову ријеку Бистрицу у градском дије

лу тока). Тако је и прико Ртке, Прикорпка (дио града Ливна)265

Са дугоузлазним акцентом су и: рану Ст Пл, свићу Чп Пл, ја у бајту Се,

бразду Мс, брану Ш, брану дрва Мс.

Претежно је торбу СтMc Ш ЧлЧп, али се јавља и торбу Се (Нjд торба и

торба, Гмн торба, акценатскогтипа глава, и тораба, акценатског типа земља).266

Редовно је овцу?67 (Нjд бвца), а генитив множине оваца (у Ве и дваца) су

герише „изворну припадност ове им. типу земља“.“

262. Даничић, СА, 4–11.

263 Судове доносимо на основу онога што је забиљежено на терену, водећи рачуна о мо

гућности даје грађа непотпуна,јер квестионаричесто омогућују биљежење самоједног одговора, од

носно бирање акценатског лика од стране информатора — посебно када су двојни акценти у питању, а

спонтаним разговором је тешко доћи до свих релевантних података. (Исп. т. 18.)

264 В. А. Пецо, Акценат именица женског рода типа глава, вила, НЈ XI, 12-24.

265 У сусједном Вуковском је на рику, у Пљевљима ријека-ријеку (Руж, Пљевља, 138); у

Љештанском Риека:риека (Тешић, Љешт, 179); у Обадима Риека (Симић М., Обади, 29). „И код

Вука, у Рјечнику (је) ријека-ријеке, што значи даје () у ном. jд. могао настати према облицима у

којима се и иначе јављао“ (Симић М., Обади, 29).

266 У Бекији је торба — тораба и торба, у Имотској крајини торба — торба и тораба

(Шим., ГИКБ, 107). Исп. и торба-тораба у говору Пиве и Дробњака (Вуковић, Пив-Др., 57), те

торба и торба у обаћком говору (Симић М., Обади, 29).

267 Тако је и у имотско-бекијском говору (Шим., ГИКБ,113), док је у рамском „готово до

сљедно: бвцу“ (Окука, Рама, 77).

268 Ник. М., Полимље, 123. У србијанском Полимљу у ак. jд. је забиљежено: бвцу, двцу, дв

цу, двцу, дфцу.
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Именице типа вода“ у акузативу једнине чувају стари акценат у при

мјерима:

гору СтMс Се ДРЧпГРВе Гу Пл, водуМС Мc Ст ПлДРШГу, на воду Ш,

ндгу КбBe Cе СтЧп КгМс, на ногу Се, иглу ШК6Мc Се, за иглу Се, косуШПл

КбЧп Мc Се, здру Кг Ст Гу, прид зору Ш, даску Чл СтКб Пл Ш, дицуШ Ст Пл

ГР, земљу Мc Ш Пл Ве Гу, на тесту Цр, цесту Мc.

Са узлазним акцентом су: јагму Чл, избу Се, рђу Чл, козу Ст.

У именица типа брзина акценат акузатива једнине често је изједначен са

акцентом номинатива: сланину Чп ГРШ, на чистину Ш, долечину Се Пр, у ду

љину Ст, липоту Пл, срмоту Се. Стари акценат је у планину ШКб Ст Пл, та

збину Чл, pддбину Пл, одакле је уопштен и у номинативу једнине — планина

(само у Кб забиљежено, у осталим посјећеним мјестима је планина), тазбина

Чл, родбина Пл, а чува се и у падеж.-приједл. констр. на срамоту СтЧл, у пла

нину Пл. Именица ледина-ледину?79Чп ДРакценатски се слаже са типом бати

на-батину,271

280. У дативуједнине именица типа глава, вода, брзина примјетно је често

акценатско двојство, које може бити резултат утицаја стања у облички једнаком

локативу, односно чувања старог силазног акцента у дативу. Тако биљежимо:

глави Мc Се Ш СтЧп ГР Пл Кг Ве При глави Кб Гу, руци Кг Пр Гу иру

ци Гу ДР Ве и руки Ве Кб (лок. на руки КбВе Цр), војски Пр Пл Се Мс, војски

рану?72 Ш;

нози Гу Кг према нози Ве Пр ДР индги Ве Пр Кб, дици Ст Гу Ш, земљи Чп,

iђе родбини у Загреб Ст према к планини Се.

281. У номинативу и акузативу множине именице ових акценатских ти

пова релативно добро чувају стари силазни акценат:

главе Мc Се Ве Кб ГРЧл Ст Пл, греде Ве МСПл Ст ГР, грнеде ДР Мc Чп,

овце Кб ШКг Пр Пл, овце ди стоје Мс, убвце Ве, стане Мс, свиње Гу ДР ШПл,

зиме Чл Ст, напаке зиме Ш, стране Ст, гране Чл Пл Се, руке Мс, торбе Сепре

ма торбе Ст Мc Ш, срне Ш;

даске Мc Чп Се, челе ПлМcШ Се, гдре КбСе Чл, бедре Мc Се Ст (Нjд бе

дра, у Гмн могући су акценатски ликови бедара Кг Пр ГР, бедара Ве, бедара

Гу, а јавља се и лексема стегно Се, стегно Ве), паре Ст, имд паре Мс, подилит

паре Се, игле Гу Ст, косе Пл,pöceГР— према даске Ве Гу, козе Се, разминд па

ре Се, папте ћилимаче Се, муве Ст;

планине Ст Мc Ш Се према планине Чл.

269 В. А. Пецо, Акценат именица женскога рода типа вода, коза, НЈ XII, 233-245.

270 У Вука ледина (ледина).

271 В. Даничић, СА, 9. У говору Срба ијекаваца доњег Ливањског поља чује се и слани

на-сланину, планина-планину (поред планина, сланина и планина, сланина) (мој материјал). У До

њим Рујанима (ДР), на терену овдашњих икаваца, јавља се у локативу множине планинам.

272 У Рами: сузи, жени, ноги, глави, руки, али војски (Окука, Рама, 77).
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282. Скраћивање " у "у именица типа глава у ДИЛМн биљежимо у гре

дам СтКб Пл Ш, на гредом Кг Пр Ве Се Мс, на руком Се, руком Кг ДР, рукам

Пр Гу Кб, свињом Кг, свињам Гу Пр, те двцама у Гу. Скраћивање изостаје у

примјерима: свињом Ве, свињам Кб, бвцам Се Пр Кг, бвцама МcЧп Ш,гредама

к6.

283. У именица типа батина квалитативна опозиција "" (у генитиву мно

жине): “ (у осталим падежима) засвједочена је у примјерима:

бешика СтMcШ,лопата Се ШЧлЧп,листуа Пл Се СтШ, цитала Ст. Гу,

чдрапа Мс, ливода ЧпКбШПл СтДРМС,ледина Чп ДР(исп. ледина, т. 279).

Узлазни акценат биљежимо у листиа Пр,лопата Кб, недпља КбПт ПлШ

Ме, седмица Ст.

Генитив множине именицарука и нога је руку, ногуШ СеKгДРЧп Пл Гу,

а у Ве руку, ногу, у Ст нога273, руку,274

284. Од вишесложних именица на -ица, „с обзиром на то да су те именице

интересантне с акценатске стране“,275 биљежимо:

кишница Кб, жуица Ст, љубица Ве, зеница Ст Гу ШПт, шибица Ш, стра

мица (у кола) Се Мc Чл, шкарица Ш, кравица Мс, сдбица Ш,

ластавица СтШ Ве, виверица Чл. СтКб, гушћерица Кг Пр Ве ГуКб, чимо

вица Пр КГ ДР, мазалица Пл, кукавица Гу ШСе Мс, љубичица ДР, купилица Се,

Буковица Мc,

шеница Мc Цр, шеница Ш, полица Ш, зимица Пр, шдшица Ш, двизица Ст,

тртица Ш, лисица Пл Се СтШ, стиница МС Ве, стеница Мс, љубица Кг Пр,

петица Ш, Шуица Ш, кошчица Пр ДР, сланчица Гу Кб ДР, младица Ш, столи

ца Ст, здвница Чл, ситница Се;

чобаница ШСтСеМс, магарица Ш,марамицаМс, жеравица Кб, комши

ница Се, страшивица Ве Гу, стопањица Кг Пр Ве;

учитељица Гу Кг Пр,

кокуљица Кг, шишарица ВеДР, домаћица СтЧл, пећарица Пл, удовица Чп,

орачица Пл, летирица Ст Ве, цитаница ШПл Се, кобаница Мс, пазарница Се;

кантица276 Мс, љубица Гу Кб, ситница Чл, свићица Се;

шећерница Ст, товарница Мс, пушкарница Чл, Подворница Се, винчани

ца Се, кључаница Се Мc ГР СтКб,

шећерница Чл, потежница Мс, протежница Ш, винчаница Мc,

273 У имотско-бекијском се, поред ногу, „спорадично чује и нога“ (Шим., ГИКБ,110).У го

вору купрешких Хрвата, у Злоселима, је нага. У Ортијешује ногу и нбга (Пецо, Ортијеш, 23).

274 У Рами је ногу, руку (рука) (Окука, Рама, 89). О распрострањености ових акценатских

ликова исп. Ник, М., Полимље, 124. В. и Пецо, ГИХ, 126.

275 Ник. Б., Мачва, 215.

276 Акценатски тип изражене заступљености у Лици (Даница) (Ласт., КГ, 758), у Колубари

(шумица) (Ник. Б., Колубара, 67), у Мачви (адица) (Ник. Б., Мачва, 213), у обаћком (блузица) (Си

мић М., Обади, 39).
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станица (у разбоја) Се, змијица Се;

заручница Чл.

кобаничица Мc,

мучница Ш, слајчица Кг Пр, слањчица Ве.

285. У женских личних имена ваља истаћи акценатски типАнкица,Драги

ца?77 према Марица.

286. У називима жена према мужевљевом имену може да се садржи ак

ценат имена: Јуриница, Ивиница, Матиница, али се чује и Периница, Ивиница,

Фајкиница.

287. Напоредност облика са и са “, гдје је акценат семантичко-диферен

цијални знак, потврђују примјери:Ана-Ана (и Ана), Љуба-Љуба,Ружа-Ружа.

288. Говори се: република, физика; револуција.

14-ОСНОВЕ

289. Повлачење акцента према крају улокативуједнине именица и-осно

ва потврђују примјери:

ноћи СтШМС Се ЧлПл Ве Пр, по ноћи Мс, масти Мc Се ШПл Ст,ума

сти Чл, на масти Чп, у крви?78 Ш, pичи Ст Кг Ве Пр, на власти Ст.

Силазни акценат је у локативу једнине именице крв: крви (исп. у крви Ш)

ДР Чп Чл (када је у мушком роду онда је крв-крва), јавља се у именице

кост-кости ДР, код које преовлађује кости ВеШ Се Мс, а у Гује кости. У Гу

је забиљежено и ноћи (исп. претходно ноћи).

290. Угенитивумножине акценатје повучен у:ричи Ве СтКгШ, ноћи Пр

Ве Кб ДР, ноћију Кг Гу, ушију Пр Ст ПлЧп, ћери Кб, ћерију Пр Кг Ве Гу ДР,

дчију ВеKг Се ШСтЧп, костију Ст ШМc Чл Ве Пл, прсију КгПр Кг ДР, коко

шију КгКбДР (у Се Ве Гу Кбје кокоша), вечери КбKг Ве Пр Ст ПлMc, запови

ди СТ Се ЦЦ Мc.

291. У дат.-инстр.-лок. множине помјерање акцента према крају биље

жимо у ћеримом Пр Ве, ћерим Пр Ве, ћерима Гу Чл, кокошим Кг Ве, кокоши

мом Ве, ричим Ш, ричимом ДР., ричими Гу, прсимом Кг, прсим Пр Ве, прсима

КбЧл Гу, ноћимом Кг, ноћим Се, ноћима Чп, костимам Ве Гу, костим Пр, ко

стима Кб, костимом ГР, радостим Ст.

Непомични акценатје у именица на-ад:јаради, буради, прасади, крмади,

пеладма, крмадмом.

277Тако је и у имотско-бекијском (Шим., ГИКБ,109), а у РамијеДрагица, Ружица (Окука,

Рама, 77).

278. Такав акценат је и у говору купрешких Хрвата, у Злоселима, сјеверно од Шуице (Ш).
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Именице мушког рода

292. У именица типа град, а које означавају нешто неживо, изразитаје за

ступљеност акцента у лок. једнине: граду ШПл, дану Кг Мc Се Ве, зубу Се ДР

Мс, у плазу Се, на свиту Мc, о врату Ш, у ладу Ст, по гласу Чп, на зиду Пл, на

реду Пл, по лугу ГР.

Сличноје и уједносложних именица типарак и бој (исп. т. 293/6); урату

Mc Kг Ве Гу Кб, у сану?79 Цр, на поду Се, по шаву Чл, на пасу Чп, у дому Кб, по

носу Ш, на мосту Кг Ве, на гдрњом боју Се, у лову Ст.

У другим акценатским типовима тежи се уклањању алтернација: лакту

КгКбДР, али је лакту у Ве Пр, мисецуПр Ве КбГу ДР Кг, проципу Ш,удбича

ју Чл, по мирпсу Ст, у дбручу Ш, мдску Кг, али је и мисецу Кг, у шестом мисецу

Мс, по обичају Се, у случају Ш, моску Пр Гу ДР, мозгу Пр Ве; камену Ст МcКб

ДР, о гдворуЧл, у пламену Пл, на прстену Ш, али је и камену Гу КгПр Ве, по го

вору Ст, на Соколу Се, у Степену Цр.

293. 1) Скраћивање - - " у проширенојмножини именица типа град, би

љежимо у примјерима:

зидови Кг, бркови Ве Пр Гу ДР, брусови Ш, дарови Мс, синови СтMcCe Kг

Пр ВеДРЧл, бригови МcКб Гу, Бригови Се, снигови ЧпСтKг Ве Кб, цвишови Ст

BeГуКб Кг, цватови ДР Се, зецови ДР,зубови Кг, вукови КбВеKг, данови ДР.

Именицамај (ма, мих) се колеба, па биљежимо мијови Кр Пр, михови Кб,

али и мијови Гу, миови ДР (Гјд мија) када је акценатског лика по типу страц,

којем је пришла и именица жуљ-жуља-жуљови Гу Кб ДР (у КГ Пр Веје жу

љи). Најчешћеје дилови ГуКгКбШ Се (поред дили Пр Ве). Поред пирови Ве Пр

Кг ДР, говори се и пирови Гу Кб.

2) С непроширеном плуралском основом основни акценат је + : брци Кб,

зуби Ве Пр Кб Ст Се, дани Чп Ст, вуци Ш.

3) У именица типа стриц, када су проширене плуралске основе, биљежи

мо стање као у Даничића:280 гајови Ст, Гајови ГР, путови ШМc Се Кб, кључови

Кг Кб ДР, ножови Ве Гу Кб.

4) Именица нос по типу бој има у номинативу множине акценатски лик

нoсoви у ДР Чп, али је чешће: носови“ Kг Пр Ве Гу Кб.

5) Осталим именицама акценатског типа вранац приступиле су и једине

двије које је Даничић издвојио 282 винци КгПр Ве ГуКбДР,ланци ДР (у генити

ву множине је винаца, али, поред ланаца и ланаца ДР).

279 У акценатског типаробДаничићје издвојио именице пас, сан и шав због непостојанога

(Даничић, СА,26). Овдје се оне јављају у формама сан— сна и сана, пас— пса и паса, шав-шава.

Наводимо их на овом мјесту због колебања једносложних именица са старим кратким силазним

акцентом између типова рак и роб.

280 Даничић, СА, 22.

281 Даничић у овога акценатског типа издваја само крајеви иpдгови (Даничић, СА, 26).

282. Даничић, СА, 26.
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6) У именица типа рак“ неке, када су с проширеном основом, мијењају

акценат у множини: -

прагови Гу и прагови Се МcКГВе Пр Кб, царови Кг Пр Гу и царови Ве Кб

(поред цари Кг Пр), сиреви Гу, сирови Пр Ве и сирови Кб (поред сири Пр—ja

вља се и сирци Кг ДР, у Нјд сирац), мишови Кб ДР (поредмиши СтСе Мc ПлШ

Ве Пр, исп. и Миши), дидови Пр Ве Чли дидови ГуКб (поред дади При деде Кr

Ве), прилазећитако акценатском типуроб.284 То колебање потврђују и акценат

ски ликови генитива једнине: прага Пp Гу ДР и прага Ве КгКбЧп,рата Ст Ве

Кг При рата285 Гy Кб.

7) Колебање у множини показује и именица отац: дчеви Гу и дчеви КбДР

(поред дии Гу).

8) У именица типа конац?86 указујемо на акценатске формеловци Мc При

ловци Се (лдвац-ловца КгПр КбМс и ловца Ве Гу Се), дрлови Кг Ве Пр ШКби

брлови Гу (исп. Нjд брд Гу), новци (Нjд новац и новац) Ве Кб Гу Пр.

294.1) У генитивумножине са проширеном плуралском основом, а у ве

зи са помјерањем акцента према крају, упркос колебању, непомични акценатје

обичнији:

бркова Се МcШКг Пр Ст, синдва Гу, дивердва СтЧл, гдлубова Кг Пр Ве

Гy Кб, лактова ДР., прагова Гу (обично је прагова Се Мc Kг Ве),ратова Кб Пр

(чешће је ратова Се Мс Ве Гу)

али је и

синова СтMc Kг Пр Ве ШКб, дивербва Кб Пл, голубова Ве Кб ДР Пр, ву

кова ШПр Ве Кб ДР, зецова Пр ДР, цвитова Кг Пр, каменова ДР, лактова Кб,

прагбва Кб, ратова Кб.

Умјесто напомене у вези са овим акценатским ликовима наводимо кон

статацију Стјепана Вукушића: „Преиначени су нагласци градова, отаца гото

во сасвим ишчезли из комуникацијске структуре“ (С. Вукушић, Хрватска на

гласна норма на основи западног дијалекта (икаваца), ХДЗ 7/1,284). Према ста

њу у овом говорном типу, прије би се могло рећи да је то тенденција, а не завр

шен процес. Млађе генерације у свом говору ријетко користе форме са повуче

ним акцентом, али је, нпр., у именице син још увијек обичније синова.287

2) Ако им основа није проширена, овакве именице имају повученакценат:

зуби Мc СтКг Ве, брка Кб, дана СтЧл Мc Се, а тако и црви Цр Мc Се, црва

Кб, мрави Кг Гу Кб Ве Пр Чп Пл.

283. Даничић, СА, 24.

284 Даничић, СА, 25.

285. За овај акценатски тип карактеристична је тенденција ка измјени квалитета акцента у

иницијалном слогу. У Дервентије потпуно спроведена (Баотић, Дeрвeнтa, 117), у источнобосанским

шћакавским говорима влада неуједначеност, али претеже „спори“ (Броз., Иjешћ., 152). За говор Имот

ске крајине и Бекије М. Шимундић наводи дублете (Шим, ГИКБ,89). Исп. и Петр., Змијање, 21.

286 Даничић, СА, 31.

287 Исп. и Пецо, ИШГЗБП, 16.
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3) У других акценатских типова, у којих се основа не проширује, наилази

мо на колебање у ноката Пр Гу ДР и ноката Ве Кб (поред ноктију Кг Пр), ло

наца Се Мc СтШ Ве и лонаца Кб, претеља Кг Пр Се Сп, пријетеља (по типу

родитељ)288 Пл Ш и пријатеља Ве Гу, прjeтeља Мс.

Говори се жуљдва Гу Се ДР Кб (поред жуља Кг Пр Ве), дилова Гу КгШ

Се (поред дила ПрKг), вироваЧл СтЧп, по акценатском типу стриц (исп. т.293).

295. Колебање у вези са повлачењем акцента присутно је и у дат.-ин

стр.-лок. множине. Примјери са непомичним акцентом у дублетима типа бр

ковим : брковим су обичнији, посебно у говору млађега свијета, а јавља се и

скраћивање " у " типа зубим:

гдлубовим Кг Пр Ве Гу Кб Ш, цвитовим Кг Пл Пр Гу КбВе, синовим Кб,

брковим Се Ве Кг (брцима Кб), бриговим КгПр Ве, бриговим Гу, бриговима Кб,

али је

голубовим Пр, цвитдвпм Кг Пр, каменовим ДР, синовим Ст Мc Пр ШКб,

дивердвпм Се, зубим Кг Пр Ве Гу, зубим Кби зубим ДР, ноктимом Кг, ноктим

Пр Ве, ноктимам Ве, ноктима Гу Кб, брковим Ве.

296. Деминутивни формант-ић је кратак не само у тросложних, него и у

двoсложних образовања: прозорић Кг Кб, прозорчић Ве, пенџерић Ве Гу ДР,

пивчић Кг Пр Гу Кб, пивчић ДР, творић ГуКб, утворић ДР, вртлић Се, шћапић

Се, прутић Ст, ножић Мс, цватић Мc.

297. Имена мјесеци типа децембар су акценатског лика сетембар Ве, сеп

тембар Кб, октомбар Ве, новембар Ве Кб, децембар Ве Кб (поредpујан, листо

пад, студент, прдсинац).

298. Говори се СрбГy Кб, Срп ДР ПрKг, Србин Ве Гу Кб, Србови Гу Се,

Срби СтЧлЧп ГР, Црногорац (алије презиме Црногорац), Београд, Загреб.

299. У двосложних хипокористичких имена типа Мирко акценат је

обично : Здравко, Вељко, Бранко, Мирко, Фајко (презиме Жарко); рјеђе је

Жарко, Мирко. Познат је и тип Тома, Јоза, Мата, Боћа, Пера, Тоља.

300. Биљежимо и акценатске ликове:

синовац Гу, удовац Гу Кб Ст;

човик,

пивач Се Ш, пливач Ст, пушач Чл,

главар Мс, травар Мс, писар Ш,

социјализам Чл,

те дублете

граЧпКб СтШ Пл игра Гу ВеKг Пр (према ген. гра), дулум Гу ДРЧп Пл

и дулум Се Цр Мc Kг Ве Пр.

288 Даничић, СА, 40.
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Именице средњег рода

301. Има помјерања акцента према крају у локативуједнине именица ти

памесо— намесу Чл,у злату Ш, по тилу Ст, у оних типа врело алтернација из

остаје па биљежимо форме сакраткосилазним акцентом — врилу Мс,мисту Ст

Пл Кг Пр Кб, пољуЧлКб Пл ШГу, као изузетак стоји примјер рамену289 Пр, јер

је обично рамену Кг Ве Се Мc Ш,језеру Гу, вримену Ст, имену Чл.

302. У именица са старим “ на првом слогу, као и оних које су пришле

том акценатском типу, скраћујући стари " у "" , множински облици показују ко

лебање кадаје акценатска алтернација у питању. Тешкојерећи који акценат до

минира на општем плану.290 Тако биљежимо:

дрво-дрва-дрва Кг Пр СтЧп Се Ш Пл (дрвета-дрвета ДР Ве), бр

до-брда-брда Се Мс Кг Пр, поље-поља-поља Гу ДР Пр Кг, мисто-ми

ста-миста Кг Пр,

али је

миста-миста Ве Гу Кб ДР, поља-поља Ве Се Мс, брда-брда Кб, ко

ла-кола (точкови) Пл Се Мс Кг,

Обично је села-села Ст Мc Пр Кг Пр Гу, али је у Ко села-села.

303. У духу ових говора је повлачење акцента према почетку у рluralia

tantum у вези са приједлозима: прид вратим Се, на врата Пл, низ леђа Цр,уле

ђа Ш, за леђа Мс, али је на уста Ст.

304. Скраћивање и на трећем слогу од краја биљежимо у дите-дитета,

чељаде-чељадета, јаје-јајета Кб (распрострањеније је јаје-jaja).

305. Акценатименица на -ишће: костиће, гддишће, дворишће (исп. т. 194).

306. Биљежимо акценатске ликове јаје, море, пролиће, брезиме ВеДР Пр,

безиме Кг, презиме Гу Ш наспрам презиме Ко Пл.

Замјенице

307. У облицима ген.-акуз. и дат.-лок. личних замјеницаја и ти је кратко

силазни акценат: мене тражи Се, он би тебе Цр, тебеје спржило Мс, мени гд

ворп Ст, теби Гу ШПт Пр. Такоје и са повратном замјеницом себе: себе чува Мс,

себи зна грабит Ш. Вокал наставка у ген.-акуз. је обично дуг. Додавање парти

куле ка у дативу узрок је акценатским ликовима меника, тебика, себика Ве.

308. Лична замјеница 3. лица једнине мушкога рода редовно је са дугоси

лазним акцентом: он, ун, уон. У ген.-акуз. вокал наставка углавном је дуг— ње

га КгПр Ве Ст ШМcСе, а обичан је и акценатски лик њега Се ЧлЧп. Замјеница

она има краткоузлазни акценат, а лик дна ДР је изузетак. У дативу ове замјени

289 Д. Брозовић је у Ливну констатовао помјерање у злату, месу, али тврди да „нема ије

кавскошћакавских нагласака као на рамену“ (Броз., Истраж., 349).

290У Рами Гмн именица типа сало, поље има // акценат (Окука, Рама, 77).
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цејављају се ликови са дугосилазним акцентом њој, њојзи, и са дугоузлазним:

њбјзи (исп. т. 425).

309. Двојни је акценат у присвојне замјенице за 3. лице ж. рода: њезин,

њежан и њезин, њежин. У множини се замјеница за 3. лице јавља са краткоу

злазним акцентом њи(j)дв, њи(ј)ова, њи(ј)ово, али и са дугоузлазним— њиОј)ов,

-а, -о — што може бити у вези са судбином гласа х.

310. Краткосилазни акценат је у односно-упитних замјеница ко и шта,

штд. У шта но је реко Ста је продужено сажимањем (áо – а) при уклањању

хијата (исп. т. 111).

311. Превасходно је краткосилазни акценат у показних замјеница два,

два, двд, дни, дна, дно, као и у форми двај, днaj, те дпај (дта, дитд), тојт (то

ја, тоје). Акценатски ликови дви, дни, двај, днај се јављају, али не обиљежава

ју овај говорни тип.

312. Овдје су карактеристични акценатски ликови који (која, које) и чији

(чија, чије).

313. У показних замјеница за количину превасходан је акценатски лик

овлики, толики, а говори се и двлики, толики, толки.

Придјеви

314. Разлика у неодређеном виду међу облицима у којих је акценат изми

јењен по Сосировом закону (ж. p. jд. и с. р. мн.) и облицима у којима није било

услова да поменути закон буде примијењен (с. p. jд. и ж. и м. р. мн.), а што би се

могло представити односом млад—млада-младо, у неким случајевима се чува:

живи били Се, ако будуживи Ш,јаки Пр Кг,младо Пр Кг, суви КгПр Цр.

Обично је, ипак, као и у књижевном језику, однос млад—млада-младо:

било је вруће Мс, младо Ве КбДРЧпЧл Ш, јаки ШДР ГРЧпЧл Ст, црно ГуЧп,

прики људи Ст, док је младо Чл, детало пусто Пл.

315. Односндв—ндва-ново, топал-топла-топло забиљежен је у Кг и Пр, а

тако и стару ништа Се, вако дуги Пт, теле слабо, живи и здрави Ш, у другим мје

стима је за западније говоре уобичајена алтернација нов-нова-ново, топал-то

пла-топло: обуци ново Чп, чисти ддници Ст, узми крта меса Пл, дакле акценат

ског типа као го (го (= гдo = гол))29 — гола — голо, а тако и бос-боса-босо.

316. Уопштен је краткосилазни акценат у једнак-једнака-једнако, кр

вав-крвава-крваво, али је пунцат Чл, цилцат Чл, самцат Ш.

317. У акценатском типу гладан-гладна неријетко је однос гладан-глад

на Се Кг Пр Цр МС, а тако и ладан Кг ДР, жедан Се Цр Кг Пр, кратак Пр Кг,

горак Кг Пр, празан Мс, бисан Се, тежак Се (обичнији је акц. тип празан, аја

вља се и кратак Гу ДР, кратак Чп, у Пр и Гу грк).

291 Даничић, СА, 213.
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318. Обично је широк-широка, дубока, висока, низдка, дебела, али у Ш

ДР Кг Пр и дебела.

319. Од уобичајеног весео-весела-весело, а тако и дрвен, гвозден, гумен,

кисео, одваја се однос весејо-весела-весело Кг Пр.

320. По акценатском типу добар-добра иде и сритан-сритна Кг Пр Пт

Ве Цр, згодан-згодна КбПр ВеKг Ш, скотна Гу, али се узлазни акценат у ових

придјева може уопштавати па је добар ДР, згддан Гу ДР Ст, сритан Кб ГР Пл,

сретан ГР Гу.

321. Придјев нову одређеном виду је акценатског лика нови. Тако и здра

ви, пјани, мрки, али и мрки Ве, а у Кбје продужено р па је мрки, те свуда дуги

осим у Ве гдје је дуги.

322. Придјеви типа младу одређеном виду имају дуги силазни акценат:

прикт. Одваја се туђи ВеKг Пр Гу, у неодређеном виду забиљежен само у Кб—

туђ, а у Гу и с акценатским ликом туђе за с. р. одр. вида.

323. У одређеном виду придјева типа дрвен биљежимо: дрвена кола ГР,

има гумент лопата Ш, дрвени су плугови Пт, кола су дрвена била ДР, сукнент

чдрапа ГР, гвоздене виле Се, према с дрвеним кашикам Мс, свилент кончић Пт.

324. Суперлативна морфема обично има дуги силазни акценат. Уобичаје

ноје да и компаратив задржава акценат: најбољи, најгдpи, најопадније. Рјеђи су

примјери суперлатива само са једним акцентом или с рјечцом нај која није са

дугим силазним акцентом: најлипша фала Се, најбољи Ве, најбољи Пр.

Бројеви

325. Акценатски ликови облика косих падежа броја један —једндг{a)(p),

једном(у)(р) — показују да овдје нема алтернације * : “ (један-једнога), те да су

редовно дугог наставачког морфема.

326. Облици генитива бројева два и три обично имају кратки узлазни ак

ценат — двију, трију, изузетно сејавља кратки силазни: двију Гу, трију Гу.

327. У дат.-инстр.-лок. два и три увијекје кратки узлазни акценат. Прео

влађујуће су форме двима, трима,292 стим што се у Ве у трима јавља дужина.

Форме двимам и тримам су без дужине и стоје наспрам форми двимим, три

мим које у наставку имају дужину.

328. Облици збирних бројева уз рluralia tantum имају двојак акценат: пе

тера кола ГР Ст и петера кола Се, петере чакшере Цр, двоја кола Ве Кб ДР и

двоја кола Пр Кг Ст.

329. У бројева девет и десет ултима је увијек кратка.

292 У Маретића двима, трима (Маретић, Грам., 224), у Стевановића трима (Стеван.,

ссхј 1, 318).
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330. Прозодијски лик броја „четрдесет“ зависи од морфолошког облика:

четрдесет, четерест, четерес. Не јавља се лик четрдесет.

331. Број 100 је прозодијског лика стд.

332. У бројних именица стотина и иљада (иљеда, иљеду, иљаду) увијекје

биљежен силазни акценат.

333. Редни бројеви су акценатског типа први — седми, осми.

Глаголи

334. Инфинити в. Свођењем инфинитивне морфемена -т, односно -ћ,

елиминисани су фонолошки предуслови за узлазне акценте у инфинитиву на

слогу испредте морфеме. Тако суједносложни инфинитиви увијек са силазним

акцентом: доћ, поћ, саћ, вућ, свућ, вест, трест, рест...; лећ, рећ, пећ, плест,

свест... У инфинитиву глагола ићи забиљежен је само акценатски лик ић.

Обично је кратки силазни акценату сић Кг ПрЧлВе Гу Пл, стрић ПрKг Ве МС

Ш., али је и сић?93 Мс, стрић ГуКб Ст. Наспрам уобичајенихмуст КбДР Пл Пр

Kг, паст Кг ПрЦр Мс, мест Се стоје акценатски ликови муст Ве, паст Чл ГР,

мест Пл. Акценатско двојство типа крит-крит, лит-лит М. Шимундић би

љежи у говору Имотске крајине и Бекије.294

335. У двосложних глагола насталих префиксалном творбом долази до

помјерања акцента на префикс:

— донпт, унит, изнпт, санит, понит...;

— довест, ддвест, привест, испећ, утећ, изрећ, сатрт,

—умрт Гу СтЧлДР Мс, умрит Кб Кг Пр, узет (узест Гу), продрт Ст,

упрт Пл, отпћ, изаћ, унић, истрест, провућ...; испећ, утећ, изрећ.

Помјерање акцента биљежимо и у расић Пл Пр Кг, дcшћЧл и распћ Мc,

дстpић ШПр Кг и острић Гу, помуст Ве и чешће помуст Кб Пл Пр Кг Гу, на

паст Чли обичније напаст Кг ПрЦр Мс, гдје квантитет зависи од акценатског

лика простог глагола. Тако је пролит Гу Пр Кг и пролит ДР Ко, што би подра

зумијевало однос лит-лит (исп. стање у имотско-бекијском, горе).

336. Обично је смијаш се?95 Kг Пр Гу ДР, поред смијат се Ве. Двојног ак

цента су и глаголи трибат Кг Гу ДР Пл Сти трибат Ве Мс, говорит”96 Ст. Пл

Be Kг Цр Мc Се и говорит Чл ГР Ст, мучат Ко имучат Кг Пр, сићат се Мc Се

и сићат се Ст, сањат ГРЧп и сањат Ве, вришћат Пр Кб Пл и вришћат Ве (у

Кгвришћит). Аналогија би могла бити узрокакценатским ликовима деномина

тива цртат Кг Пр, цртат ВеДР КбЧл Ст, цртат Гу (црта-црта-црта).

337. Презент. У облицима презента глагола ић преовлађују ликови са

кратким силазним акцентом — иђем, иђеш, iђемо, иђу, али је у 3. лицу мн. заби

293 У Рами је само сић (Окука, Рама, 79).

294 Шим., ГИКБ, 145.

295 Тако је Мат., Мостар, 342, Шим., ГИКБ, 146, Петр., Ровца, 165.

296 В. Шим., ГИКБ, 149.

— 91 —



354 Никола Рамић

љежен и иђу КrПр, што, са посвједоченим акценатским ликом прилога сада

шњег иђућ, показује везу са пуним обликом инфинитива ићи, при чему треба

имати на уму да ујезику Ивана Анчића облици инфинитива на „-ти (ћи) знатно

преовлађују“.297 Двосложне композите од типа доћ-дбђе Се, дбђеш Kг Пр, дуб

ђе ДР Ве, пођемо Мс, нађу Ш, прођеш Ст су са Вуковим - акцентом.

338. У 3. лицу мн. глагола дат и знат стандарднојезички прозодијски ли

кови дају, знајузабиљежени су у Пр Кг Ст (у Кбје и дају, под утицајем ситуаци

је у дават-дајем). Са наставком -ду, што је обично на овом терену, претежно је

даду 98 ПрKг Гу ДР, знаду Гу ДР ГР Пл, ријетко даду Ве, знаду 99 Чп. Сличан је

однос смију— смиду (смиду). У других лица ваља истаћи да је обично знамо Кг

Ве Гу ДР Кб, знадемо Ве, дамо Кг Гу, дадемо Ве Кг, и дадемо у Ш. Поред

обичног имамо биљежимо и имадемо Ст Кг, имадемо Се Ве, а у Кг имамо.

(Исп. и не знаду, не смиду, немаду.)

339. Обично је смијем се (и смијем се Ве Кб), није, али се чује и смијем се

Ст, није Чл ГР.

340. Према двојном акценту у инфинитиву и у презенту је обично саћам

се, триба наспрам сићаш се Ст, триба Се Ш Ст.

341. Прозодијски ликови печемо 300 КгПр Мc Цр Ш, испече ВеКг Пр, пле

тем Се МС, донесем Пл СтКг ПрЦр Се, донесе Цр, понесем Мс, доведем Се,

доведемо Кг Мc Се Пр, доведе се Цр, спроведе се Се су карактеристични на

овом говорном подручју, мада су посвједочени и печемо Кб Гу, испече ДР, до

несем ДР, и ријетки типа изнесем Се. Ликови са старим акцентом на наставку,

типа печемо, нису у систему.

342. У глагола брат и прат основни су Вукови прозодијски ликови— бе

ремо Пp Kг Гу ДР ГР Се, пере Пр Гу Ве, перемо Ве Пр Кг Гу, мада су обични и

ликови перемо Кб ДР, беремо Кб на подручју Ливна (према ијекавцима доњег

Ливањског поља у чијем је говору само тако). У композитаје убереш Цр, сабере

Ш, опере Ст.

343. На овом терену је однос полетит-полетим. Тако је разумим Мc,

споразуми се Ш, прибропмо Ш, полуди Цр, истрип Пл. Изузетно се јављаразу

ме (3. л. мн.) Гу, поред обичнијег разуме, што може бити због односа промјена

по седмој и по шестој врсти (исп. разумију ДР).

344. А ор и ст. У облику аориста ваља истаћи разноликост акценатских ли

кова (и морфолошких) глаголаумријети, овдјеумритиумрт: умри КгПр Ве,умр

Гу, умр Ст, умpише и умрише Кг Пр, умртие Ве, умрше Гу, умpише Пл. Аорист

глагола сатрт је сатр Кг При, девокализовано, сатра ДР, сатра Чп Пл.

297 Марковић, ЈИА, 50. Објашњење односа идем/идем в. Белић, Ист. II, 94. Исп. и Ник. Б.,

Мачва, 228.

298 Исп. даду (даду) у Мат., Мостар, 359.

299 Акценатски ликови карактеристични за говор сусједних ијекаваца.

300 Исп. Баотић, Дeрвeнтa, 121.
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345. Значајно је и јављање ликова типа почешмо ДР, узеше ГР Пл, даше

Кг (исп. и умрише), поред обичнијих почешмо (у Кб нетипично почесмо), узе

ше, дадоше. Ликове типа почешмо, у говору Имотске крајине и Бекије доста ра

ширене, М. Шимундић објашњава квантитетом другог слога у инфинитиву. 301

346. Рад ни гл. придјев. У вези са чувањем разлика у акценту обли

ка радног глаголског придјева у којих је дјеловао Сосиров закон и оних у којих

закон није могао бити примијењен може се констатовати да се чува попила Кг

Гу Пр, поред попила Ве Кб ДРЧп (у Пт и попила, према акценту инфинитива),

продала Кг Пр, поред продала Чп Ве Ст, донила Кг Пр, поред донтла ПтШДР,

узела Гу Пр Кг, поред узела Ве Кб ГР.

347. Обично је дала, била, а тако и дало, дали, било, били, али на подручју

Дувна биљежимо и била Мс, као и примјере дало Мc Се Цр Ве, дали Мc Се Цр,

било Се Цр Пт Мс, били Цр.

348. Говори се умрла Кг Пр, умрла Гу ДР., умрила Кб, умрла Ве, умрала

Мc Се Цр Кг.

349. Очекиваноје, с обзиром на стање у инфинитиву, пекла-пекло, те плела,

ресла, вукла, а тако и у сложених истекла, затекло се, дплела, прдвукла, наресла.

350. Изразита је, и очекивана,302 црта акценат према инфинитиву у при

мјерима: бижала Кг Пр Ве Гу Кб, бижали Се, гласали Ш, бацало Пт, читала

Гу Ст Пл Кг Ве Пр, држала ШПр Кб Кг Гy ГР, копала Ст Цр СеKг Пр, копали

Ш Се, цвитала Кг ПрKг, цватала Ве Гу, мотала Гу ШСтKг Мc Се Ве, лежа

ли Цр, добили Мc Се, добила Мс, трајало Се, драли Ш, драло Ш, обећала Мc,

рачунало се Мс, мерушала Кг Пр, мерушила Ве Гу, марушала ДР, куповала КГ

Пр Гу, куповало КrПр, закопали Цр, замотала Се, забасала Се, суноћало се Се,

разверуџало се Мс, задржали Се, затрпала Цр, комендијали Се, зарезала

(„ставила резу, засун“) Ш. Овамо иде и смијали се Се, смијала се Кб, али и сми

јала се КrПр Гу (исп. смијат се и смијат се). Много је рјеђе, и нетипично за

овај говор: копала ДР, бацала ГРЧп, куповала Чп ГР.

У Се је забиљежено крепало.

351. У глагола сложених са ићи акценатски лик радног придјеваје отишд,

изашб, изаша, обалид.

352. Трпни гл. при дјев. Ујд. ж. и ср. р. и у мн. у глагола дати биље

жимо форме: дата Кг Ве Гу ГР ДРЧп Ст Пл, дана Пр, дато ДР Ве, дате Ве, да

ти Ве Гу ДР ГР. У ж. p. jд. ријетко је дата Кб, али у ср. р. jд. обичније је дато

Kг Пр Кб, дано Пр, као и у мн. дате Ст, дати Пл СтКб.

353. Обично је држана Кг Пр, држата Ве Пл Гу, испрата Чл.

354. Преовлађујући су прозодијски ликови покривена ГР, обувени Чл,

проливена Кг Ве Гу ДР, помужена Пр Цр МcКГ, сакривено ДР Кг Ст, пожеве

на Гу КбДР, плетена ВеKг, донешена Се Мс (исп. и творбу типа пролпта). Ри

јетке су друкчије акценатске реализације: помужена Гу ДР, плетена ДР.

301 Шим., ГИКБ, 19.

302 Исп. Пецо, Ортијеш, 50, Мат., Мостар, 365, Шим., ГИКБ, 156.
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355. Гл. прилог садашњи. Пошто финално и изостаје, очекивани су

акценатски ликови, држећ, сидећ, летећ. У глагола ић обично је иђућ, а јавља

се и лик иђућ403 Kг Пр.

356. Имперфекат. У имперфекту помоћног глагола бити акценатски

лик бише Се ШМсје обичнији у краћих форми, ајавља се и бише Пт, бише Пт.

У дужих форми је бијаше ГР Ст, бијаше није констатовано.

303 Само тако је у Имотској крајини и Бекији (Шим., ГИКБ, 159).
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МОРФОЛОГИЈА

ИМЕНИЦЕ

ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА

358. Мушка двoсложна лична имена, обичнохипокористичког постања, и

надимци, која имају дугоузлазни акценат— Јозо, Божо, Грго, Реuo, Ико, Лујо,

Здравко, Фајко, Томе, Боже, Мире, Пере, Крље, Врље, Анте, Јуре и др. — имају

Парадигму именица женског рода на -а.

Истог парадигматског типа су и презимена Лаштро, Зрно, Жарко, Спахо

и др. По тој промјени иду и имена типа Боћа, Тома, Јоза, Пера.304

359. Парадигму именица мушког рода задржавају имена акценатскогти

па Славко, Жарко, Марко, као и имена типа Бошко, Стипко, Jöшко и др.

360. Наставачки однос ћаћo-ћаће, ујо-ује, крљо-крље, спржо-спрже,

врљо-врље аналоган је доста заступљеном односу Перо-Пере, Иво-Иве. Имају

промјену именица женског рода на -а.

361. Аналошко уједначавањеједнинске и множинске основе резултира из

остајањем наставка -ин у чобан СтШ Се Мс, грађан Чл, Арап Се, Бугар Се, Циган

Чп. Говори се СрбГy Кб, Срп Кг Пр ДР и Србин Кг Пр ДР Гy Кб Be Mc Ce, a у

свим пунктовима је посвједочено -ин у кршћанин (али и ришћанин Чл),305

Вокатив једнине

362. Наставак -е биљежимо не само у примјерима типа: човиче Мc Се ДР

Чп Пл, дче Ст, зече КбПрKг, Зече Чл, сиромаче Мc Се Ст, сирдмаче Ве, сине Ст

304 У говору Имотске крајине и Бекијејавља се, поред уобичајене промјене типаАнте-Ан

те, и промјена типа Ђуро-Ђура (Шим., ГИКБ, 85). Исп. Будм, Дубровачки, 170; Решетар, Дер

шток., 165, Кашић, Кон., 75.

305 Исп. Пецо, ГИХ, 112, Шим., ГИКБ, 86, Симић М., Обади, 71; Дешић, ЗБИГ, 212.
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Чл Мс, брате ШМс, Буљане Мс, бдже Се, тј. у онима са основом на тврди су

гласник, него и у Блаже Кг, Милоше?96. Чл.

363. Наставак -у посвједочен је у мужуКгПр Се Пл, кочијашуЧл, путару

Ст, учитељу Чл, претељу Се, братићу Ст, Антунићу (хип.) Mc, Иванчићу (пре

зиме и хип.) Пр, Домљановићу Ст, што је и очекивано, али и у сиромаку Кг Пр

(исп. горе).

364. Вокативједнак номинативу биљежимо у друк Ш, тетак307 Се МcШ

Ст Ве Кг, зец Ве (исп. и зече), конобар ГуЧл, Буљан Мс, Ерцег Чл.

365. Примјетни су паралелизми у неких лексема, односно типова.308 Фор

мамужу није угрожена формом мужеЗ09јер се чешће користи човиче. Може се

закључити да у вокативу једнине ових именица наставак -е доминира и поред

присуства форми са наставком -у и форми вокатива једнаких номинативу.

Инструментал једнине

366. Уопштавање наставка -ом, а губљење варијанте -ем, у основа на неп

чани кон(сонант) и основа на сибилант, сасвим је у складу са дијалекатском

припадношћу и географском лоцираношћу овог говора:310

кључом Се Мc Be Kг, кречом Ш, сачом Ш Ст, пода сачом Се, с копачом

Ш Се, ножом Ш СтДР Кг КбВе,мужом Кг Пр Се Пл,јежом Пр, мишом Кг,

чекићом Ст, шћапићом Чл, с Перићом Ст, гредељом Се, учитељом Ст, пањом

Мc, знањом Се, с коцом Мс, клепцом Ш, с оцом ШМc Гy Кг, зецом Мc Пт Ш, с

кнезом Ш.

Сасвим су ријетки примјери са-ем, као штоје дием Кг (најчешћеје ћаћом).

Нема колебања ни у именице пут. Редовно је бељежено путом.

Номинатив множине

367. Већ је речено (исп. т. 213) да се у номинативу множине именица на

велар, поред палатализованих јављају и форме са веларом: мачки, нарески, до

ручки. Јављање примјера изостајања ове консонантске алтернације у складу је

са припадношћу овог говорног типа млађем икавском дијалекту.“

306 Исп. М. Окука, Вокатив сингулара два типа именичке деклинације, Радови Филозоф

ског факултета у Сарајеву, VI (1970/71), 222.

307В. Ј. Вуковић, Још овокативуједнине неких именица мушкогрода, НЈ II (1934),238-241.

308. У говору Имотске крајине и Бекије „наставци -е и -учесто се замјењују или оба као па

ралелизми стоје у неким облицима“ (Шим., ГИКБ, 86).

309 У имотско-бекијском је муже (Шим., ГИКБ, 86).

310 Исп. Шим., ГИКБ, 87; Окука, Рама, 83; Милас, Мост., 61, Вуковић, Имљ., 41; Петр.,

Змијање, 141; Пецо, ИШГЗБII, 42-43, Дешић, ЗБИГ, 215. И у источнојХерцеговини -ом значајно

потискује -ем (Пецо, ГИХ, 116—117). На овом терену су то констатовали И. Јурчевић (Јурч, Дув

но, 115) и С. Марковић (Марковић, ЈИА, 99).

311 Исп. Ивић, Дијалект, 178, Шим., ГИКБ, 81; Окука, Рама, 88.
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368. Проширење основе у множини карактерише изразита експанзија ва

ријанте -ов- на рачун -ев-, чије је присуство незнатно, без обзира на (не)пала

талност консонанта иза којега стоји. Са проширењем -ев-биљежимо дчеви Гу и

дчеви КöДР (поред оци Гу и обичније друге лексеме: ћаће), стричеви Ве Кб ДР

(поред краћег стрици Кг Пр Гу), жрвњеви Пр (поред жрвњи Ве Гу Кб ДР и

жрвњови Кг), цареви Ш (поред цари Кг При царови Ве Кб, царови Кг Пр Гу),

сиреви Гу (поред сири Пр и сирови Пр Ве).

Знатна су одступања у односу на стање у стандардном језику и у погледу

дистрибуције ове морфеме. Краћа множина је доста честа, а паралелизми ду

жих и краћих форми множине неких именица чују се и од истих говорника.312 У

неких именица је биљежена само краћа множина (што није тврдња да дужа пот

пуно изостаје), а у неких које су забиљежене у обе форме, она је знатно чешћа:

бадњи Ш, спужи Ст, круви Се, палци Кг Ве Гу, трапи Се, бубњи ДР Ве

Кб, Ступи Се, краљи Се;

зуби Пр Се СтКбВе, кључи КгПр ВеДР Кб Гу СтMс, клини Ве Пр Кг,ро

зи Чп, посли Чл, маши Се Ст Мc Пл Ш Ве Пр, као и Миши.

Са краћом множином су и именице у примјерима: брци СтСе Цр, жуљи

Кг Пр Ве, диди Пр, шави Кг, ђони Кг, нбоси Ве Пр Кг, воли ДР ЧпЧл Пр, соколи

Се, корени Пр Кг, дани СтЧп, вуци III, дари Цр, пути Кг Пр, дили Пр (исп. и дии,

стрици, жрвњи, цари, сири наведене напријед).

Разноврсни примјери именица у множини с проширеном основом пока

зују доста слободну дистрибуцију уметка -ов- (односно наставка -ови):

зубови (у алатке) Кг, бркови Ве Пр ДР Гу, осуљови Гу Кб, синови Се Ве Мc

НШ Пл, дидови Гу Кб и дидови Пр Ве Чл, шавови Пл Ве, носови ДР Чп и носови

Кг Пр Ве Гу Кб, ђонови Пр Ве ГР ДР, прагови Се МcКг Ве Пр Кб и прагови Гу,

кључови Кг Пр Ве, клинови Кг, волови КбВе Пр, ножови Кб ДР Ве, сирови Ве

Пр, дрлови Кг Пр Ве Ши брлови Гу, соколови Кб Гу Кг, мишови Кö ДР, корено

ви Кг Ве Гу, цватови ДР Се, цвитови Ст Ве Кб Гу, данови ДР, вукови Кб Be Kг,

зецови Ве Кг Мc СтКб Пр, гдлубови Ст, дарови Чп Мс, путови Ст Мc Се, дилo

ви МССеМc ШПт, бригови Гу Мс, брусови Ш, шалови ГР, вицови Се, Кленови

ИШ, плугови Ш, pдгови Ст.

Обично је Срби, али се говори и Србови Гу.

369. У Пр је у конструкцији с бројевима забиљежено два дни, три дни

(обично је два дана, два дана).

Генитив множине

370. Забиљежене су старије и новије форме генитива множине. Најчешће

се употребљавају оне са наставком -а:

језика КоliШ Be Mc, палаца Кг Ве Гу, вребаца СтMcЧп, медвида Ш, вр

тала Кг Пр, винаца Ве КбПр, ланаца ДР, бозаваца Се Цр, замирача Мс, крува

Се, сватова Ш, опанака Мс, засибка Мс, краља Се, а посвједочен је и у ноката

312 В. Пецо, ИШГЗБ II, 45, Окука, Рама, 87; Дешић, ЗБИГ, 216-218.
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Пр Гу ДР и ноката Ве Кб, лаката Кг Ве Гу, лактова ДР и лактова Кб, прста

Чл, црва Кб, дана СтЧп Чл Се, цената313 Се.

Наставак -и забиљежен је у зуби Мc СтKг Ве, прико зуби Чп, мрави Кг Пр

Кб ГуЧп Ве Пл, црви Мc Се, лакти Пр,

као и у центи Ш, мисеци Се Мc Ш, сати Гу Се, људи Чл Се.

371. Двојински наставак -ијујавља се у примјерима прстију Се, зубију Гу,

ноктију514 Кб Пр.

372. Очувана краћа множина урдзи погодовалаје очувању двојинског на

ставка -у: pдгу Чп ГР.

Датив, инструментал и локатив множине

373. Ови падежи, нарочито важни „за одређивање места и карактера што

кавских икавских говора“,315 мада изједначени, показују нејединство наставака

унутар падежа. Палета наставака веома је разнолика.

374. Наставак -им?16 је најобичнији, чиме се потврђује однос морфема

-им : -ам када су у питању ови падежи и међупарадигматски односи у говори

Ма ОВОГА ТИПА.

бриговим КгПр Ве, брдим Ш, коспићим Ш, са седефим Се, ноктим?17ДР,

нбжим Кг Пр Ве Гу, ножовим Кг, воловим ДР Кб Гу, волим КГ, Доловим Ш, у

БаљцимШ, плуговим Се, ћуковим Се, ватрогасцим Мс,људим Ко Ве, кључовим

Кг, синовим Ст Пр ШКб Мc.

375. Стандарднојезичко-има је чешће у говору млађе генерације и у мје

стима ближим ијекавцима, у чијем говору је обично, -има није карактери

стично за овај говор, и може бити занимљиво у социолингвистичком погледу.

зубима Чл., кључовима Кб ДР. Ливњацима Чл, жендарима Се, дпанцима

Чп, Дувњанима Ш.

376. Поред наведених, биљежимо и форме са наставцима:

-имом— прстимом КГ, гдстимом Ст, ноктимом Кг,људимом КГ ШПл,

данимом Ст;

-имам — прстимам Ве, ноктимам Ве;

-ма — коњма Гу Ве Пр, коњма Кб, сватовма Ст, с коњма Ш;

-мом — коњмом Кг ВеДР, с коњмом Се, људмом Цр, волмом Ве.

313 Све у вези са другачијим формама у неким другим говорима, као и овдје.

314. У говору Имотске крајине и Бекије наставци -и и -ију су шире посвједочени (Шим.,

ГИКБ,88), а у икавскошћакавским говорима западне Босне наставак -ију забиљежен је у лексемама

у којима је и овдје евидентан (Пецо, ИШГЗБ II, 50).

315 А. Белић, Т. Маретић, Језик далм. писаца ХVIIII в. /Рад 209 и 211/, ЈФ III (1922/23), 149.

316 Наставак настао након губљења фонемех и успостављања једнакости локатива и ин

струментала додавањем дативногм на и из инструментала (Белић, Ист. I, 74).

317 „Наст. -ин (< -им) је увијек дуг“ у имотско-бекијском говору (Шим., ГИКБ, 88) — у

овом говорном типу је најчешће дуг, али дужина може и да изостане.
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377. Када су ови наставци у питању, најприближније стање је у Имотској

крајини и Бекији,318 Наставак -ма није посвједочен у мјери у којој се јавља у Ра

ми,319 или говорима западне Босне.320 Нема сумње да је то стари двојински наста

вак, а не наставачка форма која би настала редукцијом вокала и из наставка

-има,321 будући да се у нашем случају ради о говорном типу у којем редукције во

кала нису изражене и којега карактерише мноштво архаизама у категорији де

клинације. Занимљиво је да немамо потврде за форме са старим дативским на

ставком -ом (типа крмком),322 можда и због непотпуности грађе, а да се тај наста

вакјавља у саставу сложених наставака насталих редупликацијама и укрштањи

ма, какви су -имом и -мом, а који на својеврстан начин обиљежавају овај говор

(исп. и т. 405,424). У језику Ивана Анчића“23 нису посјведочени, а у говору села

Ковача код Дувна И. Јурчевић налази ноктимом, прстимом, гдстимом, коњ

мом, људмом.324 Наставак -имам, посвједочен у дубровачком говору, Решетар

квалификује подвострученим и сасвим младим,325 а Белић за облике ножимам,

зубимам каже да „нису тако скорашњи ... како се обично мисли“.326

Можемо закључити да је основни наставак -им. Може бити угрожен са

мо стандарднојезичким -има. Осталим наставцима дистрибуција је све огра

ниченија.327

ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

378. Изједначен номинатив једнине збирних именица са номинативом

множине других именица средњега рода биљежимо у примјерима: сндаља КГ

Пр, лишћа Пр Ст, суђа Кг, судја Пр, дрвећа Пр, поред обичнијих сндиље, суђе,

дрвеће, лишће.

318 „Им, што су задржале наст. -има прионуо је сугл, н, па даље под утјецајем наставка -он

издат., лок. и инстр. a-деклинације ово -ан прелази у -он, те поред правилних на -ин постоје двој

ствени облици у овим именицама: дан—даниман, данимон ... коњ— коњман, коњмон...“ (Шим.,

ГИКБ, 88-89). Р. Симић додаје: „Треба рећи и то да је елемент-он очити континуант старога Дмн

-ом. Дублирање -ан/он последица је већ помињаног слабљења дистинкција међу морфолошким

врстама. А тип -иман/имон настао је редупликацијом -им + -ам -ом“ (Симић Р., Морфонологија,

80). В. и Храсте, Брач, 28.

319 Окука, Рама, 88–89.

320 Пецо, ИШГЗБ II, 51-55, Дешић, ЗБИГ, 219-221.

321 Исп. Дешић, ЗБИГ, 219-220.

322 У Ливну их је забиљежила Ђ. Чустовић— Турком, гостом (Чуст., Ливно, 94). У запад

нобосанским ијекавским говорима доста често се јављају (Дешић, ЗБИГ, 220), а наст, -ом посвје

дочен је и у икавскошћакавским говорима западне Босне (Пецо, ИШГЗБ П, 53).

323 Марковић, ЈИА,95.

324 Јурч. , Дувно, 116.

325 Решетар, Дер шток., 161.

326 Белић, Ист. I, 71.

327 на овом терену, у подручју Ливна, Ђ. Чустовићје биљежила и форме, с ораси илишња

ци, о сватови, са псију (Чуст, Ливно, 94). Нисмо у могућности да их потврдимо, али, кад се има у

виду стање у вези с деклинацијом (а и вријеме њеног сакупљања грађе), не би требало сумњати у

њихову вјеродостојност. -
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379. Поред обичне множине именица н-основерамена, имена, симена, ви

мена, у Кг је паралелно и рамења, имења, симења, вимења.328

Најчешћеје камење СтЧл Пл ШВе Се, али се чује и камења Кг Пр (исп. и

каменови ДР), поред грумење ШПл, говори се и грумења Се, корење Ве и коре

ња Пр (исп. корени и коренови, т. 368).

380. У именице јаје обична је промјена јаје-јаја-јају, ријетко је јаје-ja

јета Кб.

381. Именица ђубре може имати парадигму именица типа село: ђубре-ђу

бра-ђубром (Иjд) — ђубра“29 (Hмн) Се Мс, али се говори и ђубре-ђубрета-ђу

бретом (Иjд) Ш, у ДР Кг Пр је у мушком роду — ђубар.

382. Занимљиве су форме колија-колија330 ЧпЧл Ст ГР (поред уобичаје

ног кола), са нешто помјереним значењем, при означавању мноштва331 запре

жних кола. Слично је са именицом гвожђарија-гвожђарија Ст, која се колеба

у роду под утицајем именице ж. р. гвожђурија, па се чује и гвожђарије.

Инструментал једнине

383. И у именица средњег рода скоро да је уопштен наставак -ом иза пала

талних сугласника: лишћом Пл, гвожђом Ш, трњом ГР, лицом Чп, јајом Се.

Као изузетак јавља се -ем у пољем ДР, иначе је пољом Ст Пл Кб.

Генитив множине

384. Основни је наставак -а: уста, врата, леђа, плећа, миста и миста,332

гдведа.333

Наставак -и посвједочен је у килп Мc Се.

Датив, инструментал и локатив множине

385. У овим падежима доминира наставак -им који није увијек дуг:

328 Исп. Шим., ГИКБ,98.

329 С. Марковић га биљежи у Липи (Марковић, ЈИА, 100). Исп. у Рамидите-дита (Окука,

Рама, 84). В. и Ившић, Посавина, 170—171.

330Забиљежилаје колија и Ђ. Чустовић, само у генитиву множине, погрешно се ослањају

ћи на Нjд кола (Чуст., Ливно, 94).

331. Тако је и у говору ијекаваца доњег Ливањског поља (моји подаци). При наглашавању

мноштва је вратија у Конавлима (Кашић, Кон., 318). П. Будмани за дубровачки говор истиче да

„многа средња имена у свом плуралу пред падежни свршетак умеђу -иј селија-селија...“ (Будм,

Дубовачки, 170).

332 Наводимо само именице за које би се могло претпоставити да имају наставке -и или -ију

333 Исп. говеда у западнобосанским (Дешић, ЗБИГ, 225) и личким (Драг., ГЛЈ, 141), према

гдведи у источнијим говорима (Ник. М., Полимље, 332; Рем., ЦШ, 244; Станић, Ускочки, 186).
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ребрим Кг и ребрим Кг Пр Ве, ребрим Гу Кб, леђим СтЧл. Ве, леђим Гу,

колим Ш Пл, колим КбДР, брдим ДР Кг Ве, брдим Пр, пољим Пр Кг Гу, пољим

ДР и пољим Кб, селим Пр Кг Ст и селим Кб.

386. Стандадрнојезичко-имаје ријетко ребрима Кб,леђима Пл, селима Гу.

387. Наставке настале редупликацијом -имам и -имом биљежимо у рlura

lia tantum уста и врата: устимом ДР, вратимом ГР, устимам Чп.

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -a

388. У двосложних женских личних имена са првобитним хипокористичким

обиљежјем, поред уобичајеногзавршетка -а—Мара Ко, Ружа Ст. Ана Ст, Ана Се,

Луца Се, Ката Ст-јавља се и завршетак -е, ја и Кате Се, моја Ане ГР, наша Зоре

ГР. Продуктивност оваквог творбеног модела није велика, али је, због лингви

стичке географије, значајно да се такве форме јављају и на овом терену334

Датив и локатив једнине

389. У облицима датива и локатива једнине наставак је -и. У вези са мор

фолошки условљеним алтернацијама к: ц, г: 3, односно измјенама веларних су

гласника по другој палатализацији и одступањима од стандарднојезичке норме

било је говора у одјељку о фонетици (исп. т. 212 и тамо наведене примјере). Те

жи се уклањању алтернација, па десибиларизоване форме преовлађују на чита

вом терену. Овдје додајемо да је забиљежено мајци Ст Гу, али је обично мате

ри. У личним именима десибиларизација је спроведена у потпуности: Здравки,

Драги, Анки 335

390. Говори се само: мачки, патки, гуски, туки, воћки.

Вокатив једнине

391. Двосложна женска лична имена са дугоузлазним акцентом у номина

тивуједнине и вокативу имају наставак -е. Ане, Иве, Кате, Маре, Зоре, Фате, а

тако и госпе моја ГР. Ако у номинативу оваквих именица стоји краткосилазни

акценат мјесто дугоузлазног као семантичкодиференцијални знак, онда је во

катив једнак номинативу: Ана, Љуба, Ружа. Вокатив је једнак номинативу и у

женских имена у којих је испред номинативне морфеме сугласничка група: Ан

ка, Бранка, Здравка.

334 У Рамије „редовно-е“ (Окука, Рама, 84). О ареи и постанку ових форми в. Пецо, ИШГЗБ

II, 102-110.

335 Слично стање је у Имотској крајини и Бекији (Шим., ГИКБ, 105). У западнобосанским

икавскошћакавским говорима знатно је више потврда са неизмијењеним задњонепчаним сугла

сником (Пецо, ИШГЗБ II, 75-76), а у источнохерцеговачком је посвједочено Анци, Јелци (Пецо,

гих, 100).
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Женска лична имена на -ица у вокативу имају наставак -е. Драгице, Ан

ђице, Анкице, Марице, Љубице. (Тако је и у мушких личних имена на -ица:

Ивице, Перице.)

У вишесложних именица на -ица обичноје вокативни наставак -е: кукави

це Кг Пр, домаћице СтЧл, цурице Се, стопањице Кг, дивице Ст, а јављају се и

форме на -о — чобаницо Ш, кукавицо Гу Кб, копилицо Чл.

392. Издвајамо вокативе цура, баба, мама— нене, маме, у којих, поредак

цента, начин обраћања, односно врста односа према лицу којем се обраћа, може

бити одлучујући у бирању форме. Говори се дивојко, жено.

Генитив множине

393. Најчешћи наставак генитива множине ових именица је -а. У именица

чија се основа завршава сугласничком групом, најчешће се између тих сугла

сника умеће а:

писама Се ШМс, плећака Ст Ве, сестара Гу ШПл Ве Кг, дасака Мc Се,

тришања ДР Ст, крушака Кг Ве, игала Ст, цркава Се МcШ Пл, марака Се Мc

Ш., клашања Се, брдкава Мс, оваца Се Мc Пл и дваца Ве, бресака Кг Пр Ве и

брескава Кб.

Наставак -а је обично и у форми у којима сугласничка група није разбије

На ВОКАЈНОМ ().

бронза Ве КГ, звизда Гу Ш Кг, бразда Кб Гу Пр Ве, торба Ст Гу (поред

тораба Мc Се), карта Ш (поред карата Ст);

азабиљежене су и форме у којих је иза сугласничке групе наставак -и:

брескви Гу, евти Ве, хефти Кб, банки Ст, урп536 Чл.

394. Именице нога и рука у генитиву множине имају стари дуалски наста

вак -у: ногу Кг Пр Кб Гу Мс, руку ШСе Гу Ст ПлЧп ДР., руку Ве, ногу Ве, али се

чује и нога337 Ст.

395. Примјер употребе генитива без обличког наставка -а је у бројној кон

струкцији: по пе стотин оваца Ш.

Датив, инструментал и локатив множине

396. Изједначеност ових падежа не значи и уопштавање једног падежног

наставка. Инвентар наставака -ом, -ам, -ами и -ама показује да унутар падежа

нема јединства. Фреквенција појединих наставака је доста различита.

336 Фреквенција овог наставка није велика ни у другим сродним говорима (исп. Шим,

ГИКБ, 106, Окука, Рама, 89; Пецо, ИШГЗБП,77). У источнохерцеговачком наставак -и је веома ри

јетко заступљен (Пецо, ГИХ,126). Унеким србијанским говорима заступљеност форми генитива са

овим наставком је знатна (в. Ник. М., Полимље, 358; Ђук., Драгач., 135; Рем., ЦШ, 250).

337 М. Шимундић биљежи и ногију, рукију (Шим., ГИКБ, 105).
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397. Доминирају форме са наставцима -ом и -ам, а чини се да је -ом фре

квентније и да је једна од црта које обиљежавају овај говор:

-ом— ногом КгПр ГРВе Ст, на ногом Ш, обимо ногом Чл, сидили за сини

јом Мс,руком Кг ДР, поруком Ст, наруком Се, женом Кг, наким женом ГР, на

Далматинком Ш, по пириком Се, иђи по драгом Цр, по рупом Се, гдром Кг Ве

Пр, планином Ве Пр Кб, по кућом Ве, плећком Кг, на гредом Се МcКГ Пр Ве,

тољагоммлатили Се, бвцом Пр Кг, тркљом Гу, свињом Кг, свињом Ве, ћерком

Kг, жили жиоком Чл, под џигаром Чл, појамом Ст, синским вилом Се, наручи

цом Ш, шаком Се;

-ам — ногам Пр Кб, шибицом по ногам Ш, на ногам Ве, рукам Пр Гу Кб

ДР, женам Ве Пр, свињам Гу Пр, свињам Кб, гредам („камењем“) СтКбПл Ш,

горам Пр, планинам Пр, планинам ДР, планинам Гу Кб, бвцам Се Пр Кг, у Цр

љеницам Се, у другим кућам Мс, у спаваћим собам Мс, у наћвам Ш, у годинам

Се, с дрвеним кашикам Се, с другарицам Цр, бдат цурам Се, полива сузам Мc.

Дативски наставак -ам у говорима овога типа, са старијом деклинацијом,

очекиван је и одавно уочен.338 Наставак -ом, у форми-он (м је делабијализова

но) у овим падежима највише је заступљен и у говору Имотске крајине и Беки

је. М. Шимундић га објашњава: „Ово је -ан потиснуто скоро потпуно наст. -он

који је примљен од скупне множине им. с. рода (браћон, дицон, дрвљон, каме

њон), па самогл. о продире у наставак -ам који се каткад чује као -ом“.“ По Р.

Симићу, овдје се ради о слабљењу међупарадигматских дистинкција (у односу

на штокавски просјек) и мијешању наставака, уз напредовање једних на рачун

других.340 Ваља додати да за сличну ситуацију у пољском језику пољски грама

тичари поред морфолошког објашњења (продирању дативског наставка -ом у

им. ж. рода пут су утрле им. м. рода формално идентичне са им. ж. рода), нуде и

фонетско (о у наставку -ом резултат је фонетског развоја а у наставку -ам, због

постојања двију изговорних варијанти: -ам и -ам (-aем)).“ На ливањско-ду

вањском подручју није посвједочена алофонска вриједност (а“), али има при

мјера супституције (а - о, (исп. т. 24).

С. Марковић форме са наставком -ом у именицаa-деклинације није заби

љежио ни у језику Ивана Анчића, ни у говору становника Липе код Дувна. И.

Јурчевић у селу Ковачи,342 поред Дувна, констатује само форме са наставком

-ом. На подручју ЛивнаЂ. Чустовић налази и форме са -ом, и форме са -ам.***

338. Исп. Белић, Ист. I, 70. Ливно и Жупањац (Дувно, Томиславград) су означени као под

ручја која су уопштила морфему ам (према им).

339 Шим., ГИКБ, 106.

340 Симић Р., Морфонологија, 79.

340а Пољ. грам., 294-295.

341 Марковић, ЈИА.

342 Јурч, Дувно, 116.

343 Чуст., Ливно, 94.
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Међусобни однос ових двију морфолошкихјединица на плану дистрибу

ције није могуће одредити.

398. Наставак старог инструментала множине -ами је мање учесталости

— по кућами Чл, на Црљеницами Кб, летвами Се, у руками Мс, мада је ујезику

Ивана Анчића, босанског писца из ХVII вијека који је рођен на овом терену и

који је писао „думанским“ језиком, сасвим обичан.344

399. Фреквенција стандардног наставка -ама може се, са дијалектоло

шког становишта условно процјењивати, водећи рачунао степену утицаја књи

жевног језика. Присутан је и у говору старије генерације, али није карактери

стичан за овај говорни тип:345

двцама Гу, бвцама МсЧп Ш, гредама Кб, женама Ст ГРЧл, ногама Кб.

400. Запажамо одсуство старог локативског наставка -a(x), који у језику

Ивана Анчића у локативу преовлађује,346 и који је у инвентару наставака у го

ворима са старијом деклинацијом.347

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК

Инструментал једнине

401. Преовлађују форме са експанзивним наставком -и: с масти СтСе

Мс, заповиди Ве Кг Гу, својом заповиди ГР, том ричи Кб, и ћери Ст, с кости

Чп, с крви Пл Кг,

али је и крвљу Пр Гу Кб, са старим наставком -ју.

402. Изолован примјер је форма са наставком -ом: ноћом Ве (обично је

ноћи), под утицајем именица женског рода на -а.348

403. Наставак ју знатније је посвједочен у сродним говорима Имотске

крајине и Бекије“.9 и околине Дервенте.350 У Рами доминирају форме с настав

ком им,351 какве нисмо овдје констатовали.

Генитив множине

404. Облици генитива множине ових именица су са наставцима -и и -ију:

344 „Наст, ами... находи се у крајевима где преовлађује већ ама“ (Белић, Ист. I, 70.) Исп.

нпр. Дешић, ЗБИГ, 232-234.

345 Ујезику Ивана Анчића нађен је самоједан примјер: подногама (Имн)(Марковић,ЈИА,93).

346 Марковић, ЛИА,95.

347 Белић, Ист. I, 69.

348 Исп. Пецо, ИШГЗБП, 86.

349 Шим., ГИКБ, 114.

350 Баотић, Дeрвeнтa, 128.

351 Окука, Рама, 86.
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-и —ричи Ве СтKг Ш, ћерпКб, ноћи Пр Ве Кб ДР, вечери Кб Кг Ве Пр Ст

Пл Мc Ш Се, заповиди Ст Се Ш Мс, нити Кг Гy Kг Пр,

-ију— ноћију КбПр Гу, ћерију ПрKг Ве Гу ДР, костију СтШMcЧлПлВе

Kг ГуКб, кокошију КгКбДР, прсију Кг Пр ДР, очију552 ШСтКг Ве Се Чп, ушију

ЧЛ СТ ПЛ МС Се Ве.

Примјетно је да се у већини примјера ради о дублетним формама позна

тим и другим штокавским говорима. Поред извјесних особености у дистрибу

цији наставака (исп. ћерију нпр.), ваља истаћи да се на овом теренујавља и фор

ма генитива с наставком -а: кокоша Се Пр Ве Гу Кб, забиљежена и у сродним

говорима околине Дервенте?53 и Раме.354

Датив, инструментал и локатив множине

405. Ове падеже одликује разноврсност наставака и њихово линеарно

комбиновање. У инвентару наставака: -им, -има, -имом, -имам, -имали, -ими,

запажамо двије групе. У једној су „обични“ наставци -им и -има, а у другој на

ставачке форме настале редупликацијама -имом, -имам, -имами, -ими:

-им—ричим Ш, прсим Кг Пр, ноћим Се, ћерпм Пр Ве, кокошим Кг Ве, ко

стим Пр, дчим ДР;

-има — ћерима ГуЧл, кокошима Гу ДР Кб, прсима КоЧл Гу, ноћима Чп,

костима Кб, ушима Гу Кб,

-имом —ричимом ДР, прсимом КГ, кокошимом Ве, ноћимом Кг, ћеримом

Пр Ве, стваримом. Ст, костимом ГР, ушимом ДР Пр Кг,

-имам — ричимам Чп, костимам Ве Гу, ћеримам Ст, кокошимам ГР, дчи

мам ГР, ушимам Ве;

-имами — дчимами вако Ст, прид дчимали Чп,

-ими — ричими Гу.

406. Наставак -им је сасвим очекиван у овомјужном дијелу западногшто

кавског подручја.333 Стандарднојезичко-има има статус какав има и -ама у

именица женског рода на -а (исп. т. 399).

Сложени наставци -имом и -имам су својеврстан паралелизам према -ам

и -ом у именица женског рода на -а. Заједно са мање фреквентним -имами и

-ими резултат су редупликација наставака, односно укрштања и комбиновања

морфолошких средстава која су континуанти старих наставака, све као посље

дица процеса синкретизације падежа и губљења синтаксичке категорије дуала

с једне, и слабљења дистинкција међу морфолошким врстама с друге стране.

352 Стандардна промјена у плуралу иманица око и ухо (као именице ж. р. на сугласник) —

разматра се у овом одјељку.

353 Баотић, Дeрвeнтa, 129.

354. Окука, Рама, 89. Исп. и Петр., Змијање, 98.

355 Исп. Белић, Ист. I, 70.
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Затворен наставачки слогу -имом и -имам стоји наспрам отвореног у -имами и

-ими, у којима би могао бити садржан наставак-ми (им + ам + ми или има + ми,

односно им + ми), или је у питању комбинација са старим локативним настав

ком -и(x) (сложено имам + и, односно им + и).356

Колективне именице на -ад

407. Колективне именице на -ад обично се јављају у облицима једнине:

чељад Се Мc Ш, чељади Се СтКб, бурад Ст. Гу Чп, буради Чп, прасат кг, кр

мат Кг, прасад Пр, прасади Кг Пр ДРЧп, одјаради Ве,јањади Ве, а у дат.-ин

стр.-лок. јављају се множински облици — крмадмом Ве, јарадим Пр, јањадим

Пр, чељадма Ст, тeлaдмаЗs7 Ст.

408. У употреби су и облици множине мушког рода: прасићи Гу, кезмићи

Гу, кезмића Кб, јањци Кб, козлићи ДР Ве, козлића Кг,јарића Пр, козлићим Кг

Пр, јањцима358 Кб.

ПОЈЕДИНАЧНЕ НАПОМЕНЕ О ИМЕНИЦАМА

409. Имена села Рујани,Лиштани чују се у формама Рујане,Лиштане,339 у

којима се, вјероватно, сачувао стари наставак номинатива множине именица ти

па камене,360 и Рујан— Рујана —у Рујану, Лиштан—Лиштана—уЛиштану.

410. Име празника Ђурђевдана/Јурјевдана има више форми:

(Нjд-Лjд) с. р. Јурјево-Јурјеву, Јурјово-Јурјову

ж. p. Јурјова-Јурјови (најчешће)

м. р. Јурев-Јуреву, Јуров-Јурову, Јурјовдан-Јурјовдану.

411. Женски хипокористик Дивна, као поименичени придјев, је по про

мјени придјева ж. р. у одређеном виду: Дивна-Дивној. Тако и имена држава:

Кинеска-Кинеској, Њемачка-Њемачкој, поименичени придјев млада је у Кг

Пр Гу млада-младој, али и млада-млади СтЧл Чп ДР Пл, и, Њемачка-Ње

мачки уЧл Ст (такоје често и у говору ијекаваца доњегЛивањског поља).

412. Именица пазухо јавља се у сва три рода: потпаузо (с. р.) Кб, пауза Кг

Ве и пахуза Гу (ж. p.), поуз (м. р.) Ст.

356 Исп. Белић, Ист. I, 70–71; Маретић, Језик, 221-222; Марковић, ЈИА, 90-96, Симић Р.,

Морфонологија, 79–81, Шим., ГИКБ, 114-115. О примјерима продирања наставака из једне име

ничке врсте у другу в. Ивић, Облици I, 207. Наставак -имами посведочен је у говору Крашована, у

румунском Банату: грудимами, Сам ведел с мојеми очимами (Петр. Е., ГК, 154). (Занимљиво је

лексичко поклапање на оба подручја: очимами).

357 Према грађи за босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс наставак -ма је забиље

жену говору Вуковског (Купрес) и у Дрвeтинама (Бугојно), сјеверно од овог подручја.

358 О типовима промјене колективних именица на -ад в. А. Пецо, Облици колективних

именица на -ад, НJ, н. c., VII, св. 7—10, 1955, 234-246.

359 Ђ. Чустовићје забиљежила био у Рујане (Чуст., Ливно,94)— што наводи на помисао да

је форма индеклинабилна, али и у Лиштаним (Чуст., Ливно, 95).

360 Белић, Ист. I, 14.
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413. Именица прса јавља се као pluraliatantum именицаженскогрода на су

гласник— прси Пр ГуКб,и рluraliatantum cредњега рода— прса ВеДР и прса Кг.

414. У При Кг забиљежени су облици множине именице теле: (Hмн) те

лац, (Гмн) телаци, (ДИЛМн) телаци и телацим.361 Наспрам ових облика су

(Hмн) телаци Гу Кб ДР, са генитивом телаца Кб ДР, али у Гу је телац, дакле

без обличког наставка -а, (ДИЛмн) телаци и телацима. Разлог оваквом стању

је мијешање промјене колект. им. на -ад и промјене као им. м. p.

415. Именицарат увијекје мушкога рода: тежакрат Ст, правират Ш.

416. Именице глад и крв могу бити и у мушком роду: било је глада, дошд

глад Се, полетијо крв Се, сами крв Цр.

417. Именица џак јавља се у женском роду у форми жака: жака жита

Ш, узме жаку Пл.

418. У женском и мушком родујавља се именица чарапа: чдрат и чдрата.

Чешће је пива-тиве него пиво-пава.

419. Говори се плеће Пр ДР и плећка Кг Ве Гу Кб, а њихови множински

облици гласе: плећа-плећа и плећке-плећака.

420. Именица наћве има облике: наћве-наћава-наћвом и наћвам. Као рlu

ralia tantum ж. р. су и гусле-гусала-гуслом и гуслам (у Ко ген. гусли), теја

сле-јасала-Јаслом и Јаслам.

421. Најчешће се говори дедо (од хипокористика, подупрто турцизмом),

па тако и прадедо, сукун дедо, али и дид, прадид, шукундид.

422. Говори се мртац-мpца и мртаца.

423. Као рluralia tantum ж. р. јављају се именице виле и грабље: виле-ви

ла-вилом и вилам, грабље-грабаља, у Ве и са ликом грабуље-грабуља.

ЗАМЈЕНИЦЕ

ИМЕНИЧКЕ ЗАМЈЕНИЦЕ

424. Личне замјеницеја и ти и повратна замјеница себе у генитиву и аку

зативу имају пуне и енклитичке облике који се слажу са стандардним: мене/ме,

тебе!те, себе се. Са краткосилазним су акцентом, што је у складу са стањем у

југозападним штокавским говорима,362 и обично с продуженим финалним во

калом пуне форме— ево мене Мc, он би тебе Цр, у тебе Се, умене Ш, себе чува

Мс. Овдје налазимо и „специјалну серију краћих форми за акузатив уз

предлоге“363— за ме, на те, у се, гдје „ме, те и се у оваквим везама нису праве

361 Исп. Шим., ГИКБ, 104.

362 Белић, Ист. I, 105; Стеван, ССХЈ I, 303. Исп. и Шим., ГИКБ, 120, Пецо, ИШГЗБ, 125;

Дешић, ЗБИГ, 243-244.

363. Ивић, Облици I, 213.
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енклитике: заме се своди на заме, тако да је туме енклитика само у оном смислу

у којем је то кућу у за кућу“,364 чиме се овај говор уклапа у групу западних што

кавских говора. Форме са „навеском-ка“365 —менека, тебека, себека, које су за

биљежене у сродним говоримаДервенте366 и Раме,367 овдје нису регистроване.

Стом партикулом биљежимо форме дативаменика, тебика, себика 368 Be,

поред обичнихмени, теби, себи и енклитикеми и ти, али без енклитике си.

У инструменталу ових замјеница карактеристичне су аналошке формеЗ69

сменом Ст ДР Ко, са меном Ш Гy Kг, с тебом СтКгЧл, са себом ДР Ст Ш, и с

меном Пт, кућеш сменом Ш, спора меном370 Ш, поред форми са мном Ш ДР, с

тобом годишће Пт, при собом Чл.

Облици локатива не показују одступања од стандарда па је мени /д мени,

теби / д теби, себи 7 д себи.

У ДИЛмн замјеница 1. и 2. лица као наглашени облик најчешће се употре

бљава стари облик инструментала нами, вами.

даде нами Ст, нами липо ГР, сико нами те гдбеље Чп, и вами Се, с вами Чл,

прид вами Пл, у намигледа Чл, за нами њизи десет Цр, д намирећПт, са нами Чл.

Форме са наставцима-мом и-мам— намом Ве, вамом Ве, прид намом Цр,

на вамом Ш, кнамам Мс, вамам Кг — обичније су од стандарднојезичких фор

ми нама, вама: слични нама Ш, међу нама МС, двама Чл. Објашњење М. Ши

мундића за форме наман, ваман у говору Имотске крајине и Бекије је: „осјећа

се ту и тамо приањање гласа нуз ове падеже вјеројатно под утјецајем зам, он и

других (в. ниже), те није ни често чути наман и ваман“.371 Али, очигледно је да

су овдје, као паралелизам инвентару именичких наставака у овим падежима, у

питању контаминирани наставци.

Енклитички облик датива је стари датив нам, вам: доће нам Ш, дај нам

Ст, бдга вам Пл. Форме ни, не, ви, ве нису констатоване.

На овом терену, у Ковачима код Дувна, И. Јурчевић је забиљежио нами,

вами, намом, вамом,372 а у Липи С. Марковић намам, вамам.373. Ђ. Чустовић у

Ливну констатује нами, вами.374 Стање у сродним говорима, а и шире, показује

364. Ивић, Облици I, 213–214.

365 Баотић, Дeрвeнтa, 130.

366 Баотић, Дeрвeнтa, 130.

367 Окука, Рама, 96.

368 У Ковачима код Дувна И. Јурчевић биљежи меника, тебика (Јурч., Дувно, 117). Исп. и

Пецо, ИШГЗБ II, 115 и 118.

369 Исп. Белић, Ист. I, 104.

370 Слично стање је у имотско-бекијском говору (Шим., ГИКБ, 120). У околини Дервенте

„спорадичан је облик себом“ (Баотић, Дeрвeнтa, 130).

371 Шим., ГИКБ, 120.

372 Јурч., Дувно, 117.

373 Марковић, ЈИА, 104.

374 Чуст., Ливно, 95.
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честу превагу облика нами, вами. Тако у Имотској крајини и Бекији М. Шимун

дић биљежи нами, вами, наман, ваман.375 Облици нами, вами обични су у икав

скошћакавским говорима западне Босне,376 налази их Ившић у Посавини,377 А.

Пецо у говору херцеговачких Муслимана?78 и у говору Муслимана Подвележја

и Дабра,379 Маштровић у Нину,380 У околини Дервенте ријетко се појављују,381

а у сјевероисточном сусједству тих форми нема,382 као ни у Тузли“ и Фојни

ци.384 У западној Босни су их још биљежили Решетaр,383 Петровић (на Змија

њу)386 и Дешић.387 Забиљежени су и у Лици.388 Облике наман, ваман констато

вао је М. Милас у мостарском говору.389

425. Лична замјеница трећег лица има форме он и ун (често и са дифтон

гом убн), без лика са краткосилазним акцентом. У генитиву (и акуз.) основна је

форма с продуженима: њега390 Кг Пр Ве СтШ Мс, њега смири у чело Ш, ижње

га капи Се, по њега Ш, за њега Мс, а обичне су и форме њега Се ЧлЧп, њег Се Гу,

њег не боли Се, њек ШГу (са обезвученим г), а јавља се и акценатски лик њег”?!

Ве. Често се употребљава енклитика га: нема га Ш, знали га ђавли ГР, не би га се

дкусило Мс, стра га Мс. У акузативу се уз приједлоге употребљава и енклитика

њ: на њ Се, по њ Се, за њ Ст, пода њ Цр, прида њ Ст, у случајевима када се односи

и на бића и на предмете. Датив и локатив обично гласе њему (енклитика у дативу

му, у локативу без енклитике), а у Кг Ве Пр и њем. У Шујици је забиљежено у

њеме слама, а у Струпнићу подај њеме.392

Тројаке су форме у инструменталу с приједлогом с: ш њим СтЧл, ш њиме

Пт, ш њимен“ Кг Ве Пр, ш њом Ст, ш њоме Ш, ш њомен Кг Пр. Замјеница она у

номинативу у ДР има акценатски лик дна.

375 Шим., ГИКБ, 120.

376 Пецо, ИШГЗБ II, 117–119.

377. Ившић, Посавина, 155.

378 Пецо, Јекавске оазе, 305.

379 Пецо, ГИХ, 133.

380 Маштр., Нин, 107.

38) Баотић, Дeрвeнтa, 130.

382. Окука, Рама, 97.

383 Брабец, Тузла.

384. Броз, Фојн,

385 Решетар, Дер шток., 186.

386 Петр., Змијање, 105.

387 Дешић, ЗБИГ, 245.

388 Ласт., КГ, 95 и 111.

389 Милас, Мост., 59.

390 Исп. Пецо, ГИХ, 133, Шим., ГИКБ, 120; Окука, Рама, 97.

391 Исп. Шим., ГИКБ, 120, Шурмин, Сар., 220.

392. „Њеме у лок. покрајинско је“ (Белић, Ист. I, 106).

393 Исп. Шим., ГИКБ, 120.
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Датив и локатив обично гласе њој, њојзи Пл ШГР Ст Гу, са енклитиком

јој, а јавља се и акценатски лик њбјзи394 Мc.

У множини замјенице трећег лица занимљиви су облици генитива и аку

затива на једној, и датива, инструментала и локатива на другој страни.

У генитиву и акузативу, након губљења х из консонантског система у го

вору Хрвата и Срба, дјелимично и Муслимана када је финална позиција у пита

њу, наметнула се форма њи којаје обична у говору становника све три конфеси

је. У говору Хрвата стабилна је, и за овај говор карактеристична, форма са пар

тикулом зи, у које је финално и обично продужено: њизи ДР ГуЧп ШМc Пл,

код њизи Пт, пар њизи МС, дд њизи Пт, њизи два Се, њизи десет Се, њизи јере

да Ст, око њизи Ш, од њизи Чл. Са очуваном акузативном енклитиком ње —

прида ње Пр, миђу ње Пр, за ње Пр, која је у ствари стари облик акузатива мно

жине средњега рода,“ а која сада функцонише за сва три рода, и формама њи и

њизи, овај говорни тип се приближава имотско-бекијском.396 Форме са двојин

ским наставком њију и њију — код њију Ве, њију два Мс, у њију Ве, прико њију

Ве, а које је забиљежио и С. Марковић у Липи,397 као и њиху Гу Кб у говору ли

вањских Муслимана,398 приближавају га, с друге стране, говору Раме.399

У дат.-инстр.-лок. најчешће се употребљава стандардно њима Чл ГР Гу

Ш Пл МССе Цр, али су обичне и форме њимом400 и њимам“.01 Ве Пр МС, међу

њимам МС, ш њимам Ве, у њимом Пр. У Ведашићу је забиљежен и стари облик

инструментала ш њими (исп. с нами, с вами, т. 424). Преовлађујуће њима (а не

њими — према нами, вами) и форме њимом и њимам показују да је именичка

промјена имала пресудну улогу у формирању ових облика.

426. Када су у питању именичке замјенице ко и шта/ито примјећује се

утицај западне варијанте књижевног језика на говор млађе генерације, па су

форма тко и употреба што на рачун шта у говору тога слоја становништваре

лативно чести. У говору старијега свијета замјеница које само у тој форми, а

говори се шта и што, с тим што се што употребљава претежно у значењу

„зашто, чему“, што си дошо Се, што ћеш ић Ст, што потра Пл, према шта

радиш Чл, шта пита ГР, шта но је рекб (продужено након елизије сусједног

вокала у сандхију) Ст.

394 В. Јурч, Дувно, 117. Такво акценатско двојство је и у Рами (Окука, Рама, 97-98); у

имотско-бекијском је њојзи (Шим., ГИКБ, 120).

395 Белић, Ист. I, 107. Енклитику ње забиљежио је С. Марковић у Липи код Дувна (Марко

вић, ЈИА, 104). Регистрованаје и у Мостару (Милас, Мост., 66), код Криваје (Броз... Иjешћ., 158), у

Толиси (Решетар, Дер шток., 186), Посавини (Ившић, Посавина, 155). Исп. и Пецо, ГИХ, 135 и

ишгзб ii, 125.

396 Шим., ГИКБ, 120.

397 Марковић, ЈИА, 105.

398 Чуст, Ливно, 107.

399 Окука, Рама, 97-100.

400 В. Јурч., Дувно, 117.

401 Марковић, ЈИА, 105.
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За промјену ових замјеница ваља нагласити да су могуће и форме

ген,-акуз. замјенице ко, односно ген. замјенице шта, без а у наставку га, а тако

могу изостати у или е у дативу и локативу, односно е у инструменталу: кога

тражиш Пл, на кога мислиш Чл, коме ћеш рећ Гу, коме причаш Ве, у ког је Пл,

д ком причате Ве, ког ћеш наћ Гу, с киме иђете Сп, чега ту нема Ш,у чему ода

Чл, на чем се држи Ст, ш чим га удари Чп.

У сложеницама ове замјенице чувају свој облик: нико, неко, ништа, ни

што, нешта, али је свак.

427. У складу са карактером овог говорног типа, односно због икавске за

мјене јата у прасловенској групи нb, неодређене именичке замјенице обично

имају икавску форму: нико Чл Гу Кг Мc ГР, нико иђе Ст, ништо Се ГР Гу, ни

што Ве, ништа СтСпСе; поред рјеђих екавских: неко Мc Гу Ш, нешта ШПт.

Говори се свак: свак шути Се, поздвне се свак Цр, свак зна Ст, није свак

способан Мc.
-

Од партикула најчешће се код ових замјеницајављар— когар Кг Пр, чимер

Be Mc Пр, а функционишуи друге: кимен МcПр, чимем Пр, конд Мс, штонд Мc.

ПРИДЈЕВСКЕ ЗАМЈЕНИЦЕ

428. Показне замјенице тај, овај, онај одликују се разноврсношћу форми

и акценатских ликова, што може бити резултат развојних процеса унутар гово

ра, као и интерференције система. Основне форме ових замјеница су тај, та,

тд. — дви (два), два (два), двд (дво) — дни (они), дна (она), днд (онд).

тај човик Ст, та мала Чл, то се отка Пт, то прдврије Цр, ови Перкић Ш,

дви комат Се, два момак Мс, ев дви Пт, два сват Мс, два генерација Мс, два је

се чула Ш, двд помишај Цр, триба дво, триба днд Се, двд увик браним Мс, двд

враћа Се, дни вакат Ме, дни водир Ве, дни се зове козбаша ДР, они реп Ш, дни

кувар Ш, они кључ Цр, дна која триба Се, дна гуса Се, она кантица Мс, дндје

дине кравице крета Мс, днд најопадније жито Мc.

Примјетно је да је у замјеница ови, они претежно краткосилазни акценат.

Иницијално о- може изостати у сантхију због уклањања хијата:

иза ве Се, и ва Милена Пт, на ве доли МС, за ву ту ГР, у ној шали Ст, сву ну

башчу Мс, у ну котлушу Цр, на ни жар Ш, што но си реко Пт.

Форме двај (двај), днај (днај, унај), непознате сусједном имотско-бекиј

ском говору,402 овдје су сасвим обичне: овај Се Чл, двајЧл, днај Се, унај Ст ДР,

донесе себи днај кревет, днај наш сратни Анте ГР.

На подручју Ливна чују се аналошке форме душај, дпта, дптд. — дптај наш

Ст, дита Кб, датој жени ДР, дитд. Кб — а на подручју Дувна тоји, тоја, тоје—

тоји свит Мс, тоји људи Сп, тоје жито Сп — и с партикулом зи тојизи пет

402 Шим., ГИКБ, 121.
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Цр, по тдјизим њивам Се. Употребљавају се и форме та“ и ти у Нјд м. p.: мој

био та син Мс, та Франо Мс, та Грк Мс, та наш дедо Пт, та дивер Пр, та

Жарко дође Ве, ти кнез Кг.

У генитиву и акузативу једнине може бити покретно а, а и партикулар:

има тога Се, шта ти кажеш до овога Мс, после тога Мс, тогарту Ве, тогар

Пр, днога Пт, двога рата Ст, днога знања Мс, днoгар404. Пр, према: до овог Се,у

тдгје закон Се, днок тамо Чл, уног пса Цр. У Ве је акценатски лик тога По

кретни вокали у и е јављају се у дативу и локативу: тому Гу ГРЧл, двому Кг,

дному Кг Пр, томе Ве. У инструменталу замјенице тај уз покретно е може би

ти и партикула н — тимен Пр.

У падежима множине карактеристична је партикулази: двизи људи Ст,

двизи ту Ст, днизи наши Ш, с тизим Кб, тизим двамам Пр— поред обичних

форми двпм, дним, на оним, са тим.

Неколико напомена о овим замјеницама. На овом терену, у Ковачима код

Дувна, И. Јурчевићје забиљежио та, дви, днп,405 С. Марковић у Липи тоји и та

(= тај), а у језику Ивана Анчића ови, они,406 док је Ђ. Чустовић у Ливну конста

товала тај-тега, онега-онију.407 За тега, онега паралела је у икавскошћакав

ским говорима западне Босне, забиљежене у Тодорову, днега,408 као и примјери

тога типа у посавском: тема, овема, онема, уз испоређивање С. Ившића „тега,

двега, днега ... у Дубровнику (в. Решетaр, Бетонунг, 148), овега, овему и др. у

трпањском говору (в. „Рад“ 103, 74), онега, онему, онем (дат. пл.), онеми у Не

манића (в. Чак-кроат. Студ. I, 2, 7)“.409 Форма онију има паралелу у имот

ско-бекијском тију, тију,410 рамском двију, тију, дпију, тоју,411 посавском

тију, овију, онију.412 М. Окука у Рами налази дви, два (двај, овај), тај (та), дити,

дни (ни), нонш (онај) — та и дта — двд, днд, то/дто,413 Ј. Баотић у околини

403 Р. Ђуровић за облик та у прелазним говоримајужне Босне и високе Херцеговине конста

тује да се користи поред тај, те да има континуитет из сјеверозападне Ц. Горе и источне Херцеговине.

Исп. и Милас. Мост., 66; Пецо, ГИХ, 139-140; Вуковић, Пив-Др., 61, Станић, Ускочки, 211; Пиж.,

Кол, 138, Кашић, Кон., 324-325. В. и Белић, Ист. I, 123.

494 Поријекло дужине финалног а веже се за партикуле, исп. Белић, Прилошци, 219; Пецо,

гих, 140.

405 Јурч., Дувно, 117.

406 Марковић, ЛИА, 107.

407Чуст., Ливнo, 96.

408 Пецо, ИШГЗБ II, 137.

409 Ившић, Посавина, 156. А. Белић о оваквим облицима каже: „Да напоменем овде да се у

једном делујугозападних шток, говора, у далматинским говорима, и у неким чакав. извршио ути

цај меких основа на тврде уједнини м. р. ген. дат. лок. ... тега, овега, онега, твега и сл. находимо

код Марулића, Д. Рањине, Бернарда, Хекторовића, Д. Златарића... обим је тога појава данас мањи

него некад“ (Белић, Ист. I, 123).

410 Шим., ГИКБ, 122.

411 Окука, Рама, 101.

412 Ившић, Посавина, 156.

413 Окука, Рама, 100-101.
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Дервенте то (ј)п, то(ј)а, тд(i)ê,414 М. Шимундић у Имотској крајини и Бекији

дви, онт, а дати и дтоји „у истом значењу“ са ти или те,“15 те М. Милас у Мо

| стару та, тај (ријетко), два, дви, дни.416 А. Пецо пише да у западнобосанским

икавскошћакавским говорима „поред овај, тај обични су и облици: ови, ти“.417

У посавском говору је веома често ти или оти, ови, они,418 у сарајевском дви,

дни, ти,419 у Варешу дви, они, ти,420 у Фојници дви, дни.421

За стање у овом дијелу југозападне Босне може се рећи даје са преовлађу

јућим формама дви, дни (водећи рачуна о акценатском лику) и тај, као и фор

мама зависних падежа, најприближније оном које је у Имотској крајини и Беки

ји. Говору околине Дервенте приближавају га тоји, тоја, тоје, али треба има

ти на уму да су то овдје споредне форме, а ни преовлађујући краткоузлазни ак

ценат у Дервенти у дви, дни (наспрам основног краткосилазног на нашем тере

ну — дви, дни) не иде у прилог томе. У рамском говору је низ форми, као и у

овом говору, од којих се многе поклапају.

429. Показне замјенице за каквоћу и количину имају облике: ваки, вака,

вако, таки, така, тако, овлики (двлики, двлики), овлика (двлика, двлика), овли

ко (двлико, двлико), толики (толики, толики) / толки, толика (толика, толи

ка) / толка, толико (толико, толико) / толко— такт закон Се, вака овлика Ш,

толко имање Пл, керач овлики Ш, ев двлико Мc.

430. У присвојних замјеница за 1. и 2. лице, мој и твој, те у повратнопри

својне замјенице свој, у зависним падежима су у употреби сажети облици: мога

брата Чл, у мог ћаће ГР, с мога коња пајо Се, момуШ Кг, моме Ве, мом СтЧл,

твога стања Ст, д тога твог Ш, кад је на твоме Пл, свом претељу Ш, свому

баби Се, свому ближњему Мс, своме друштву“?? Ш. Дакле, као покретни вока

ли могу се јавити у и е.423

Замјеница за треће лице ж. рода има форме: њезин, њезин, њежпн, ње

жин (исп. т. 309).

У замјенице за треће лице множине форма сах се ријетко јавља у говору

Хрвата и Срба, а обичнаје у говору Муслимана: њихов Ко Гу. Тох или изостаје,

414 Баотић, Дeрвeнтa, 131.

415 Шим., ГИКБ, 121.

416 Милас, Мост., 66.

417 Пецо, ИШГЗБ II, 137.

418 Ившић, Посавина, 155.

419 Шурмин, Сар., 202.

420 Жуљић, ДВД, 496.

421 Броз, Фојн, 156.

422. Сажети облици су и у западнобосанским икавскошћакавским говорима (Пецо, ИШГЗБ II,

136), у имотско-бекијском (Шим., ГИКБ, 121), у рамском преовладавају (Окука, Рама, 102), а у икав

скошћакавским говорима околине Дервенте подједнако су обични и сажети и несажети облици (Бао

тић, Дeрвeнтa, 133).

423 У имотско-бекијском „нема наст. -е у дат и лок“ (Шим., ГИКБ, 122), у рамском је

обично у (Окука, Рама, 102), у Конавлима се „углавном појављује у, што је особина дубровачког

говора“ (Кашић, Кон., 324). Исп. Будм., Дубровачки, 171.
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или је замијењено сај: њиов Кг, њиово Се, њиове жене Цр, њијов Гy Kг Пр, њи

јов Пл Ве, на ним њијовим ливодам Мс, ракија њијова прија Се, бога им њијова

Се, у њиову селу Ст. Промјена је именичка, као у придјева неодређеног вида

(исп. т. 434). Тако се обично мијењају и његов и њезин/њежин: по закону њего

ву некакву Мс, његова брата Ш, ћаћи његову Ст, на њезину шудару Цр, њезина

брата Ш. Ријетки су примјери замјеничко-придјевске промјене— његовог зна

ња Чл, на њијовом крају ГР, и вјероватно су резултат утицаја стандарда или го

вора сусједних ијекаваца. Могуће је да је резултат таквог утицаја и форма њев

(ја је нисам чуо) коју је забиљежила Ђ. Чустовић,424 а која никако није каракте

pистична за овај говор.

И у ових замјеница се јављају партикуле, па биљежимо: могар Пр, наше

гар Кг Се, твојизи Кг.

431. У зависним падежима односно-упитне замјенице који (која, које) мо

же доћи до сажимања у мушком роду, па долази до изједначавања са облицима

замјенице ко — тог ког си видио Кг, дног ког знаш Пл. Обично је којега, којему,

а тако и код чији (чија, чије) — чијега, чијему. Биљежимо и примјере с партику

лом р којегар, чијегар Кг Пр.

432. Неодређене придјевске замјенице, као и именичке, углавном су с

икавском замјеном јата: нике врбе Ст, ника ткаје, а ника крожа Сп, играј се ни

кога мишаДР, ничи магаради Мс, поникт Кб, ријетко је неки дар Чп, некества

ри Пт, по закону његову некакву Мc.

433. Општа замјеница за квантитет првенствено гласи вас, сва, све ДР Кб

Кг Ве Пр, форме сав ЧлЧп, свдШ осјећају се као импорт са стране. У генитиву

множине облици су сви и двојинско свију, у Весвију, а у дативу, поред свим и

свима, и форма свимпм Кг Ве Се (редупликацијом наставака).

ПРИДЈЕВИ

ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИПОВИ И ОБЛИЦИ

434. У придјева функционишу обе промјене. Очуваност разлике између

одређеног и неодређеног придјевског вида одговара дијалекатској припадно

сти овог говорног типа.425 Примјери именичке промјене сасвим су обични, а на

подручју Дувна, чини се, облици неодређеног вида преовлађују:

квинтал курузова брашна Се, липи гддина Мс, крзава крува Ст, неће ста

pу ништа Цр, везуља је у жуту, у црну Се, по три дна дебела пања Ш, све је то

дрвено Ш, за сритна пута Ст, у веселу друштву Се, по врућу кумпиру Пр, приве

жедна прико воде Се, шеничена брашна Се, ако имаш драгу вољу Се, уредна

човика Ве, голо тало шибало Цр, сиромашну човику Ст, напаке зиме Ш, бисни

сватови Мс, из Мандина Села МС, у Ћаварову Стану Се.

424 Чуст., Ливнo, 96.

425 Исп. Шим,ГИКБ, 124-125; Окука, Рама, 104; Пецо, ИШТЗБП, 142, Баотић, Дeрвeнтa, 133.
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435. Примјери употребе придјева у облицима одређеног вида су не само

придјеви који имају само тај вид—у пилањском магазину Ш, бравијег меса Се,

са горњог бдја Цр, него и:

к Сувому врилу Мс, кола су дрвена била ДР, од бвце биле гуће Цр, с буда

ластог Круне Се, стару ношњу обукуЧп, пусте блеке Ш, брашна крушндга Ст,

црнога јечима Мс, пустог белаја Чл.

436. Поремећено је осјећање за условљеност врсте промјене придјева

функцијом придјева, односно за правилну употребу форми неодређеног вида у

предикату, и у вези с предикатом, а форми одређеног вида у атрибутској слу

жби (исп. горње примјере типа кола су дрвена била и уредна човика).

437. Присвојни придјеви од мушких имена типа Јозо имају редовно-пн:

Jóзин, Реџин, Божин, Врљин. Присвојни придјеви од имена типаАнкица, Ивица

имају на крају основе ч: Анкичин, Драгичин, Миличин, Ивичан.

438. Именички присвојни генитиву категорији презимена је често у упо

треби намјесто присвојног придјева: дам по Боћића поду Се, код Бошковића

кућа Чп, Стипића овце, врбе Радића ГР.

439. Алтернација велар: сибилант у номинативу множине мушког рода

јавља се само у једнаци Чл Чп ГР; у другим пунктовима је једнаки.

440. Поименичавање придјева биљежимо у именима села Била и Добрд

(исп. т. 411). Мијењају се по промјени придјева одређеног вида: Била-Би

ле-Билој, Добрб-Добрдг-Добром.

441. Удвајање једносложних придјева и појачавање суфиксом-цат и ов

дје је забиљежено: пун пунцат Чл, сам самцат“26 Ш.

442. О формама придјева телетији, гдвеђији, пасији/пасји, пијан/пјан

исп. т. 206, 207. и 209.

443. У дистрибуцији наставака нема значајнијих одступања од стандар

да. Наставак старих меких основа добро се чува у номинативу једнине: туђе Кр

Пр Ве Кб ДРЧл Ш, туђе Гу,јањећијемесо Чл, ловатије друштво Ш, данашње

вриме Мс, билоје врућемс. И у осталим падежима такви наставци су обични—

бравијег меса Се, од учитељеве ноге Ст, ловатијег шћенета Ш, али се јављају

и наставци старих тврдих основа: са гдрњог боја Цр, дивијок крмка Пл, у До

њдм Бришнику Мc.

444. У облицима датива и локатива једнине придјева одређеног вида ја

вљају се форме с наставцима с покретним вокалимау и е, и оне без покретних

вокала:427 срескоме суду Пт, покојном ћаћи (Нjд — ћаћој Цр, чобанскоме послу

Мс, цилому свиту за напост Ст, к Сувому врилу Мс, у пилањском магазину Ш,

правдме другу Чл.

426 Појава изражена у имотско-бекијском говору (Шим., ГИКБ, 125). Биљежије и М. Оку

ка у Рами (Окука, Рама, 104). На овом терену, у Ковачима код Дувна, И. Јурчевић је забиљежио

доста таквих примјера (Јурч., Дувно, 117).

427 У Рами је морфема оме спорадично заступљена, а у Имотској крајини и Бекији „не по

стоји наст. -оме“ (Шим., ГИКБ, 126).
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445. За генитив множине ваља нагласити да има само наставак -и: старт,

главни, црни, мали. Нема наставака -ију и -ије“28 (изузетак је православније Ш,

исп. т. 134).

446. Наставак дат.-инстр.-лок. множине је -им, што је и очекивано с об

зиром на карактер овог говора: синским вилом Ст, с дрвеним плуговим Ш, с др

веним кашикам Се, у шимлетим кућам Ш, врадним људимом Кг. Наставак

-ијем није познат.

ПОРЕЂЕЊЕ ПРИДЈЕВА

447. Компаратив придјева гради се у највећем броју случајева као и у

књижевномјезику. Наводимо само неке облике, као примјеретворбених моде

ла и типова, који се у другим говорима могујавити и у другачијим формама: ве

селији, киселији, старији, тврђи, сувљи, дубљи, шири, краћи, слађи, бољи, лип

шт. Одступања од стандарда односе се углавном на дистрибуцију компаратив

них наставака -ији, -ju, -ши.

Компаратив придјевалакјелакши, а од форме с проширеном основомла

ган— лаганији. На подручју Дувна се чује и лагљи“29 КгПр МС, гдје су забиље

жене и форме дугљи, слабљи од придјева дуг и слаб, у којих су иначе компара

тиви дуљи, односно слабији. Поводом форми типа лагљи треба нагласити да се

у околини Дервенте јавља лагљи,430 а у Имотској крајини и Бекији мекљи“31 од

придјева мек, на овом терену обично је мекши, и меканији у ДР од мекан. У је

зику далматинских писаца ХVIII вијека јавља се дугљи (Кадчић, Лучић) имекљи

(Кадчић).432 У језику Ивана Анчића С. Марковић налази лагље (и лашње).433

Компаратив придјевамал КО ДР (мален Се, у Ве Чл Шје за оба видамалт,

у Кг Пр мали), је свуда мањи. Мињи није забиљежено.

Позитив придјевалијен овдје јелин. У компаративу је линији Гу Ве Пр КГ,

лињи Кб, лињији ДР (судвојеним наставком). Од билПрДР КбМС/бијо Пр Кг

Гу компаратив је увијек биља.

За придјев велики се поред већи употребљава и суплетивни обликвиши Се

ПрKгМс Ве Цр—виши витар Се, вишамржња Мс, више злд Цр. Оба компара

тива су и у придјева висок: виши сам Ст и већи ће нарест Пл.

Компаратив од низак (ж. р. ниска) Пр Кг Ве ГуЧп Гр, као и од аналошког

низок (низока) Ве Пр Кг, је нижи.

428 У Рами -ију доминира, -ије је врло ријетко (Окука, Рама, 105).

429 Ђ. Чустовић је на подручју Ливна забиљежила лађи (Чуст, Ливнo, 96).

430 Баотић, Дeрвeнтa, 134.

431 Шим., ГИКБ, 140.

432 Маретић, Језик, 228.

433 Марковић, ЈИА, 112.
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Придјев горак/горак, поред правилних форми компаратива гдpчи Кг Кби

горчи Ве, насталих додавањем наставка -ји на пунуједносложну основу, у Пр се

јавља и с формом горкији, дакле, с компаративним наставком -ији, а у Пр Гу ДР

Чп и гдpчији, с удвојеним компаративним наставком -ји. У позитиву је забиље

жено и грк Пр Гу (исп. т. 317).

Иако то није често у овом говору, у номинативу једнине мушкога рода

придјева с компаративним наставком -ији може доћи до губљења гласај и са

жимања вокала, па се чује и стари Ве, нови Гу Ве, здрави ГР Гу (поред обични

јих старији, новији, здравији).

За комп. чишћи од чист исп. т. 197.

448. Суперлативна морфема је нај: најгори исан Се, најопадније жито

Мс, најлипша фала Се, најбољи Пр, најбољи Пр ДР, најбољи Ве. Рјечца најмо

же да буде одвојена од компаративног облика енклитикама: најми је бољи та

син Мс, најму је тежи први разред Пл. Тако је и при компарацији прилога: нај

ми је драже на чеки Ст, нај ми је горе кад петља“34 Ce.

449. Облици глагола вољети такође долазе с рјечцом нај при поређењу:

најволим први Мc, он најволт баки Цр, најволе се вако играт“35 Цр.

БР () ЈЕ ВИ

450. Фонетски ликови неких бројева одступају од стандарда због разних

фонетских промјена (вокалских замјена, вокалских редукција и сажимања,

промјена унутар консонантских група), о чему је било говора у одјељку о фоне

тици. Тако је обично један али иједен, четери поред четири и четри, седам и

дcам поред седом и дсом, обично је једанест, дванест, тринест ... али бржим

темпом говора иједанес, дванес ... Бројеви од 20 до 90 обично имају двоструке

форме: двадесет и сажето двајест, тридесет и тријест, четрдесет и чете

рест (бржим темпом говора и дваес, трitec, четерес) ... шездесет и шесет ...

Број сто означава се и бројном именицом стотина. Говори се двиста, триста

... песто (и пет стотина), шесто (шест стотина) ... iљада, иљеда, иљаду,

uљеду (тисућа је сасвим ново).

451. Број један има очувану цијелу промјену по придјевском деклинацио

ном обрасцу: уједндк комшије Ст, с једним другом Пл, у једној драги Цр, једну

соју Мc. (И овдје се могу јавити форме с партикулом р: једндгар Пр, једндмур

Кг Пр.) Тако је и са редним бројевима: првога рата Чл, са другога Мс, четвр

тому Кг Пр ДР, четвртоме Ве Гу СтЧл, стоте гддине Се, у трећој Мc.

434. Исп. Шим, ГИКБ, 141, Окука, Рама, 106, Баотић, Дeрвeнтa, 134.

435 У Липије С. Марковић забиљежио они најволиду, а у језику Ивана Анчића најволи наћи

(Марковић, ЈИА, 113).
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452. Овај говор спада у групу оних западнијих штокавских говора који

знају за обиљежене деклинационе облике у женском и мушком / средњем роду,

И у ген. И у дат.-инстр.-лок. када су у питању бројеви два, три и четири:436

| четери“
|

Н два два i три четири

i четри

Г i двају (обично) двију (обич.) трију (обич.) =Н (обич.)

| двају Гу двију Гу i трију Гу четрију Гу МС

— м. бИЧ. . - W -

двама (обично) двима (обич) прима |- чешеима“

ДИЛ || двамам ГР Кг Пр || двимам ГР Пр примам П “ чешеимам Пр М

омамим црпе кr i onom„ме по “““ “““
} трима Ве четирима Ве

Облици дат.-инстр.-лок. двамам, тримам, четримам аналогни су онима

какве налазимо у промјени именица и замјеница (исп. прстимам, ногам, на

мам). За облике двамим, двимим, тримим, четримим, у говору Имотске краји

не и Бекије двамин, тримин, четримин, М. Шимундић каже да „јесу остаци

старог инструментала двами, трими, четирими којему је придошао сугл. н као

неким прилозима, замјеничким облицима и сл.“38 Партикуле у овом говору је

су честе, али, и код ових облика се ради о линеарном комбиновању старих на

ставака (стари облик инструментала + дативном, исп. и ујезику Ивана Анчића

двамамте двамами,439 као и овдје ћерим, ћеримам, ћеримами, њими, свимим).

Овакви облици лако се могу добити на директна питања, а и саобразни су

са другим деклинационим облицима у овом говору, али у слободном дискурсу

су мале фреквенције, јер се прибјегава друкчијој стилизацији реченице, одно

сно, употреби непромјенљивог облика са приједлогом (барем кад су инстр. и

лок. у питању); д два соје Мс, до оне два станице Цр, са три породице, са два

жене Ст, из четери куће Цр, на четери краја Пл.

453. У збирних бројева биљежимо промјену: двоје (двде) — двога — дво

му, двома; троје (трде) — трбга — трбму, трбма.

Старији морфем -ер- у збирних бројева и бројних именица изразито до

минира (исп. т. 41).440. Исп. и облике збирних бројева уз рluralia tantum: двоја

436 В. „О промени и непроменљивости бројева“, НJ (н. c.), св. 1-2, 43-63, аутори Г. Краље

вић, М. Николић, М. Радовић-Тешић.

437 Биљежи га и С. Марковић у Липи (Марковић, ЛИА, 110).

438 Шим., ГИКБ, 142.

439 Марковић, ЈИА, 110.

440Збирни бројеви и бројне именице са -ер-су у Имотској крајини и Бекији (Шим., ГИКБ,

142), у Рами (Окука, Рама, 107), у Дервенти (Баотић, Дeрвeнтa, 136), а у Босанској крајини су и са

-ер- и са -ор- (Пецо, ИШГЗБ II, 144; Дешић, ЗБИГ, 256).
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кола ПрKг Ст, двоја кола Ве КбДР, петера кола Се, петера кола ГР Ст, петере

чакшере Цр.

454. Бројне именице не потискују просте бројеве, него је обична употре

ба основних бројева на њиховом мјесту уз именице које означавају мушка ли

ца: наз два га поили Се, њизи десет Се, три рођена брата Ш, два католика Се,

пиет браће ГРЧп, ваз два Ст, три стрица Мс.

455. Говори се дба и дбадва, те дбе, дбедви и дбедве“4 Ве Пр.

ГЛАГОЛ И

456. Разлике у говору икаваца југозападне Босне у односу на стање у

стандардном језику у морфологији глагола своде се углавном на промјену гла

голске врсте појединих глагола, односно остваривање другачијег односа инфи

нитивне основе према презентској. Нема маркантнијих црта које би могле бити

носиоци дијалекатске индивидуалности, нити послужити при некој диферен

цијацији овог говора у икавском, или, шире, у штокавском комплексу. Глагол

ског прилога прошлог у систему нема, а имперфекат је сведен на поједине об

лике помоћног глагола бити. Специфичности у дистрибуцији наставака су у

детаљима, обично забиљежене и у другим икавским говорима.

ИНФИНИТИВ

457. Икавскошћакавски говори југозападне Босне, па тако и овај говорни

тип, спадају у групу оних босанскохерцеговачких икавских говора које каракте

pише краћи облик инфинитива. Фонема и у инфинитивне морфеме -ти, односно

-ћи, увијек је захваћена потпуном редукцијом, што доводи до уопштавања су

пинског облика: сакрит Пл, самлит Се, водит Ст, дилит Пт, молит ГуЧл, на

товарит Цр Се, брит Се, почет Ш, уитит Мс, комендијат Се, ижињат Ст,

бдат Цр Мc Се, тит Ст Се, утећЧл, нанић Цр Се, поћ ШЦр Се Мс, изаћЧлПт,

обаћ Кг (исп. и т. 100).

На овом терену краће облике инфинитива констатовали су и И. Јурчевић

у Ковачима,442. Ђ. Чустовић у Ливну (уз извјесну ограду да је инфинитив

„готово редовно без и на крају“),443 С. Марковић у Липи (мада у језику Ивана

Анчића налази и дуже и краће облике.444 М. Окука на основу ове појаве дијели

босанскохерцеговачке икавске говоре на двије групе, констатујући да „југ и

југоисток“ имају морфеме -ти -ћ.445 Ваља додати да је у икавскошћакавском

441 Исп. Шим., ГИКБ, 143.

442 Јурч, Дувно, 117.

443 Чуст., Ливнo, 96, 103, 107.

444 „У данашњем говору имамо искључиво краћи облик“ (Марковић, ЛИА, 123).

445 Окука, Рама, 108.
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говору околине Дервенте потпуна редукција финалног и у инфинитива

„изразита појава“.446

458. У инфинитивној основи глагола III Белићеве врсте често долази -ни

на мјесту стандардног -ну-, па је дигнит Пр Кг Ве Цр Мс, клекнит Мс, кренит

Чл. Ст, одмакнит Пл Ст, споменит Мс, потегнит Се, загpнит Се, починит Цр,

окренит Ш, погинит Се, декнит Ш, блебнит Ш, али и паралелно дигнут Кг Пр

Ве (у Гу Кб је само дигнут), те погинут Кг МС, посрнут Се. Примјери глагол

ског пр. радног типа диго Ст ГРЧп (у Кг дигнујд), посрнд Се, гдје је уо - д, а у

складу са ситуацијом у овом говору (исп. т. 116), стоје наспрам примјера скини

јо Ст, кренијо Чл, занија Цр, забринијо (се) Гу, чиме се потврђује колебање.

Примјери типа мешнд супротстављени онима типа бранијо, са регуларном гру

помио разбијеном сонантом ј, по Ј. Баотићу, показују да је процесну - ни нови

ја црта у икавскошћакавском говору околине Дервенте.447 Што се југозападне

Босне тиче, примјери са-ни- преовлађују, па акоје у питању новија појава, онда

је у експанзији. У имотско-бекијској зони овакви глаголи „претежно су на

-ит“.448.У западнобосанским икавским говорима инфикс -ни- у ових глагола је

чест.449 У говору Раме и Д. Игњатовић и М. Окука констатују да је инфикс-ну

стабилан.450 Д. Игњатовић, утврђујући изоглосу јављања инфикса -ни-, посеб

но наглашава: „Алтернацију -ни- ... имају... сви икавски говори стационирани

у средњој Далмацији или исељени из ње“.451

459. Свуда је биљежено сагет се (као почет, по I врсти).

460. У глагола I врсте у којих се након редукције наставачког и формира

финална група -ст не долази до даљег упрошћавања, што је у складу са стањем

у овом говорном типу: трест, плест, вест, прест, сист, краст, рест, ис

трест, оплест, навест, засист, украст.

461. Глагол јести се јавља у формама ист и јист“.52 (исп. т. 146). Уобича

јено је у сложених изист, побј)ист, у(ј)ист.

462. Говори се ић. У композита овог глагола књижевнојезичко двојство

a/ије у користа: изаћ, обаћ, саћ. Обично је нанић, унић453 је обичније него ућ.

463. Облик инфинитива глагола умријети гласи умрит Кб Кг Приумрт

McДРГу СтЧл (с потпуном редукцијом рефлекса јата,мрћши - *мерти). Траг

446 Баотић, Дервента, 65.

447 Баотић, Дeрвeнтa, 137.

448 Шим., ГИКБ, 144.

449 Пецо, ИШГЗБ I, 98.

450 Игњ. JДЈФ, 135, Окука, Рама, 109.

451 Игњ. JДЈФ, 132. О овоме шире в. А. Пецо, Глаголи типа кренити-кренем у српскохр

ватском језику, ЈФ ХХХV, 141—145.

452 У Рами је јас, ис, јес (Окука, Рама, 109), у Дервенти преовлађује ист (поред јастије

сти) (Баотић, Дeрвeнтa, 142).

453 „Није нуметнуто, већ оно потјече из онога времена док је ... приједлогу... гласио ...

вљн“ (Маретић, Грам., 86).
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рефлекса јата у продрт, одапрт Пл огледа се само у продуженом изговору

претходногр, а „регуларно“ сатрт КГ Пp Be Cе Цр МcЧпје без такве дужине.

464. Глаголи у којих је иначе могућ однос варијанти-нес/-ни имају инфи

нитиве донпт, изнпт, понит.

465. Није забиљежено “спаст(и), увијек је спасит. Говори се пливит Гу

Кб ДР ГР КГ ШВе Пр, али у Кг Пр је паралелно и плит. Без потврде је инфини

тив “живст(и). Трагови су му констатовани у другим облицима, па и на овом

терену налазимо однос живит-живим и живем (живем).454. Овдје је познат

однос клест-кледе. Обично је узет, али се чује и узест Гу. -

466. Поред зрит, говори се зријат, здријат Кг Пр.

467. Инфинитив глагола жети је обично жет, а у Ве је жењат (исп.

жењем, жењи). Најчешћеје врћ, али се чује и вршит (по VII врсти), те хибрид

но вршћ Ве. Обично је стат, поред рјеђих стојат Ш, стајат Кб.

468. Занимљиве су повратне форме устат се Мс, устајат се Мс, оду

стат се Пл, скочит се Пл, вироват се Чл, те примјери типа отворат ГуКб ДР

Пр, затворат Се Пр — са о из перфективних форми, али и отварат435 Кг Пр

Цр Мс,затварат Ш. Овдје су обични глаголи гоњат, прогбњат се. Ваља иста

ћи и инфинитиве брит, дочикат, сачикат, чувават, ноћеваш, разумљават.

ПРЕЗЕНТ

469. Извјесне разлике у односу на стандард у дистрибуцији презентских

наставака и овдје су констатоване, а честе су и у другим сродним говорима. Та

ко у 1. лицу јд, глагола моћ биљежимо као основни наставак -у: могу Кг Пр Ве

Ст ГуДР Пл Цр. Спорадично сејављају и форме с наставком -м: можем Кг Мc,

мдрем“. КГ, Потврдна и одрична форма овога глагола не остварују досљедно

опозицију -ор- (-ож-): -ер- (-еж-) па море Кг Гy Be Kг ДР, може Кг стоје пре

ма подједнако честим немере Кг Пр Ве СтШ Пл и неморе КгПр Кб ДР.457 У Кг

и Пр је још забиљежено и не меже и, стандардно, неможе, што се може разу

мјети као колебање између дијалекатске и књижевнојезичке форме, а у Ш не

маре је изван ових односа.

470. У 3. лицу мн. неких глагола VII и VIII врсте на мјесту наставка емо

же доћи наставак у носу Пр Ве, носу се Ст, мучу Кб, пушћу ДР, лету Пр, мислу

Пл, стиду се ГР, ставу ГР, држуКбВе, трчу Кб BeГу. Наставаке је обичнији

и у ових глагола, често и у мјестима у којима су констатоване форме са настав

ком у: пушће Пр Ве, пусте Кг, муче (и шуте) Кг Пр Ве Кб Ст, носе Ст Пл Кг Ве

Пр Цр Мс, држе СтКг Чп, лете Мc Цр Пл Ст, трче Пр ГРЧлПл, стиде се Чл.

454 О изоглоси ове појаве в. Игњат., JДЈФ, 137.

455 У Липије забиљежено отварат и отворат, у језику Ивана Анчића у изведеном импер

фективном глаголу остаје о (Марковић, ЛИА, 130).

456 Исп. слично стање у Шим., ГИКБ, 146, Баотић, Дeрвeнтa, 137-138; Пецо, ИШГЗБ II,

165. У Рами је наставак -ли (Окука, Рама, 109).

457 Исп. досљедно остваривање у Рами (Окука, Рама, 109).
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Ђ. Чустовић констатује да у говору становника Ливна „треће лице презента

глагола VII и VIII врсте ових говора има наставак -у (ставу, мислу, раду); то је

уједно и црта многих сусједних говора“.“ Оваква формулација наводи на по

мисао да је -у и једина морфема у овој позицији,45°, што свакако није тачно. По

јава није изражена у мјери какву биљежи М. Шимундић у говору Имотске кра

јине и Бекије,460 па би се овај говорни тип могао сврстати у другу групу говора,

у којима је јављање аналошког наставка -у изражено у мањој мјери (према по

дјели коју даје А. Пецо).461

Морфема у констатована је у 3. лицу мн. глагола живјети — живу Гу Кб

ДР Кг Ве Пр Чп, најчешће паралелно са живе. У Липи, поред Дувна, С.

Марковић је биљежио само живу.462 Инфинитив је само у форми живит (<

живbти), *живст није забиљежено. Облици презента, дакле, осим по седмој,

могу бити и по првој врсти, па биљежимојош и живемо Гу, живемо Кб, живе

те ГР, отуда и правилно живу, што се може тумачити мијешањем основа два

истозначна глагола.463 Само је дубит, а у презенту налазимо дубе КгПр Гу и ду

би Кб ДР Чп, дуби Ве.

471. Презент глагола пћ има облике: иђем Цр Мc СеKг Пр Ве ГРЧп Ст,

uђу Ве Гу Кб ДР, uђу Кг Пр, uђеш СтШ Цр Мc.

Поред уђем, обичноје иуниђем. Овдјеје и дођем, сађем, обађем, прођем.

472. Поред обичних форми 3. лица мн. сику Ве Гу Пт СтKг, пеку Се МС,

вуку ВеKг Пр, обуку ГР, биљежимо и палатализоване: сину Пр, печу ЦрЧпЧл,

вучу Гу Кб, обучуЧл. Обичноје легну, рекну, али у Кг Прилежу, речу, иако је у

Кг забиљежено и легу. Паралелно се јављају стригу и стрижу. Нема се утисак

да аналошке палатализоване форме преовлађују, као што је то у говору Имот

ске крајине и Бекије“.64 нпр.

У 3. лицу мн., поред дају ПрKг Ст, дајуКб, у употреби су и форме даду Пр

Кг Гу ДР, даду Ве, дадну Кг (инф. дат). Поред умију, говори се и умиду КбВе

Ст, али и уме Кг Пр Гу (по VII врсти, као посљедица изједначености осталих

лица икавског облика овог глагола са облицима глаголате врсте, исп. иразуме),

у Гу с негацијом не уму. Слично је и са глаголима имат, знат, смит: имају

имаду, немаду, смију— смиду (смиду), не смиду, знају—знаду (знаду), незнаду.

Тако и у другим лицима, поред стандардних форми, налазимо: даде Ш, дадне

Ш, даднем Гр Чп СеKг, не смидемо Се, имадемо Кг Ст, имаде Се, имадемо Ве

458Чуст, Ливнo, 114.

459 Исп. Окука, Рама, 110; Пецо, Треће лице, 508.

460 Шим., ГИКБ, 146.

461 Пецо, треће лице, 491-520. (Напомена: Према тој подјели, а на основу података Ђ. Чу

стовић, говор ијекаваца Ливањског поља је сврстану трећу групу, у говоре у којима је наставак у

потиснуо старији наставак -е. Тачно је само то да се наставак -у може чути сасвим спорадично,

много рјеђе него у говору икаваца овога краја, а да је наставак -е доминантан.

462 Марковић, ЈИА, 118.

463. Исп. Пецо, ИШГЗБ II, 164-165.

464 Шим., ГИКБ, 146.
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Се. Форме типа даднем долазе углавном у погодбеним реченицама.465 Тако се

овдје употребљавају и смиднем, знаднем, умиднем, имаднем, чуднем.

473. У овом говору обична су образовања презентске основ на -ива- и

-аје- казивам Ве Гу Кб, казива Ш, записива Ве Гу Кг Пр, испитивају Ст, приса

жаје Чл, али је забиљежено и казујем Кг Пр, записује Кб Кг Пр, испитује Ш,

окопавам Кб Гу, обетава КГ, обећава Ве Кб, задржава Пл, продава Чп.

Таквог колебања између ГV и VI врсте у удаје се Гу ВеKг Пр, удаје се ДР

Кб, дајем Ве Гу Кг Пр, даем ДР, дајемо Кб Гу Ве, даемо ДР нема.

474. Колебање између I и III врсте резултира облицима презента глагола

паст, сист: пане Кб ДР, падне Кг Пр Ве, паде Пр Цр, сидну СтЧл, сиду Ш, си

де Цр Се. -

Облици презента глагола ткат најчешће су по IV врсти: ткаје Се Цр Мc

Пл Кг Пр Ве, ткаје Кб. Ријетко по VI врсти, а и то алтернативно, налазимо тка

Кг Пр. Тако и врије Кг Ве Цр Се Кб (у Кг При врије), врије ДР, наспрам ријет

ког књижевнојезичког врш Пр, зријеМc Пл Пт, али здријају, зpијају (од зријат,

здријат Кг Пр).

475. У употреби су аналошке форме почмем, почме, начмем, започмем. С.

Марковић у Липи констатује облике презента са -чме-, али у језику Ивана Ан

чића почне и почме.466

476. Облици презента узимље КГ ГР, citПљем Кг Пр, сипље Пр, просипљу

Се, у Ши шапље, овдје су присутни, али су мање обични од типа сипам, проси

пам,узимам. Поред обичног зидам, чује се изиђем Мc. Говори се кија Кг Пр Гу

Кби кише Ве Кб ДР. Такоје и клиза се Пр Кг, клиза се ДР, и клиже се Гу Ве Кб.

477. Као посљедица икавске замјене јата у глагола разумјети биљежимо

приклањање седмој Белићевој врсти: разуме Кб Кг Ве Пр, разуме Гу (обичније

него промјена по шестој врсти — разумију ДР).

478. У презенту је редовно жење, жењемо (исп. жеш и жењат).

479. Према инфинитиву клест у презентује кледе ВеДР, али је познато и

куне (клет).

480. У презенту глагола мирисати, поред стандардног мирише, честе су

форме са измијењеном основом, и по VII Белићевој врсти: мерушт Ве Гу ДР.

меруши Кг Пр, а у ДР је маруши. У Липи је С. Марковић забиљежио мируши

(према мирув).467

481. По V и VII врсти су облици презента глагола јахати, узјахати: ја

шем Чл Пл Ст Гу Ве, узјашем СтШ, уђашем Ве, стоје наспрамјашим Пр Кг,

уђашим Кг.

482. Подједнако је често датвора Пр Гу ДР Кб и отвара Кг Пр Ве.

465 Исп. Шим., ГИКБ, 147.

466 Марковић, ЛИА, 116.

467 Марковић, ЈИА, 116.
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483. У СтЧл биљежимо дочткам, дочикају, сачикају (исп. инф, дочикат,

сачикат).

484. Презент помоћног глагола бит може имати, поред стандардних, и

облике будне Чл Ве, баде Ш, бидне Кб.

485. Одрични облик 3. лица јд. презента помоћног глагола хтјети, овдје

тит, обично при образовању негираног облика перфекта, може бити растављен,

тј. између негације ни и енклитичке форме је може стајати енклитички облик

замјенице: ни мујетила поћ Ст, ни ми је да Пл, ни ми је остало Ш, ни ми је било

ЛáКО МС.468

АОРИСТ

486. Губљење финалногху 1. лицу јд, омогућило је изједначавање облика

овог лица са већ изједначеним обликом 2. и 3. лица јд.: кад ја дође ДР, диже ја

паре Цр, дигнија руку Мс, подигнија вако Мс, падеја доли Се, стадеја Се, сри

те га ја у задруги Ш, дднесе ја све Чп. Облички синкретизам у једнини није

ипак спроведен до краја, па биљежимо облике 1. лица, макар се то огледало у

неких глагола само у акценту: мого Кг, не мого ДР, дадо Пт, дођо Гу Кб, стадо

Се Цр Ш, одо Ш, приђо Се, увати Се, уити Мc.

487. У 1. и 2. лицу мн. наставци -смо, -сте увелико су потиснути настав

цима -имо, -ште, „аналогно наст. -ше у 3. лицу“:469 дадошмо Мс, доошмо Цр,

почешмо Ве, почеимо ДР, падошмо Кг Цр Мc Ст, донесошмо Пт Кг, погини

ште Ш, сакриште ГР, према ријетким почесмо Кб, дадосмо Гу.

488. У аористу глагола умријети (инф. умрит и умрт) биљежимо: умри

Кг Пр Ве, умр Гу, умр Ст, умpише и умрише Кг Пр,умртие Ве, умрше Гу, умри

ше Пл. Од глагола сатpти у аористу налазимо сатр Кг Пр, сатра ДР, сатра

Пл Чп, мада је у инфинитиву забиљежено само сатpт.

489. У аористу помоћног глаголахтјетије ујд. таде, а С. Марковићје на

овом терену, у Липи код Дувна, забиљежио и облик оти (вас питат),470 за који

Маретић вели да се ријетко јавља, и да за њега има „само једну потврду: хотје.

Д. истор. 254.“471 (Исп. и т. 504).

ИМПЕРФЕКАТ

490. Трагове употребе имперфекта потврђују облици помоћног глагола

бити, који се јављају у говору старијих особа, обично у краћој форми: у Ј6зе

Шимића бише крмак Се, то добро бише Се, бише шеница ко сунце Ш, бише зима

Пт, бише избори Пт, бише се напит Мс. Забиљежено је и бијаше: бијаше вако у

пролиће Ст, не бијаше шћапа у руци ГР. Ове облике, чешће бише него бијаше,

468 Исп. Баотић, Дeрвeнтa, 173.

469 Шим., ГИКБ, 150.

470 Марковић, ЈИА, 66.

471 Маретић, Грам., 290.
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констатују С. Марковић и Д. Игњатовић у језику Ивана Анчића, односно Јеро

лима Филиповића.472 Д. Игњатовић констатује да се имперфекат данас у Рами

не употребљава, што потврђује и М. Окука, наводећи само облик бијаше.“73 У

Ковачима, крај Дувна, И. Јурчевићје забиљежио бијаше.“74 Ј. Баотић у околини

Дервенте констатује бијашмо,473 а у западнобосанским шћакавским говорима

облик је непознат.476 У Имотској крајини и Бекији, и поред шире посвједочено

сти, стоји констатација М. Шимундића „служба имперфекта и плусквампер

фекта сведена је на мању мјеру, особито је имперфекат скучен“.477

ПЕРФЕКАТ

491. Творба перфекта одговара нормама савременогјезика. Разлика је са

мо у размјештају енклитика. Наиме, енклитичко је, скоро редовно, долази ис

пред се у повратних глагола: право је се човик мого прдвућЧл, придд је се Ст,

знало је се Мс, тврдило је се то Пл, ништа што је се мало спурило Ш, носило

је сејело у цуре кућу Ш, истом штоје се окотила478 Цр, али и сник се дпопио

око њизи Ш, ника клепка чула се ГР, десет-петнест вукова крижало се Ш, ка

нила ме се крепанија Се — без помоћног глагола.

ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

492. Забиљежени су само облици плусквамперфекта од перфекта по

моћног глагола бити с радним глаголским придјевом: женска једна полетила

била Мс,ја била све спремила Чл, било је се помирило Цр, мој био та син такси

возио Мс, родило му је се било Мc.

ФУТУР I

493. Затворбу сложеног облика футура I ваља нагласити да је инфинитив

глагола који се мијења у краћем облику, тј. с инфинитивном морфемом без во

калског дијела: ми ћемо ић к миси Ст, он ће рећ Ш, шта ћу ја изрећМс, двај ће

знат Чп, ја ћу остат Се, дклен ће он живит која Мс.

Уколико енклитички облик помоћног глаголахтјети долази иза инфини

тива, долази до потпуног срастања, па се у глагола на -т то т губи испред ћ из

енклитике, а у глагола на -ћ спајају се два ћуједно: писаћемо Зели Стипића Ш,

472 Марковић, ЈИА, 126, Игњат., JДЈФ, 140.

473 Окука, Рама, 113.

474 Јурч., Дувно, 118.

475 Баотић, Дeрвeнтa, 138.

476 Пецо, ИШГЗБ II, 169.

477 Шим., ГИКБ, 143.

478 О оваквом распореду енклитика (о изоглоси, тумачењима граматичара и др.) исп. Бао

тић, Дeрвeнтa, 173.
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придаће га суду Ст, дониће дедо Ш, доћу Кг Ве Пр Гу Ст ПлЧп, отпћуја сам

Мс, наћеш лако Пл, платиће човик Чл.

ФУТУР II

494. За облик футура II карактеристично је да се уз презент помоћног гла

гола бити мјесто радног придјева глагола који се мијења углавном употребља

ва инфинитив, наравно, његов краћи облик: кад будем косит Чл, ако буду ић

Чл, не будули зват Ст, кад будемињат паре Мс, ако буде пећ јањца479 Пт, пре

ма ријетким примјерима типа ако не буде донио Ш.

Исп. и примјере презента типа смиднем (т. 472) који се у погодбеним ре

ченицама налазе у функцији футура II. Примјере употребе презента несврше

них глагола са префиксом уз у значењу футура П, типа узмолим, нисмо конста

товали, мада се често сусрећу у дјелима Ивана Анчића.480

ИМПЕРАТИВ

495. Императивни наставци су као и у стандардном језику: —j, -и. Одсту

пања од стандарда своде се на појединости.

У глагола у којих граматички наставак за облик императива -ј долази иза

основинског -и-, када се с граматичким наставцима за лица формирају облици

императива на -иј, -ujмо, -ијте, ј се обично губи (исп. т. 146), али су за 2. лице

jд. забиљежени примјери јасне артикулације овог сонанта у финалној позицији:

пиј Ве Се, сиј Мc Ве, насмиј се Цр.

496. Када је у питању глагол ић, императивне форме ајмо, ајте су

обичније од иђи, иђите— uђи по драгом Цр, uђите кући Кб. И овим другима је

опозиција према императиву глагола ист/јист остварена: иди (јиди), идите

(јидите).

497. Спорадично је дојди Гу Ш, и није карактеристично за овај говор

(исп. т. 201). Обично је дбђи, нађи, сађи, обађи.

Обично је лези, али се јављају и аналошке форме лежи Цр Гу Пр, лижи

Цр. Тако је и стризи, наспрам форме стрижи СтЧл.

498. Помогнути стањем у презенту, односно заступљеношћу образовања

на -аје-, обични су и облици императива: не обећаји Гу, продаји Ш, као и

обично даји КгПр Ве КбСтMc Цр, удаји се Ш. У вези са стањем у презенту су и

облици: казивај Ш, поштпвај Се, не продуљтвај Ве. Тако је и узимљи ГР, на

спрам обичногузимај. Облици императива имади Пл (инф. имат), ноћуј Ст (од

ноћеваш), стај (од стат, обично у значењу „становати, боравити“) Цр, овдје

су обични, и у складу са стањем осталих облика.

479 Овакве облике футура II биљеже И. Јурчевићу Ковачима код Дувна (Јурч. , Дувно, 118)

и Ђ. Чустовић у Ливну (Чуст., Ливнo, 96).

480 Марковић, ЈИА, 131.

— 126—



Ливањско-дувањски говорни ТИП 389

499. Говорна ситуација условљава употребу форми биж, биш — наспрам

обичног бижи.

ПОТЕНЦИЈАЛ

500. Затворбу потенцијала ваља напоменути да је и овдје, као и у многим

другим народним говорима, облик аориста помоћног глагола бити у свим ли

цима би: ја би зна ГР, плеску би добила Мс, ти би тужио Ш, трајало би тд. Мc,

дни би је покосили Се, ви би дстали Ст, ми би се доустали Пт.

У облику помоћног глагола и може бити захваћено елизијом: ја буставо

Се, не бун казо Мc.

РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЈЕВ

501. Наставачке морфеме радног глаголског придјева су стандардне. Гла

совни лик радног глаголског придјева може одступати од стандарднојезичког, а

те разлике су или фонетске природе, и у складу са гласовним промјенама о који

ма је било ријечи у одговарајућим поглављима фонетике (исп. побигд, pиза, паво,

пајб, да и др.), или су у питању морфолошке измјене у инфинитивној основи

(исп. скинијо и сл.), односно у промјени глаголске врсте (исп. плијо/пливијо).

502. У глагола умршт/умрт р. пр. је умро Кг Пр, умро Ве ГР ДР Гу, умри

ла Кб, умрла Кг Пр, умрла Ве, умрла Гу ДР, умрала Мс. Од глагола сатрт у р.

пр. забиљежено је сатpла Кг Пр Цр Се, сатрала Ве Кб ДР.

503. Од глагола (ј)ист (исп. т. 146) p. пр. м. p. jд. може бити у укрштеној

формијио, и чистој икавкој форми ио, у које се може јавити интервокалној —

ијо и ијд. У сложених глагола је изио, уио. Обично је уила, а у Цр је забиљежено

уидла (према облику презента).

504. Помоћни глагол хтјети у радном придјеву гласи тијо, тила, тили,

дакле, од основе хт-, али се јавља и отили Пл, дутила ГР — од основе хот-. У

Липи је С. Марковић забиљежио отила.481

ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЈЕВ

505. Овај се глаголски облик образује наставцима-ен,-н, -т. Инвентар на

ставака је, дакле, исти као и у стандардном језику, али у њиховој дистрибуцији

постоје извјесна одступања. Забиљежена је већа продуктивност творбених мор

фема -т,-та, -то у односу на стандард, а у просјеку западнијих штокавских го

вора.482 Различити начини творбе могући су код истих глагола.

481 Марковић, ЈИА, 66. У језику Ивана Анчића „употреба облика одједне и од друге осно

ве (је) издиференцирана: уз афирмацију — од основе оти-, уз негацију — од основе ти-“ (Марко

вић, ЈИА, 127).

482 Исп. Решетар, Дер шток., 201; Ившић, Посавина, 192—193, Баотић, Кострч, 213-216, Бао

тић, Дeрвeнтa, 140—141; Пецо, ИШГЗБН, 180–182; Петр., Змијање, 169–170, Дешић, ЗБИГ, 267-268;

Шим, ГИКБ, 157; Окука, Рама, 115. М. Окука за Раму констатује да „-т- немадомашај какав има у за
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Облици трпног придјева глагола с инфинитивном основом на -а- често су

на т. држато ДР Чп Ст, држата Ве Пл Гу, пустат СтЧл, пушћат Ве Гу, на

пушћато Мс, сковато Ве, сијата Ве, усукате Пт, укопато Пл, ископата Чл,

свезат Ст, придат Ст, деигурат Чл, измишато Мс, али је забиљежено и — за

писано Пт, сплићана Цр, непокопан Ш., држана Кг Пр, испрано Ст. Мc BeГy Kг

Цр Пр, ковано Кг, сијана Кг Пр, посијана Кб. У глагола дати у тр. пр. дана Пр

стоји као изузетак према дата КгBeГy ГРДР Ст Пл, дата Кб, издато Гу.

Обичноје донешен, донешена, донешено, алије забиљежено донпт, дони

та, донптоДР. И унеких других глагола (IV врсте, првога раздјела) биљежимо

карактеристичне форме сакрит Ст, салпта Пл, сашито Чп, увито Чп, проли

та Пр, али и проливена КгВе ГуДР,убијен Ст, покривена ЧлЧпГР, навијен Пт,

обувени Чл.

Облици на т јављају се и у VII Белићевој врсти — слдмпт Кб, присадит

Кб, учинита Ве ГР ДР Кб, далшто Кб, направито Ст, сварита Чл, наложита

Пл, што овај говор унеколико диференцира у односу на сусједни говор Имот

ске крајине и Бекије гдје овакви облици нису констатовани.483 Али, и овдје би

љежимо: присађен Кг, присађен Гу Пр Ве, сломљен Кг Пр Гу, учињена Кг Пр,

подпљено Ве Гу ДР.

Наподручју Ливна Ђ. Чустовићје констатовала да „преовлађују облици с

наставком -т,-ша, -то“,484 а у Липи, на подручју Дувна, С. Марковић да је на

ставак -ти чест.485

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ

506. Као и у инфинитиву, и у овом облику финално и изостаје, па се гра

матички наставак -ћи своди на -ћ: uђућ, зафаљујућ, носећ, сидећ, пивајућ, ле

тећ, а као изузетак, или реализација у одговарајућем контексту, стоји водећи

Ш, што никако није карактеристично за овај говор.

507. Помоћни глагол хтјети у гл. прилогу садашњем има обично облик

тијућ, свакако од хтијући — за који Маретић каже да у народу није обичан,486 а

забиљежен је и облик отијућ ГР (исп. облике дити, отили, дпила, т. 489 и 504),

*(x)отећ(и) није забиљежено.

НЕ ПРОМЈЕнљив Е РИЈЕЧИ

508. У облицима прилога често се огледају разни фонетски процеси, па су

многи од њих већ помињани у том одјељку. Гласовни ликови прилога могу би

паднобосанским говорима“ (Окука, Рама, 115), а Р. Ђуровићу говоримајужне Боне и високе Херцего

вине „блискост са књижевним језиком (какву) не познаје литература“ (Ђуровић, јВ-вX, 305).

483 Шим., ГИКБ, 157-158.

484 Чуст, Ливнo, 96.

485 Марковић, ЈИА, 123.

486 Маретић, Грам, 290.
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ти измијењени у односу на стандарднојезичке и разним партикулама. Партику

ле се у неким случајевима уланчавају, а на примјеру прилога може се сагледати

разноврсност и фреквенција партикула у овим говорима. И на прозодијском

нивоу прилози показују разноврсност.

509. Нарочито су изражене модификације гласовног и прозодијског лика

појединих прилога за мјесто:487

— ди;

— бвде, бвди, овде,

— ту, туде, туде, туте,

— бнде, бнди, нунди, унде, днде,

— нигди,

— свагди, свагди, свугди,

— свукуд, свукуда;

— куд, кут, кудар, кудан,

— двамо, двамо, вамо, амо;

— тамо, тамбкар, тамокаре, тамбкарце;

— днамо, анамо;

— двуда, двда;

— туда, тудан,

— днуда, унда, нонда,

— доаклен, дипкален, дпткален, дпткален, дипколен, дклен,488 --

— давде, доовде, доaвле, доaвлен, доовле, ддовлен, ддавди, двдале, двда

лен, двдоле, двдолен,

—доатле, доатлен, отoлен, дполен, отoлен, диален, дптален, дптален,

— дндален, дндолен, дндолен,

— одовуда, одовда;

— оддтуда, оддта;

— довле, довле, довлен, довлен,

— доникле, доникле,

— близу, близо, близо,

— далеко, долеко,

— гдpи, горика, горикар, горикаре, горикарце;

— доли, долика, доликар, доликаре, доликарце;

— одозго, одозгар, дзгар,

— одоздо, одоздал, одозда,

— ванка, вани, ван.

487 У истог говорника су могуће разне форме, што се посебно односи на оне уз које долазе

партикуле.

488Карактеристично за говор сусједних ијекаваца доњег Ливањског поља.
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510. У прилога за вријеме ваља истаћи антонимски однос стабилног при

ја, прија наспрам разноликих посли, посли, послин, послим, послим, послем, по

сле, посље, пошље, потље, и, рјеђе, кашње 489 Овдје наводимо и изнајприја,

најприја, најприм, малопpија; најпослим.

У групи оних који означавају дијелове дана и њима сродних прилога за

вријеме биљежимо: данас, данаске, сутра, сутро, присутра, присутро, јуче,

јучер, ноћас, ноћес, ноћаске, јутрдс, јутрдске; изутро, уитру, уштра, синдић,

синдићке, вечерас, вечерес, прикодана; никадан; лани; приклани; наклани, ва

здан, ваздан.

Обичноје увик,јавља се вазда, а форме вавик и вајик су периферне (исп. т.

77 и 136).

Биљежимојош неке карактеристичне прилоге за вријеме: днда, уднда, ун

да, унда, дндак, уочи, учи (рјеђе), јдпе, јопе, јдпет, јопет, јдпед.

511. У прилога за начин издвајамо: вако, нако, заидно, уидно, пишице, пје

хе, друкчије, друговачије.

512. Од количинских прилога истичемо да су много, млдго и чудо подјед

наке употребне вриједности и фреквенције, те карактеристичне сложене при

логе и изразе:једампут, једампут, једанпут,једанпут, један пут,једндч, јед

нбч, двапут, двапут, два пута и сл.

513. У категорији приједлога значајно је да је приједлог без најчешће у

форми брез (поред без), ријетко през. У неких сложених приједлога финално-д

изостаје па је: спора (меном), испри (села), исто (зумбина).

514. Везник јер често долази с партикулом -бо: јербо.

489 У Рами је основна опозиција прија-кашње (Окука, Рама, 116).
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515. Из сложене синтаксичке проблематике указујемо само на оне појаве

за које нам се чини да значајно маркирају говорни тип, а које би могле бити од

значаја за цјеловитије спознавање карактера говора у цјелини, односно одређи

вања односа према стандардном језику.

КОНГРУЕНЦИЈА

516. Предикат може бити уједнини, иако је субјекатска синтагма с два на

поредо употријебљена имена490— дође кум Лујо и невиста му Се, тамо је капа

моја и шудар Цр, затрпалаја и Кате Се, био ја уЛесковици и мој покојни браш

Ст, само врат вири и глава Цр, дбђеу Антића он и брат му Чл, иђе стари и јед

на жена Ш, изашо ми ћаћа и стриц Ст, ја ијо питу и Ћбића млада Се, али је и у

множини: лежале туја и матер ми Ст, те он и ћаћа његов стали Цр, ја и баба

дстали Пт (када претходе сви дијелови субјекатске синтагме).

517. Као једну од изразитијих посебности, када је конгруенција у питању,

за овом говору сродни имотско-бекијски говор М. Шимундић истиче прелазак ж,

рода у мушки умножини.491 Овдје би такви могли бити примјери из Црвеницаза

биљежени од женске особе: с другарицом крув кували,ја ш њом кући, имаћија јој

дође... цилу ноћ сидили код ње, мада остаје недоумица да ли контекст (или сви

јест говорника) подразумијева присуствојош некога (што би захтијевало мушки

род). То би били само изузеци у односу на уобичајене примјере типа: Луца и зава

јој знале Кб, њизи два обећале ГР, лежале ту ја и матер ми Ст.

518. Предикат је у множини уз колективне именице на -ад: момчад бдају

ГР, добро јаду прасад Ст, слушају га чељад Пт.

519. Обличко је слагање предикатског дијела када се именица налази у

бројној конструкцији у примјерима — два мала ми дстала Чл., три му брата

служила ту Ш, али је у наз два га поили Се слагање по значењу.

520. Двојако је слагање атрибута именица на а које означавају мушка ли

ца уједнини. Неке од њих имају атрибут у женском роду, тј. слагање по облику

— добра муштерија Ст, ваша слуга Ш, једна пијаница Чл, дбична будала Пл.

490 Појава честау народним говорима, исп. нпр. Баотић, Дeрвeнтa,174, Дешић,ЗБИГ,276 идр.

491. Шим., ГИКБ, 184.
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Слагање по значењу биљежимо у наш старешина Цр, прави газда Се, млад су

дија Ш. Глагол или придјев у предикату долази у женском роду: ушутиле се

јусташе Ш, прездбразне газде Пр, то су вруће муштерије Ст.

521. Предикат је умножини уз конструкцију са збирним бројем— uђуњи

зи двдје Се, а уз конструкцију с простим бројем биљежимо предикатуједнини:

њизи десет тешко га ваша Се.

522. Уз бројну именицу на -ица биљежимо предикату множини: четвери

ца њизи иђу к нами Ст, нанишли њизи петерица Чл.

523. Збирни бројеви на -еро управљају се у множини према именицама уз

које стоје: петере (петере) лаче, петера (петера) кола.

ИЗ СИНТАКСЕ ПАДЕЖА

524. Припадање субјекту који је означен именом и презименом изражава

се генитивом без приједлога: овце Зеле Стипића Ш, невистаАнте Римца Чл.

Антића Крстановића биртија Се, Мире Радића син ГР.

525. Генитивом једнине исказује се припадање већем броју лица обухва

ћеним једним презименом, а тако се често означавају и топоними: Боћића под

Се, улица Радића Чп, Стипића овце затрпд сник Ш,ја гдри Вујовића кући Се,

Јакишића куће Мс, Андријанића жене Цр, Поповића ливоде Ст. Тако се исказу

је и припадање једном лицу означеном презименом на -ић (а када је то уобича

јени начин означавања одређене личности): Перића ауто Ст, Шуштеровишћа

кућа Се, Пошалића трактор Ш.

526. Презиме на -ић чешћеје у генитиву него у номинативу: ИвицаПоша

лића Ст, МилкаЈукића Чл, МартинЈокића Цр,ЈозоДанића Цр, кажеАнтеМар

кановића Се, Јозо Шимића Ш, штоје свакако у вези са схватањем посесивности.

527. У примјерима типа у цуре кућу Ш, куће думаћин Пт означавање при

падности постиже се обликом генитива умјесто присвојног придјева.

528. Генитив умјесто акузатива у функцији објекта, карактеристика за

паднијих штокавских говора,492 чест је и у говорима југозападне Босне. Уз од

ричне прелазне глаголе на овом подручју се често као допуна употребљава тзв.

словенски генитив: неће смрада Чл, не плаћа пориза Пл, не знаду језика Гу, не

ћу ти пара Се, не знам пута Мс, не волимја први почет свађе Чл, не понесе ци

гара Чп, третина га не држи воде ГР, не би се дкусило кајмака Мс.

Уз глагол немати биљежимо допуну у облику генитива: немаш плуга, не

маш бја, немашјармова, немаш колица, немаш дcшана (све у једном низу) Чл,

нема куће Цр, немаду пушке Ш, струје немаду Пл, нема права Цр, немам ја

трдшка Мс.

Генитив објекта обичан је уз бројне глаголе и кад није у питању негира

ње: питај Мајке божије ГР, пита се цуре Цр, пита жене Чл, питаЛуце Ш, чy

492. Исп. Баотић, Дeрвeнтa, 156-157; Шим, ГИКБ, 190, Броз, Фојн, 192, Ившић, Посавина,

15; Дешић, ЗБИГ, 278-280, Петр., Змијање, 131.
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вај главе Кг, чекај вечаре Цр, чекала синова Ш, слушај будале Гу, ако слуша ћа

ће Пт, траже конака Се, жали жене МС,јес видио зла Ш, гледај миста Ст,

тражи посла Пл, наложиш ватре Пт.

Посебно је изразита употреба генитива ако се појам у генитиву схвата

као дио веће цјелине: дај ти јабуке Мc, чувај ти меда Цр, пио ракије Пр, на

стеш луга Ст, пристави каве Пл, нисмо пили каве Пл, дотра жита Се, подај

кнезу кредита Ш.

Биљежимо и примјере употребе генитива једнине умјесто генитива мно

жине: пуно стенице Мс, има шљиве Чл,у Маловану по двадисет једна иљада бв

це и јањета Ш, и нема у наши људи више брка Ст.

529. Занимљиви су примјери излазило је сами људи Чл, на Вровим ода људи

Члу којима облик генитива уз обезличени глагол има функцију логичког субјекта.

530. У генитиву множине може да изостане приједлог од у конструкција

ма типа: днда ће ићједна жена искуће Се, иђе стари иједна жена Ш, нек дође

који вас Чп.

531. Генитив с приједлогому овдје има изразиту фреквенцију.493 Посебно

је изразита превага ове падежно-приједлошке конструкције уз глаголе мирова

ња у односу на конструкцију код + генитив у значењу бивствовања, дужег или

краћег борављења, односно привременог вршења радње: стали у нас Чл,ручо у

Перића Ст,радили по ваздануЈокића Се,мезимо долиу Пере Мс, ноћeвду Пиле

Ст,уЈакишића платилими по пиву Се, Антунићјеу нас Мс, драли у Буљана Ст.

Уз глаголе кретања такође је обична употреба генитива с приједлогом у,

било даје у питању циљ или завршетак кретања: ићемо у Пиле наручак Се,ја се

бацио доли у Андријанића Се, отиђи уЈокића Цр, дошли у нас и Загреба Мс, до

лазио умене Цр, он би зна навратитумене Мс, дође селапоу претеља Ш.

Посесивног је значења конструкција у Н- генитив у примјерима —у тебе

днд једине кравице крепа Мс, има блага уједни људи Ш, у нас празан вагун Мc,

био у Паве ћуко Се, у трећог четверо дице Ме.

Конструкција у 4 генитив је стабилна, и није угрожена везом код + гени

тив, у примјерима типа: шта у вас људи гдворе Ш, знало је се у нас Мc, у нас је

обичај Ве,у насје се звало тако Ш,у нас нема (да се каже) амови, већ комаће Ст.

532. Везом генитива и приједлога за означава се вријеме у примјерима ка

да је уз именицу одредба — заве наше лате данашњице Чл, за турског вримена

Ст, или кад таква одредба изостаје: за дана се изађи гдpи Ст, за Аустријерађен

пут Гу, ја обађи за ноћи и Степен Се.

Обично је означавање намјене везом за + генитив: сици само за бадњака

Ш, за чега ћеш то Чл, спремд за кола МС. Овима су блиски примјери типа — би

ли ти био нами за водића Ш, стаћил — днје био за старога свата Пт, ја био,

каво, за придрадника Ст.

493 Изражена употреба конструкције у 4 генитив констатована је и у Ившић, Посавина,

117; Пецо, ГИХ, 166, Кашић, Кон., 344; Будмани, Дубровачки, 178.
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533. Обичан је тзв. генитив материје, од чега је што, у вези с приједлогом

од — биљац до вуне Пт, бадњи о цимента, прија о даске, али је у овој позицији

забиљежено и у дрво се кућа правила Пл (у 4 акузатив). Овдје су могуће и кон

струкције од + генитив типа — до руку направљено (умјесто инструментала)

Мс, весеље д сватова Ш, за које је вјероватно да се ослањају на претходни тип,

а имају нијансу потицања, односно посесивности.

Посесивног је значења и конструкција од + генитив у примјеру то је

нож до мене Ве.

Често се употребљава веза од + генитив умјесто локатива с приједлогом о

или акузатива с приједлогом за: чуо сам д тога ГР, од нарада вамо кот куће ни

шта не знамо Чл, што ти кажеш до овога Мс. У примјерима типа — писме од

Мијовила Томића Ш, приповиди штогод остаринскога вакта Се, писме од Сто

јанаЈанковића што су се пивале Чл, ова конструкција замјењује он локатив.

534. Занимљива је употреба везе с + генитив за означавање узрока: сва

дили се с будаластог Круне Се.

535. Дативом без приједлога, уз глаголе кретања, означава се лице или

предмет као циљ: ишд ддктуру Кг, uђем стаји Се, ја ш њом кући Цр, пошдја

Милошу Бикића Чл, ићемо цури Ве, дое се пратру на прстен Сп.

Уобичајена је допуна у дативу уз глаголе помагати, лагати, вољети,ли

чити: боље воли мени Пт, лаже ти Чл,лажи Петку Ст, помаже ћаћи у задру

ги Гу, сличиш брату Чп, сличи деди Ш, мада уз вољети може стајати и акуза

тив, па је у Чл забиљежено њега боље волио нек мене, а за глагол помоћи биље

жимо помози сваком живуСе и триба се помоћ они који немере Мс, опет саку

зативом у другом примјеру.

Облик датива је у примјерима типа: шта је ручку Пр, шта има ручку Ве,

купус је вечери Ст.

Често је у употреби посесивни датив: пасторка му за Јозом била Ст, неће

ми долара прими Се, Боћами стриц донесе себи Мс, дедо ми нездрав Пт, изашд

ми ћаћа Ст, у брата ми једно Пр.

536. Датив с приједлогом к уз глаголе кретања, управљености, окренуто

сти изражене је фреквенције када је у дативу лична замјеница— пришла к њему

стат Чл, не даду к себи Ст, оне к мени Кг, а када дативом није означено лице

биљежимо доли даље к Сувому врилу Мси, редовно, иђем (пођем и сл.) кмиси.

Уобичајени су изрази типа нек иђе к врагуЧл, ника клепка чула се к врагу

ГР, к врагу га дај Ст и сл.

537. Уобичајена је употреба акузатива без приједлога с атрибутом за

означавање времена у примјерима типа: сидили цилу ноћ ГР, трећи је дан нађе

мо Чл, једно јутро наниће Ш, сву ноћ призиђуј цесту Мc.

538. Именовање циља кретања акузативом с приједлогом у биљежимо у

карактеристичним примјерима: иђемо у стно Ст, триба ић у ракију Чл, пћемо у

рибе Кг, ић у дрва Се.
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539. Претежна је употреба конструкције с + акузативу сливу страну Ве,

с дбе стране Ст, с ову странуКг— наспрам с оне стране ЧЛ (c+ генитив).

540. Занимљива је употреба везе за + акузатив за означавање потицања:

било дпазно за змије Цр (од змија).

541. Поремећен однос употребе инструментала оруђа у слободној форми

и инструментала оруђа с приједлогом с, као и у другим босанским говорима, и

овдје је евидентан. Тако примјери — жили жиоком Чл, синским вилом Се, ши

бицом по ногам Ш, полива сузам Мс, удри клепцом Ш, обимо ногом Чл, тоља

гом млатили Се, развучеш сикиром Чл, стоје наспрам примјера: с дрвеним ка

шикам Се, с коцом Мс, потегнит с авутом Се, закачиш с кукцом Чл. Овамо

иду и примјери типа прија се ишло с воловим Чл, ишли с коњмом у дрва Ст, с

коњма смо врли Пт, за које је значајно да је присутан моменат друштва јер се

ради оживим бићима,“ а у овој позицији је забиљежено и днда се драло на во

ловим Ширадило се на воле ГР, дакле на + локатив, односно на + акузатив.

542. Забиљежени су и примјери предикативног инструментала — докје

била цуром Ш, знам је док је цурбм била ГР, којима се означава одређени вре

менски период495

543. Социјативни инструментал биљежен је редовно с приједлогом.

544. Везом о 4 локатив означава се приближно тачно вријеме — нисмо

имали о Божићу жита Се, д Јурови дбђи Сп, а обична је временска употреба и

са приједлозима по и иза, у значењу „послије“: по Госпи ДР, по ручку Чп, иза

ручка ГР, иза поноћи Цр.

545. Конструкција себи по себи значи „по свом нахођењу, на свој

начин“,496 и осјећа се као устаљени израз.

ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА

546. Као допуна глаголима и изразима непотпуног значења најчешће се

употребљава облик инфинитива: свембра мињат Се, стражу иђу држат Чл,

ајмо бижат. Пл, немој га тућ Чл, uђем ја наћ Се, ако ћеш наставит они

брднsин Цр, чудо ти је то попит Цр, он ти не би мога разумит Мc, мора је та

корадит Мc, uђем га упитат Ш,мора све платит Ш, иђем краве напдит Ве.

547. Презент свезником да у овој позицији рјеђеје биљежен: неће нико да

радп Чл, триба липо да дође ГР, оће да биже Ст.

548. Овакав однос, односно знатно чешћа употреба инфинитива од пре

зента с везником да у функцији допуне глаголима и изразима непотпуног зна

чења, сасвим је у складу са дијалекатском припадношћу и географском лоцира

494 Ивић М., Инстр., 223.

495 У говору Имотске крајине и Бекије овај тип је добро очуван (Шим., ГИКБ, 191), а биље

жи га и Ј. Баотић у околини Дервенте (Баотић, Дeрвeнтa, 163).

496 М. Шимундић у говору Имотске крајине и Бекије биљежи слободнију употребу овакве

везе (Шим., ГИКБ, 191).
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ношћу овог говора. Оно што је специфично, и што на својеврстан начин обиље

жава овај говор, је начин допуњавања типа: неће ради Чл, неће прими се Ст, не

ће ми долара прими Се, неће слуша Пл, дуће узме Чл, да ћеш нађеш497 ГР, дје

скаче Ст. Примјећујемо да су најчешће у питању примјери са одричним обли

ком глагола хтјети, и да се најчешће ради о трећем лицу498 (а морамо имати на

уму и да грађа може бити непотпуна). Чини се да је за изостајање везника да

пресудан утицај чешће употребе инфинитива у тој позицији.499

549. И овдјеје посвједочена, у штокавским говорима широко распростра

њена, употреба везе приједлог за и облик инфинитива: тоје за убитš00. Ст, по

несе се за поист, за попит Цр, није за причат Мс, вако за понат Се.

550. Изразита је фреквенција приповједачког императива: везало обиcu ...

uђи по драгом, двце чувај, галами... ко стаја стај, мукумучи Цр, ајде скуј црта

ло ... направи лемиш Чл, донеси воде, донеси дрва Ве, ајде прико поља, испод

Врана Мc, вунулипо опери, очупај, преди дан-ноћ, ткај сукна, крој садаке Чп.

551. Ваља истаћи и безличну употребу перфекта, иако субјекат може бити

познат: донило воде нами Пр, није ни било Чл, сутра дошло одота Мс, све узело

Ст, исприбијало човика Ве, стрпало рају Пт.

ЈОШ НЕКЕ НАПОМЕНЕ ИЗ СИНТАКСЕ

552. Када је ред ријечи у реченици у питању, већ је указано на неколико

појава које обиљежавају овај говор. Тако суперлативна рјечца нај може бити

одвојена од компаративног облика енклитикама (исп. т. 448), а растављено мо

же да стоји и није (исп. т. 485). Размјештај енклитика у перфекту повратних гла

гола, скоро по правилу, друкчији је него у стандардном језику (исп. т. 491). Та

кав размјештај енклитика биљежимо и у примјерима: зато је га прејавио Ст,

слушо је га Чл., оженио је га дн Пл.

553. Овдје се неодређена именичка замјеница неко, због икавске замјене

јата, гласовно изједначава са одричном именичком замјеницом нико, па су због

тога могући примјери растављања замјеничког облика —у главије ни у кога ни

шта, а ни у кога мозак Ст, ни у кога би било Се, наћемо ни у кога Пт, свакако

према обичнијем ни у ког, и у кога у односу на до никог нпр. (исп. т. 272).

554. У везничкој служби што може долазити без, за стандардни језик

уобичајених, прилога зато, односно приједлога због (с ген.), па биљежимо сло

497 Ђ. Чустовић је у Ливну забиљежила: „Интересантан је облик реченице: Ди ћеш но

ћиш?“ (Чуст, Ливно, 99).

498 М. Симићу говору Обади, у босанском Подрињу, констатује: „Везник да изоставља се

када су у питању модални глаголи и глаголи намјере, али не и кад реченица садржи глаголе који

значе почетак радње“ (Симић М., Обади, 98).

499 Овдје нису забиљежене форме инфинитива без икаквог наставка, типа бра, вика, каза и

сл., као што је то нпр. у Конавлима (Кашић, Кон., 333), које би (обличком изједначеношћу) могле

бити пут оваквом начину допуњавања, односно изостављању везника да.

500 Исп. Шим., ГИКБ, 192, Баотић, Дeрвeнтa, 168; Дешић, ЗБИГ, 292; Будм., Дубровачки,

107, Кашић, Кон., 347; Петр., Змијање, 142, Милетић, Црмнички, 558—559; Вуј., Мрковићи, 352.
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жене реченице неће ми прими долара што нећу ја отпћ из Семиздвца на Илиџу

Се, нас су жендари поштовали што ми чувамо Мс, а у примјеру не чујем што

неш добро говорит Се што замјењује погодбени везник ако.

555. Занимљивје однос предиката, односно начин изражавања супротно

сти у оваквим реченицама: у никим школам учејезик, у никим нису Ст, тата

њега не бије, ја јесам Цр.
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ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

556. Међу новоштокавске говоре југозападног типа спада и ливањско-ду

вањски говорни тип. Изразитост икавске замјене јата и употреба шћ, жђ опре

дјељује га у групу икавских шћакавских говора. Извјестан број екавизама сма

трамо континуитетом старијег стања,30 а ијекавизми су новија појава — углав

ном под утицајем стандардног језика. У говору становника овога подручја на

предовао је и шћакавизам. А. Белић сматра да је и оно икавско становништво

које је, помјерањима на запад, у ове крајеве досељено послије ХV вијека при

мило шћакавизам под утицајем аутохтоних представника архаичнијег икавског

говора 502 Значајно је истаћи да је и српско становништво, некада ијекавско,

асимиловано у том погледу.503

557. Овај говор карактерише релативно чист вокализам херцеговачког

типа, без појава затворености или отворености вокала, а нису присутне ни ти

пичне „босанске“ редукције. Значајан изузетак је факултативно и спорадично

дифтонгизирање средњих дугих вокала е и о. Одлика овог говора је и регресив

на асимилација вокалских група у радном глаголском придјеву, а примјери

прогресивне асимилације су плод утицаја далматинских говора. Фонемахје са

ставни дио консонантског система само у говору Муслимана (што је у вези са

конфесионалном припадношћу)304, а из говора Хрвата и Срба је уклоњена без

трага, илије замијењена неком другом фонемом. Свођење два пара африката на

један (ћ и ђ) везано је за говор муслиманског градског становништва. У овом

говорујт - ћајд - ђ (са спорадичним јд), што је одлика прогресивнијих шћа

кавских говора.

558. Акцентуација је новоштокавска, са јасно издиференцираним тон

ским и квантитативним опозицијама. Неакцентоване дужине се релативно до

бро чувају, а живо је старо и ново преношење на проклитику.

501 Говорећи о језику далматинских писаца, А. Белић констатује: „Далматински је диале

кат у току ХV-ХVIII в. напредовао у икавизмима и свео је екавске примере на мали број, који се у

данашњем народном говору своди још на мањи“ (Белић А., Т. Маретић, Језик далм. писаца ХVIII

в. /Рад 209 и 211/, ЈФ III (1922/23), 146.

502. Белић, Шток, дијалекат, 746.

503 „Што претставља реткост у нашим дијалектима“ (Марковић, ЈИА, 137).

504 Исп. А. Пецо, Један актуелан проблем наше фонетике, НЈ ХVIII, Бeoгрaд 1971, 201–219.
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559. За одређивање мјеста у карактера овог говора нарочито је важно стање

облика, посебно множински падежи именица. Наставак -а у генитиву множине

показује правац развоја у духу најмлађих штокавских говора. Такав развојни дух

потврђује и изједначеност трију падежа множине—датива, инструментала и ло

катива — али је за овај говор карактеристично нејединство наставака унутар па

дежа. То нејединство, као и јављање облика са старим наставцима, који се најче

шће линеарно комбинују, карактеристично је за архаичне говоре, односно оне

говоре у којих процес изједначавања тих падежа траје. Продирање карактери

стичног старог дативског наставка -ом у именице женскога рода само је једна од

потврда слабљења међупарадигматских дистинкција. Значајно је и то да се пара

лелнимјављањем -им и -им (-има се достаријеткојавља и у дјелима Ивана Анчи

ћа, али је у језику далматинских писаца обичан наставакб95, а, као и -ама, рести

туише се под утицајем стандардногјезика) успоставља однос према паралелним

-ам и -ом. Напомињемо и да су облици краће множине добро посвједочени. Ова

квим стањем падежа овај говорни тип се приближава далматинским говорима,

али треба имати на уму да се и овдје претпоставља аутохтони архаичнији говор

ни тип. У категорији облика честа су разна укрштања, тј. јављања хибридних,

прелазних форми, које су најчешће алтернативне. Све је то могуће због мијеша

ња нових икаваца (и ијекаваца) са аутохтоним икавцима чији је говор био арха

ичнији и у непосредном контакту са чакавским говорима.

560. На крају се намеће закључак: развој овог говорног типа, иако нешто

успоренији —а то је случај и са другим икавским шћакавским говорима, у духу

је најмлађих штокавских говора.

505 В. Марковић, ЈИА,95 и А. Белић, Т. Маретић, Језик далм. писаца ХVIII в. /Рад 209 и

211/, јф iii (1922/23), 150.

— 140—



ИЗ ЛЕКСИКЕ506

djaљи, -јма м (тур. oyum, прорез) дио опреме који се ставља коњу око врата при

вршидби (или као дио на хаму).

дкс м (лат. axis, oc) oсoвина коњских кола.

аманет м (тур. emanet) дар којим се момак и дјевојка узајамно дарују при зару

чивању, обиљежје.

амиџа м (тур. amuca, amca) очев брат, стриц.

амиџић м стричев син, стричевић, исп. амиџа.

ангир, -ира м неушкопљен коњ, пастув.

андаћ, -ăћа м бреме, товар (у комаду, на гомили).

Антеша м хип. од Анте.

арар, -ăра м (тур. harar) врећа, џак од кострети (обично веће запремине).

“ } м (тур. harman) уређена површиназавршидбу или млаћење жита, гумно.

арталерија ж (фр. artillerie) артиљерија.

бадаљ, -дљам оштар врх, бодља на остану (дугачком штапу за подстицање во

лова у запрези).

бадањ и бадањ, -дњам (мађ. bódón, буренце) корито кроз које тече, пада вода на

кашике млинског, воденичког точка.

Бадњица ж дан уочи Божића.

баја жзоол. у изр. свитла - свитац, кријесницa Lampyris noctiluса и Lampyris

splendidula.

бајта ж (тал. baita) земуница, пригодно склоништа. — Ја у бајту на сину.

бак, бака м бик.

бамбур м зоол. врста крупног инсекта из пор. оса, стршљен.

506 Обрадалексичког фондаједног народног говора подразумијевала би његово сагледава

ње у цјелини. У радовима овакве врсте (у којима се испитују и остали језички нивои) то није циљ.

Значајно би било ако се, на извјесном корпусу, идентификују поједине изолексе и укаже на извје

сне типове грађења ријечи. У извјесној мјери је могуће сагледати путеве примања страних ријечи

(посебно водећи рачуна о терминолошким типовима) и начин њихове адаптације.
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башка ж мали наковањ на којем се откива коса.

барунџук м в. бурунџук.

баула ж (тал. baule) овећи ковчег (обично као остава за дјевојачку робу).

бацит се, бацим се свр. отићи, упутити се. — Ја се бацио доли у Врцеговину.

беглајтер м (њем. begleiten, пратити), послужитељ, подворник (обично у

школи).

бедра ж анат, горњи дио бута, бедро.

бекиња ж (тал. becchina) одерана животињска кожа, исп. чапра.

бика ж име (бијелој) овци.

бикарит, бикарим несвр. хранити, товити (свиње). — Ми бикарили крмад.

бикин, -ина м име (бијелом) овну.

бижало с (м) онај који бјежи. — Бижалова пропивала мајка.

бичва ж врста кратких чарапа, бјечва.

бичветина ж аугм. и пеј. од бичва.

бичота м име волу.

бдзавац, -авца м вунени назувак (обува се на босу ногу или преко чарапа, у Сла

вонији посвједочено босавац, -авца РСАНУ). —Везени бозавац што се на

ногу обува.

бој, боја м (тур. boy) спрат, кат.

боље прил. (комп. од добро) у већој мјери, више. — Коме боље воли?

бдца ж (тал. дијал. bozza) флаша.

боцун, -yна м (тал. bozzone) флаша.

боцунина ж аугм. од боцун.

бдича ж (тур. bohga) бијела марама, повезача. — Бошче биле би се носиле.

братана

братићна ж братовљева кћи, братаница.

братичина

брк м (обично у мн. бркови) ос, осија у жита.

бркаш, -ăша м брко, бркајлија, бркоња.

брдква ж (тал. brocco) чавао, ексер, клин.

бронзин

брднsин || -ина м бокаст, обично бронзани лонац с повразом.

бронзир

брдш, брошам (фр. broche) нарочито израђена, обично украшена, иглазапињача.

бурунџукм (тур. bürümcik) врста мараме, обично од свиле, која покрива капу и

спушта се низ плећа.

бус м (тал. boso, шимшир Вuxus sempervirens) жбун, грм.

вакат, -кта м (тур. vakutsiz) вријеме, земан.
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ваљат, -а, -о вриједан, радан, ваљан.

ванка прил. напољу, вани.

вањик, -ика м (према њем. Weidling, вангла) металне наћве.

вареника ж слатко млијеко.

варићак м дрвени суд разне запремине, обично служи као спремиште за жита

pице и као мјера.

везало страка којом се везује коса или се уплиће у косу. — Везало би се обисило

низ леђа.

везика ж штапић, прутић.

везуља ж име крави. — Везулва — шарена, у жуту, у црну.

вела ж (мађ. fél) фела, врста, сорта.

велар, -ăра м (тал. ferale) ферал, фењер.

веле прил. дуго (о трајању). — Веле тога нема.

вериге

веруге |

вехто прид. (ветах, -тха, -тхо) старо, похабано.

виланц м (франц. finance, новац) порезник.

врба ж име овци.

врис м ниска дрвенаста биљка Саlluna (Erica) vulgaris, вријесак, уопштежбуна

ста биљка (која изгледом подсјећа на вријесак).

врто и врто, -тла м земљиште на којем се обично узгаја поврће, вртао.

гарбун, -yна м (лат. carbo, тал. carbone) угаљ.

Ж МН. Ланац ИЗНaД ОГЊИШТа О који CQ КаЧИ КОТа{).

гарин, -ина м име овну (црном или црне главе).

гаће, гаћа ж мн. панталоне, хлаче.

главар, -ăра старјешина, управљач, сеоски старјешина.

гдба ж (тал. gobba) грба, грбаво, чворновито дрво.

гдбеља ж (обично у мн.) дио дрвеног кружног оквира точка, наплатак.

гдлуб м име (бијелом) волу.

грабуша ж бот. листопадно дрво Сarpinus (Carpinus betulus), граб.

граната ж експр. овећи комад камена.

греда ж гредица, лијеха.

гредељ м дио плуга на који се причврсти јарам.

гривна ж метални обруч којим се причвршћује коса за косиште.

грњача ж жарач, исп. ћусегија.

грушалина ж свјеже млијеко тек отељене краве.

губина ж бот, врста гљиве која живи на стаблу дрвећа Роlyporus fomentarius,

труд, уопште гљива која није јестива.

губица ж усна, усница.
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гудин, -ина м крмак, прасац.

гужваж карика исплетена од прућа (за спајање појединих дијелова нечега, ди

јелова ораћих справа нпр.).

гујина ж зоол. глиста гујавица, кишна глиста Lumbricus terrestris, дјечја глиста

Ascaris lumbricoides.

гусаж зоол. назив за ларве биљних штеточина (разних лептирова и лисних оса).

гућа ж (према тал. agucchiare, плести) плетени вунени џемпер.

даиџа м (тур. dagi) материн брат, ујак.

даиџић м ујаков син, ујчевић, исп. даиџа.

дан м (као просторна мјера) површина која се може узорати током једног дана:

- о рања.

дераглија ж (мађ. dereglye) отворени пловни објекат, скела.

дерект прил. (тал. diretto) на директан начин, директно, непосредно.

дижва ж ведрица, крављача, музлица.

долаф, -ăфам (тур. dolap) орман, полице (обично у удешеном удубљењу у зиду).

ддли прил. (често с партикулама: долика, доликар, доликаре, доликарце) на ни

жем мјесту, на ниже мјесто, доље.

досага ж клипач, соха.
-

дочикат, дочикам несвр. дочекивати, сачекивати, исп. сачикат.

дроб, дроба м стомак, трбух.

дроља ж простирач или покривач изаткан од трака изрезаних од дотрајалих

тканина, крпара.

друкaлица ж (према њем. drucken, drücken, притискивати) писаћа машина.

друкат, -ам несвр. писати писаћом машином, исп. друкaлица.

дубина ж улиште, кошница.

дузина ж (тал. dozzina, тур. düzine) туце, дванаест комада нечега (обично јаја).

дунђер м (према тур. dülger, дунђер, дунђерин, тесар и зидар уједно) зид, дувар.

душит, душим несвр. гушити, загушивати. — Души исáна.

ђубар, -бра м (тур. gübre) 1. балега. 2. в. јид, гној.

ђубрелук м ђубриште, ђубрењак.

ђугум м (тур. gügüm, суд за воду) повисок бакарни суд с проширеним грлићем

(обично за воду).

ђузел прид. непром. (тур. güzel) лијеп, диван.

ђутуре прил. (тур. götürü) све скупа, у цјелини, одока, отприлике.

ђутурум м (према тур. götürüm, стрпљивост) стара, изнемогла, оронула особа.

евта ж в. Хефта.

жабокречина жзелени слој који се нахвата на површини стајаће воде (саста

вљен углавном од алги).
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жагре ж мн. дио воловских кола који спаја руду са јармом.

жака ж (мађ. zsák) врећа, џак.

жара ж бот, коприва Urtica urens.

жврцат, -ам несвр. бости, боцкати. —На ври остана бадаљ што жврца вола.

женскадија ж зб. женске особе једне породице, неког скупа и др.

женскаћ, -ăћа м особа женског пола.

женски ж зб. в. женскадија.

жењен прид. (у м. роду) који је у браку, ожењен.

жижак,жишкам зоол. врста инсекта тврдокрилца чије ларве живе паразитски

на разним биљкама.

жицањ, -цња жаока, жалац.

жмурак, -рка м зоол. пуноглавац, исп. тавица.

заглавак, -авка м 1. оно чиме се нешто причвршћује, заглављује. 2. дио чарапе

на пети (исплетен чвршће или двоструким концем).

задува ж сипња, астма.

замирач, -ăчам онај који иде да замјери, да види дјевојку удавачу, загледач.

замирачина ж обичај (који претходи вјеридби) виђења и упознавања момка (и

његове родбине) са дјевојком (и њенима), заглед, загледачина.

зарезат, -ам свp. ставити резу, засун.

збабна прид. (у ж. роду) трудна, бременита, исп. куљава.

згромињат се | -
V - -а се свp. сабити се, збити се у грумен, грудву, згрудвати се.

згрумењаш се

здоговорит се, здоговорим се свр. договорити се, споразумјети се. — Ту сездо

Ровори.

здравит, -им несвр. испијајући пиће (обично алкохолно) жељети коме што добро

(пригодним ријечима), наздрављати.—Прилази, здрави комшија комшији.

зејтан м (тур. Zeytin) уље, зејтин.

зеленбаћ, -ăћа м зоол. врста гуштера зелене боје Lacerta viridis.

земертно прил. (према тур. zemheri, период најхладнијих зимских дана) хлад

но, студено.

зецова ж име крави.

здна жлужина, цијеђ.

зумбин, -ина м (тур. Zibin) горњи дио одјеће од сукна, обично без рукава, исп.

СаДаК.

Иваћ м хип, од Иван.

иглена ж (тур. eglen) разговор (обично смирен, пријатељски).

игленџија м говорљив, рјечит човјек, исп. иглена.

ид м љутина, гњев, ијед.
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избаж кућица, колибица; оскудно намјештена просторија.

изнат, изнесем свp. измислити, рећи, изнијети (обично злонамјерно). — Село

изнило даје водир о мени, виси, а ја бдам по Бóћића поду, питам за водир.

илаж (турл. hile) неискреност, лукавост, подмуклост. — Онје човикбрезиле.

искон, -а, -о беспослен, докон.

итат, -ам несвр. бацати.

јака ж (тур. уаkа) оковратник, крагна.

јамит, -им свр. ухватити, узети, дохватити. — Јамио пилу. — се уз поврједно дру

го дохватити, ухватити се (исподруку).—Липо сејамиш исподруке и оде.

јањак, -њка м јагње, јањац.

јачерма ж (тур. gegirme) горњи дио одјеће, као дио народне ношње.

јебана м (тур. уаbаnа, туђа земља) придошлица, странац, туђинац.

јендисат, -ишем свр. (према тур. уenmek) надвладати, преовладати. —Јендиса

шума, брате, нестаде коза.

јењеa ж (тур. уenge) пратиља младе у сватовима, јенђибула.

јербо везн. зато што, због тога што, стога што. — Паре бацају. Јербо ја био по

штен па нисам тијо туђе.

јетрва ж дјеверова жена.

јад м лучевина из ткива која настаје усљед запаљења, гној.

кабач м врста дрводјељске алатке.

казамак м назив за разне болести које се испољавају осипом по кожи (најчешће

мале богиње).

казиват, казивам несвр. (коме што) чинити да се што види, погледа, показива

ти. — Свог оца казива слику.

калибра ж в. кариола.

капица ж врста забаве, игра скривања прстена испод капица, капа. — Играло се

На КаIIИЦа.

капула ж (тал. сеpulla, тал. cipolla) бот, агр. црни лук Аllium cepa.

кариола ж (тал. carriola) колица за преношење терета с једним точком и двије

ручице.

карлисање с гл. им. од карлисат.

карлисат, карлишем несвр. околоходати у беспослици, лутати, беспосличити.

картуз м (тур. karpuz) бот, и агр. лубеница Сitrullus vulgaris.

каурка ж (исп. тур. gavur, gaur, погрдно о немуслиманима у изражавању мусли

мана, невјерник) она која је из Каурлука, из друге земље, овдје из Далма

ције, Далматинка.

кашумат се, -ам се несвр. свађати се.

кева ж штап за одбачање који је на једном крају лучнo пoвијен.
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кељит се, кељим се несвр. правећи гримасе, кривећи уста одбијати храну, изра

жавати незадовољство због понуђеног. — Он се помало кељи, дите. Што

се КељиШ?

киљер || м (тур. kiler) мања зграда или нарочито уређена просторија која слу

кирељ Ј жи као остава за храну (обично као остава за млијеко и млијечне про

изводе, мљекар).

клак, клака м (исп. лат. calж) вапно, креч.

клампа ж (њем. Klampfе) двокрака гвоздена шипка за спајање греда, бpвана и

сл.

клачина ж јама у којој се пече или гаси клак, креч, кречана, исп. клак.

клепац, -пца м чекић за откивање косе.

клест, кледем несвр. клети, проклињати.

клипач, -ăча модебља дрвена батина, исп. досага.

клис м ваљкаст комадић дрвета који се употребљава у истоименој дјечјој игри.

— Играј се клиса. Брани око шћапа, дочикај клис.

кдбан м (тал. gabbana) дугачки капут од домаћег сукна, кабаница.

кобила ж дио у млина на који се ослања вретено, кобилица.

коврљак, -ăка м врста женске капе.

кдзбашам онај који коси први, предводник групе косаца (обично најбољи косац).

козлац, -ăца м полуга на плугу која спаја гредељ са плазом. — Козлац је даска

мала што држи гредељ у плазу.

козомак м в. казамак.

кокуљица ж. обер, креста.

колац, -лца м врста револвера (са спремником за метке у виду кола, са добошем,

буренцетом).

кдмаштре ж мн. ланац над огњиштем, вериге, уопште ланац.

компн, -ина м (лат. caminus) ватриште, огњиште.

комуша ж суве кукурузне стабљике, тулузина, једна таква стабљика.

копат, -ам несвр. сахрањивати (у гроб).

коприна ж густо сито.

коризмаж (тал. quaresima) велики ускршњи пост код католика, сваки дужи пост.

котлуша ж суд сличан котлу у коме се кува јело.

котлушетина ж аугм. и пеј. од котлуша.

кошчица ж мало дугме.

кошуљак, -љка м женска кратка кошуља.

кривоје с дио опреме за вучу, дио воловске запреге, криво оје.

крижат се, крижам се несвр. пролазити један мимо другога, мимоилазити се.

— Десет-петнест вукова крижало се.

крит, кријем несвр. (кућу) стављати кров, покривати (кућу).
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кртина ж 1. зоол. кртица. 2. кpтичњак.

крупа ж град, лед, туча.

крчало с дио ораћег прибора у виду палице за који се ухвати кад се плуготиску

је или привлачи.

кукац, -кца м савијени дио копче, мушка копча.

куљава прид. носећа, трудна, бременита, исп. збабна.

кутарисат, -ишем свp. (тур. kurtarmak, kurtalmak) избавити се, спасити се, кур

талисати се. — Рога кутарисала жива.

курељм клин којим се запиње гужва на плугу и који везује гредељ за колица и

јарам, курдељ.

кућани м мн. укућна чељад, укућани.

ламба ж (према тур. lamba, жлијеб, удубљење) врста блање којом се праве уду

бљења у дрвету које се обрађује.

ластика ж (тал. elastica, фр. elastique) растегљива врпца са утканим гуменим

нитима.

латит, -им свр. дохватити, узети. — Латимо га, донили га.

латњак м врста сврдла.

лемиш м оштри дио, сјечиво плуга, раоник, лемеш.

летирица жзб. врста шимле (другачије израде и ситнија у односу на класичну).

лепушка ж кукурузовина, комушина, лепушина.

летит, -им несвр. брзо трчати, јурити; уопште журно обављати какав посао,

журити.

лија жлијеха, греда, гредица.

литорест м зец окоћен тога љета.

лова ж зоол. 1. птица грабљивица Аccipiter nisus, кобац. 2. птица грабљивица

Astur palumbarius, jacTреб.

лопар, -ăрам дрвена направа у облику лопате којом се ставља хљебу пећ. —Ло

пар, на чеме је крув бијб.

лућернаж (тал. lucerna) свјетиљка одлименог судића са уљем и фитиљем, луки

Јерна.

ључарда ж в. лућерна.

људеван, -вна, -вно честит, човјечан, поштен.

љуљ, љуља м врста крмне траве. — Љуљ, оно најопадније жито.

мазалицаж дрвени штапић са крпом на крају којим се кваси коса прије оштре

ња брусом.

мазија ж челик, надо.

маја ж жена која се стара о справљању јела, домаћица уопште.

малешан, -шна, -шно у дем, и хип. значењу: мали, мален.

малим прил. умало, само што не, замало. — Малим погинули.
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манет м в. аманет.

манитат, манитам несвр. говорити којешта, лупетати, махнитати. — Лако је

манитат, а не говорит.

Марача ж. аугм. и пеј. од Мара (исп. и марача, снажна женска особа—РСАНУ,

потврда из Лике).

Матеша м хип. од Мате.

маћа ж маћеха.

маћа ж бот. и агр. болест биљака изазвана паразитима Рuccinia graminis, пламе

њача, црна рђа.

машика ж бот, плијесан Мucor.

машице, машица ж мн. двокрака метална направа за захватање жара.

мендулеж мн. (тур. mengene) справа за стезање, придржавање предмета при об

ради, стега, менгеле.

мертук м (тур. mertek) дрвена греда кровне конструкције, рог, рожина.

меслиђен м бот, украсна биљка Осimum basilicum, босиљак.

мида ж (исп. тур. mide, желудац, стомак) дрвена кашика.

Милаша м хип. од Милан.

милава ж име крави.

мистријаж (грч. mystros; исп. рум, mistrie) зидарска алатка којом се захвата и

размазује малтер (у виду плитке лопатице).

младожен м онај који се жени, женик, младожења.

млађарац, -рца м у дем, значењу: младић.

млико су изр. н и када мл и ко с мликом никада (не моћи саставити) крај

с крајем, не моћи ускладити животне потребе с материјалним могућно

стима.

мргињ, -ињам (исп. тал. margo) граница имања, земљишна међа; оно што слу

жи као земљишна међа (камен, живица и сл.).

мрсан, -сна, -сно зготовљен с мрсом (о јелу); умазан мрсом, умашћен.

модраж хаљина (модре боје). — Све су модре биле.

мољица жзоол. мали лептир чије гусјенице нагризају вуну, крзно и сл., мољац.

мучницаж сандуку млину, воденици, у који примљевењу пада мука, брашно.

мушкадија ж зб. мушке особе.

мушкаћ, -ăћа м особа мушког пола.

мушки м зб. в. мушкадија.

навистит, навистим свр. објавити имена оних који најаве ступање у брак (као

претходни дио црквеног обреда вјенчања).

напон м снага, моћ.

невиста ж снаха.

ногостда м трагови ногу на влажној земљи (обично куда иду говеда).
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објачит, објачим свр. ојачати, развити се, порасти.

обратит се, обратим се свр. повратити се, вратити се.

ограјат, -ам свр. навићи се, привићи се на нешто. — Ја сам ограјала галаму.

одапират се, -рем се несвр. противити се, супротстављати се.

одливодит, -им свр. покосити траву и покупити сијено са ливаде, завршити са

убирањем сијена са ливаде.

оддтуда прил. из тог правца, са те стране, отуда.

одрезат, -ам свp. скинути резу, засун.

джег м гвоздена лопатица за захватање и преношење жара, ватраљ.

джиг м опекотина, опеклина.

дко су изр. сл и по — дио лица, лобање, од ока доушне шкољке, сљепоочница.

оманет м в. аманет.

дпадан, -дна, -дно лош, pђав, неквалитетан.

дпколо предл. с ген, показује опкољавање, захватање са свих страна онога што

значи ријеч у генитиву.

дпутар м (обично у мн.) нарочито израђени кожни опанак (обично с украсним

врпцама).

орачица ж веза од уплетеног прућа, гужва (као дио ораћег прибора).

дров, брлам зоол. у изр. — мр ц и њ аш птица грабљивица, орао лешинар (пре

ма суп, Vulturidae).

бс м зоол. инсект из реда опнокрилаца, оса (пор. Vespidae).

дстан м дуг штап којим се гоне волови кад су у запрези.

дтакмлопатица којом се чисти плуг, оритак. —Отикје ш чим се чисти плук.

отреса ж (фр. adresse) натпис на пошиљци којим је означен онај коме је по

шиљка упућена, адреса.

дшац, ошца момча, петља.

дштро прил. изазивајући хладноћу, хладно, земерино.

дшушак, -шка м копно, суво мјесто око којег се вода излије.

падава ж омања шерпа.

пазија ж бот. (тур. pazi) врста зеља.

палац, палца (мн. палци) м дио точка који спаја наплатак с главчином, жбица.

паптаж (обично у мн.) (тур. рајta) нарочито израђена и украшена копча, тока

(на народној ношњи).

парцбв, -ова м зоол. пацов, штакор, исп. штавор, пуов, пус.

пауза

- “ ж пазухо.

иахуЗа

пенџер м (тур. pencere) прозор.

пенџера ж в. пенџер.
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пенџерица ж дем. од пенџера, пенџер.

пенџерић м дем, од пенџер.

пењкат, -ам несвр. оговарати, опањкавати.

Пераша м аугм. и хип. од Петар, Пере.

Перија м аугм. и хип. од Петар, Пере.

Перота м аугм. и хип. од Петар, Пере.

петруље с (грч.-лат. petra, стијена, оleum, уље) петролеј, петролеум.

пећарица ж нарочито израђена пећ за печење хљеба.

пивања ж пјевање, пјесма. — Пивања по цилу ноћ.

пијат и пијат

пијет

пилин, -ина м млади пијетао, пјетлић.

пањ м (према тал. рignolо, сјеменка пиније) мала сапињача на одјећи.

пишћац, -аца м. Пишћац је оно што гори (у лампе), свићица.

пишице прил. пјешице, пјешке.

плазм дио плуга, дрвени држач раоника. — Плаздржи козлац, имаду двичивије.

плеска ж пљуска, шамар. — Плеску би добила што привари.

плета ж плетеница.

пограничар м чувар границе, граничар.

подглавач, -ăча мјастук.

|- (тал. рiatto) тањир, пјат.

подиљач, -ăча м врста алатке у качарском занату.

подложњи м мн. дио ткачког стана, разбоја.

подутдрњак м врста алатке у качарском занату (за дубљење мјеста за дно ба

чве и др.).

поква ж врста хљеба.

помагања ж кукњава, вриска.

помагат, помажем несвр. кукати, жалити.

пдмлидвац, -вца м помељар, помлинар.

посрнут, посрнем свр. повући се, одступити.

поткрт м ђон, потплат.

потпаузо с пазухо.

поћопат, поћопам свр. појести, позобати (о живини).

поуз м пазухо.

пошта ж (према лат. posita statio, станица за одмор гласника и изнајмљивање од

морних коња) 1. аутобус. 2. поштанска служба, зграда у вези стом службом.

прашка ж зб. ситна шума.

прегача ж. сукнена кецеља.

пригат, -ам несвр. (тал. friggere) пржити, пећи.
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приклани прил. претпрошле године.

прикрчит, прикрчим свр. провести, проборавити. — Ту прикрчили ноћ.

припознават се, припознајем се несвр. давати до знања некоме да му је познат,

да га познаје. — Друк, шта се ти припознајеш у ме.

присвлак м преобука, одјећа која се пресвлачи.

прић, приђем свр. у изр. пр И ш ло при ко зуб и досадило (о храни, о јелу),

огадило се, дојело се.

причка ж прича, причање.

протежница ж дрвени дио кола који веже обе осовине, потежница.

прдтеса ж грубо обрађена, отесана греда.

прдцип мруда у воловским колима којаје у дијелу до кола рачваста, процијеп.

прстен м врста забаве, исп. капица.

пруга жаутобуска линија, саобраћајна веза аутобусом између два мјеста. —Пу

кла пруга Дувно-Мостар.

пула, пула и пула ж (тур. pul) дугме, пуце.

пулија ж велико дугме, исп. пула.

пулчаз, -ăзам (тур. pulge, деминутив одрul) (овдје аугментативног значења) ве

лико дугме.

пунац, -нца м женин отац, таст.

пуница ж женина мајка, ташта.

пура ж јело од кукурузног брашна, качамак, жганци.

пус м зоол. пацов, штакор, исп. парцов, штавор.

пушара ж некомфорна старинска кућа.

разумљават, разумљавам несвр. показивати разумијевање за некога, за нешто.

— Нисмо разумљавали муку.

ракан м (према ракно, сукно) врста сукненог шала. — Носи пас и ракан испод

модре.

ракат, рачем свр. оном. шумно избацивати из грла и душника пљувачку, слузи

др., Хракати.

ракија ж (тур. raki и аrаk) чашћавање (ракијом и др.) као дио церемоније при

просидби. — Буде ракија те цуре.

ракиџија м продавац ракије (који иде од села до села, од куће до куће).

рањика ж омања шерпа.

ржаника ж ражано брашно.

реза ж (тур. rezе) засун, запор.

рецељ м држак на косишту, руцељ.

реста ж млада, тог љета израсла грана, изданак, младица.

рисуља ж име крави.
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pдба ж одјећа, одијело, рубље.

рога ж име (рогатој) овци.

pддаква ж в. роква.

pдква ж бот. зељаста повртарска биљка Raphanus sativus, ротква.

рубање с гл. им. од рубат.

рубат, -ам несвр. (тал. rubare, плијенити) принудно наплаћивати (порез и др.),

плијенити.

рубач м онај који принудно наплаћује порез и др., пљенитељ, исп. рубат.

руте, рута ж мн. одјећа, роба.

садак м горњи дио одјеће од сукна, различите дужине, обично без рукава.

саламет м (тур. selamet) прави пут, спас.

самсер м зоол. твор.

саплит се, саплијем се свp. скупити се, сабрати се на једно мјесто, слећи се. —

Сапли се исКоњикушића играт.

сачикат, сачикам несвр. дочекивати, сачекивати, исп. дочикат.

саиакм (тур. Sacayak) жељезни троножац над ватром на који се ставља посуда

за кување.

сваст, свасти ж женина сестра њеном мужу, свастика.

свитлица ж бљесак као посљедица електричног пражњења у атмосфери, муња.

својбина ж родбина, својта.

седеф м (тур. sedef) сјајна материја (из унутрашње стране шкољки) која служи

за израду украсних материјала.

сењ, сења м жељезна мотка која служи као ос горњег млинског камена.

сестрана и сестрана ж сестрина кћи, сестричина.

сестрићна ж в. сестрана.

сило с вечерна сједељка, сијело. Изр, велико -, мало - као саставни дио

вјеридбеног обичаја (виђења и упознавања будућих пријатеља, договара

ња и уговарања свадбе, броја сватова и др.).

синија ж (тур. sini) низак округао сто, софра.

ситница м и ж ситничар, цјепидлака. — Ситница — најгори исан.

сић, сића м (лат. situla) суд за воду, кофа, канта.

сјајна, сјајна, сјајна, сјајна прид. (у ж. роду) бременитајагњетом, сјагња (о овци).

скале, скала ж мн. (лат. scalaе) љестве, мердевине.

скарит се, -им се свр. (према кар, прекор, грдња) онерасположити се, наједити

се. — Ја се скарио, мука ми.

скемлија ж (тур. iskemle) клупа, столица.

скобла ж врста столарске алатке.

скотна прид. (у ж. роду) бременита прасићима, супрасна (о крмачи).
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слап, слипа, -о у изр. слип ко зид потпуно слијеп.

смирит, -им свр. погодити, потрефити. — Њега смири у чело.

смитљика жбот, паразитна гљивица Ustilago из ф. Ustilagineaе чије врсте живе

на кукурузу, снијет, гар(а), главница.

сова ж име овци. — Сова не би имала ушију.

соја ж мотка, тољага.

cрг м (тур. strik) дуга мотка објешена с крајева на двије узице отавану, за преба

цивање одјеће, робе, рута.

стан ж етн. разбој за ткање, стативе.

стат, стојим несвр. становати, пребивати, стајати. — Ко стаја стај.

стаћил м сватовски старјешина. — Стаћил је био за старбга свата.

стегно и стегно с в. бедра.

стицат се, -ам се свр. потрудити се (око нечега), усредсредити се на неки посао.

стожинаж стуб насредармана око којега сетјерају коњи при вршидби, стожер.

стопањица ж домаћица.

стримоња м име волу.

стрњика ж њива са које је покошено жито, стрниште.

строжак, -ăкам (њем. Strohsack) врећа напуњена кукурузовином, сламом и др.

(за сједење, лежање и сл.).

сукун дедом в. шукундид.

суноћаш се, -а се свр. почети се смркавати, заноћати.

тавица ж зоол. пуноглавац, жмурак.

тека ж (грч. theke, oстава) свеска, биљежница, писанка.

тишљер м (њем. Tischler) столар, тишлер.

треф, трефа м (према њем. Тreffer, погађач) случајност (да се на некога, на не

што наиђе, да се нешто погоди и сл.).

трзе, трзета с касно јагње, сугаре.

трлог м утрвeн, угажен пут, пролаз (преко њиве, ливаде и сл.).

троножац, -шца м столица са три ноге.

ћеип м (тур. keyif) добро расположење, наслада, уживање, ћеиф.

ћикара ж (тал. chicchera) шољица, шалица.

ћиндија ж (тур. ikindi) трећа по реду дневна молитва у муслимана, доба дана из

међу поднева и заласка сунца.

ћопат, ћопам несвр. јести, зобати (о живини).

ћуко, -e м пас.

ћуксија

ћукшија

ћусегија ж (тур. kösegi) гвоздена шипка за подстицање ватре, жарач.

} ж, в, ћускија.
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ћускија ж (тур. küskü) гвоздена полуга за бушењерупа у земљи, за подизањете

рета и сл.

удадбеница ж дјевојка која се удаје, удавача.

ужба ж пун мјесец, уштап.

узливача ж врста погаче.

уштит, -им свр. ухватити, ухитити, прихватити, узети руком.

уманет м в. аманет.

јстајат се, -ем се несвр. устајати. — Она је се устајала отворит.

устра ж (тур. ustra) нож за бријање, бритва.

утор мусјек, урез на крајевима дуга (за углављивање дна) за кацу, буре и др.

уторит, -им несвр. правити уторе, урезе, усјеке у дугама (за углављивање дна)

каце, бурета и др.

фета ж (тал. fetta, комад) врста сира (у ситним комадима).

фучија ж (тур. fic, нгрч. boutsi) нарочито направљена повећа посуда за држање

ВОДе.

хефта ж (тур. hafta) недјеља дана, седмица.

цака
-КЛа М СТАКЛО.

цаКО

цватигора ж име кози

цивикат, -ăтам писмено увјерење о извршеној купопродаји.

цилендар, -драм (грч. kylindros, ваљак) стаклени ваљак на петролејској лампи,

петролејска лампа која има такав стаклени ваљак.

циркус м (лат. circus, круг) забаван призор.

циркузит, -им несвр. збијати шале, лакрдијати. — Да ја умрем, би, Госпе ми,

циркузили. Мој Франо, он ће циркузит да сам ја умрб.

цулиндар, -дра м. в. цилендар.

чакшере жрl. t. (тур. фakšir) нарочито израђен доњи дио мушке одјеће, обично

од сукна, чакшире.

чањак, -њка м (тур. ganak, земљана посуда) дрвена здјела.

чапра ж в. бекиња.

чауш м (тур. gavus) онај који се брине о реду у сватовима, сват који има задуже

ње да развесељава остале сватове.

чвачак, -чка м нарочито подешен рукохват као дио косишта (за који косац др

жи, обично, десном руком).

чврљак, -љкам комадић који остане при топљењу сланине или сала, чварак.

чекало с дашчица која регулише равномјерно падање зрна из коша на млински

камен, чекетало.
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черан

черењ

черма ж в. јачерма.

чимовица ж зоол. паразитски кукац риличар, стјеница, кимак.

чинит, -им несвр. помоћу решета одвајати жито од уродице. —Жене су чиниле

жито.

чорат м

чораша ж

чувават, чувавам несвр. повремено долазити до информација, слушати о неко

ме, о нечему.

чула ж име овци (малих или подрезаних ушију).

чуласт, -а, -о који је малих или подрзаних ушију (обично о овцама).

чулин, -ина м име овну, исп. чула, чуласт.

џуџан м зоол. твор, творић.

шара ж пушка (обично украшена шарама).

шараљика ж врста блање.

шароња м име (шареном) волу.

шимла ж (њем. Schindel) зб. дрвене дашчице за покривање кућа, шиндра.

шитило с удубљење, жлијеб.

шиша ж (тур. Sise) таваница, плафон.

шишарица

|- черјен, свод изнад огњишта кроз који пролази дим, таван.

| (тур. gorap) чарапа.

х }ж плод четинара, шишарка.

шишарика

шкија ж (тур. eskiya) врста дувана.

шофер, -éра м (фр. chauffeur) возач.

шпеода ж чиода, игла прибадача (исп. шпенадла — њем. Spenadel).

шпица ж (њем. Spitze) сјеменка, коштица плодова неких биљака.

штавор м зоол. пацов, штакор.

штепат, -ам несвр. (према њем. Stempel, печат, жиг) прегледајући, контроли

шући обиљежавати на неки начин. — Наниђе, штепа карте.

штрљац, -љца м зоол. даждевњак Salamandra (maculosa, astra).

шудар, -ăра м (тал. sudario) врста мараме.

шукундид м прадједов отац, дједов дјед, чукундјед.
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Брате мој, узбјаливоду уног ижињера, Аничина сина. Они би је покоси

ли, ливоду, знаш, а ја ћу доћ па купит готово сино. Зовем купилице, има чеља

ди, кадједан пут — натоварили тешко. Привали. Трактор се привали. Ја ијо пи

ту и Ћбића млада, заидно. На тракторуједно четири-пет квинтала сина. Говори

ови, ја ћу те потегнит с авутом. Потегну. Уитиб Илијаш са стране. Има тога, да

ти кажем, четри-пет квинтала сина. Нема о ток ништа. Ја ћу остат чуват сино,

немаједан метар и по до тесте, а увик пролазе тамо-амо. Ја нисам ручб ни ужи

нб. Наниђе једно авуто, малено, те засвитлило. Ка дође, питам: „Кои си ти?“

Ево иђе на торбе купит. Код мене гвоздене виле. Ја у бајту, на сину. Чекајка ће

ми доћ. Никат. Анђелко иђе и Здравка моја. Анђелко отирб сино.

Пошо ја стаји и повејо коња, да узјашим на коња— изниће ме коњ стаји. Ја

се затрка на коња, а озбра прилети, па доли. Па се прибијб, и ондак, ја не могу ни

да се дигнем. Лежб. Одозгар ме морају носит, не знам шта ћу. Иђем узјашит па

иђем стаји. Ја изашб стаји, изниб ме коњ. Дође кум Лујо и невиста му. Не знам ди

мије водир. Кодједног кукурика наша водир. Село изнило да је водир о мени, ви

си, а ја одам по Бćћића поду и питам за водир. Колико самја пута пајб и у пољу?!

Било је тада наши радили по ваздан за два кила брашна у Јокића у Црве

ницам. („Која је, дедо?“) Осамдестри. Ја се бацио доли у Ерцеговину, у Андри

јанића. „Има ли посла?“ „Има.“ Ја био поштен па нисам тијо туђе, а просипљу

паре и бацају. Ја ћу мест дућан, покупим и оставим. „Ти си наш пети брат.“ Њи

зи четири и ја. Ајмо подилит паре. Шта триба?

Цигарете у једној кутији. О сто комада. Пијемо. Триба жито. Трибало би

даске, триба ово, триба оно. То сутра дан долази. Свакб мисецдана квинтал ше

ничена брашна, квинтал курузова, ја шаљем кући. А тада је био глад.

У Јозе Шимића бише крмак, а нијетило уранит. Њизи десет тешко га вата.

Загрнили руке. (Асвадили се с будаластог Круне.) „Не смидемо унић.“Ја приђо

тамо, увати— кољи. Која је то снага била. Штаје мени било осамдесет кила. Ијб

је се јечимен крув, било је се гладно, било је слабије него је данас, али цуре

играју коло — да у један образ дирнеш, из другог би полетијо крв, а јечимен

крув иде, разумиш. Ја мало више волио одат цурам. Ја би заједну ноћ обашб и

Месиовину и Степен. Ја не петљам кад говорим, а увик све добро. Иђем ја у
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Конгору к миси. Узб коња на дернеку. Јашим. Каже Анте Маркановића:

„Откален ти је коњ?“ Вадим цивикат. Ја доли се скра, паде.

Ја понио седам-осам стоја, више нисам, а кат он каже: „Све ја имам што

триба за пилу.“ Све мора мињат. Кад он извади — ови комат кошта малијун и

шесто илада. Шта то, богати! А ја имбјош двиста марака, имам сто долера, и

то што сам понио пара. Три мелијона мање сто илада платио. Неће ми прими

долара што нећу ја отић из Семизбвца на Илиџу. Ка сам ја дошо на Илиџу, раз

мино паре, тамо дошб, пишице долеко. Јајамио пилу. „Рекб ми Иван да даднем

ти пара.“ „Нећу, просијак нисам, нећу ти пара.“ Су седамдесет иљада ја дошб

липо кући. А ово. Чекај два сата. Иђу обучени људи, липо обучени. Кућете? На

Имацки. Иђем ја. Ићемо у Пиле на ручак, они мени платили доли ручак у Пиле,

и у Јакишића платили ми по пиву, најлипшати фала. „Де ти приповиди како ви

шиљеже поиште!“ Наз два га поили— а што је крепало мање-више, ми се наили

и добро. Свакако ће крепат. Ја не волим бравијег меса. За колико би га могли

поист? За дан— сутра дан би били гладни. Сиди вамо. Склопила киша, сила бо

жија. Јуче је био виши витар, а Ката отишла у стрине. Земерино. Здрав си ти ме

ни. Јуче гужва била. Тољагом млатили. Свит и у свиту свашта. Свадили се, бу

далашћина. Акоје и крив, што није по Црљеницам карлисб— бижалова пропи

вала мајка! Он и даиџић му посрнуше, бижали у ограду, из ограде, купе стине.

Уитру уитили га. Кашумали се.

Перота Радош (Сеоница)

Лако је манитат, а не говорит. Чујеш ти, ова генерација, он ти не би мога

разумит кад бити казива, он би река, ма није то ни било. Ма шути. Нокте му је

риза. Јозо рачуна да море све на свиту. Ја га разумим и дубље. У оно вриме по

којни отац ми био мајстор ко сам ја данас. Никада није има. Ништа. Мајстор

био, паметан човик, ваљат, ни от какве раскошћи, оно што кажу, па да би то ба

цио, и никада млико с мликом, не би за мајку божију. Ја сам исто онога знања.

Малтеришем, зидам, дижем куће, све то мени ишло од руке. Јачи камо се куд

једнога вримена, него што је данас ови момак. Ја сам мора радит за два килаје

чимена брашна, ако је газда брезобразан, па самлитми шта било, јечим се мли

је, или је зоб самливена, или љуљ, оно најопадније жито — ја сам за то радио

дневно. Морб је тако радит. Данас зарадићу педесет кила брашна крушнбга, а

не одјечима или од зоби, или од љуља. Оклен ће он живит која данас могу жи

вит, не мере брате. Није он био немајстор. Поименице га зове—трибам ли ја те

би сутро. Богу се гриши сада. Има људи богати, па каже велик му пориз. Мене

каурка стрина посла у Бришник, да уља донесем. По уље у Бришник, она канти

ца! Мени није за вриме рата и иза рата било тешко, зна сам штаје и како је се од

играло, него је мени за вриме мира, који су тојади били. Болан, кад ја видим да

је тебе спржило,ја те разумљавам, било је вруће. То је тако морало бит, није се

могло друкчије остат жив. Они вакат, покупи нас, па оној ћуприји, ниже Миљи

не куће, па по сву ноћ призиђуј цесту и вади стине, доли даље к Сувому врилу.
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Онда ди носи оне гранате, па кад ујити, зароби. Ја ово увик браним. Стара Југо

славија, пуно ушију, стенице. Униђи, покри се, сник. А данас, дај ти јабуке, о

месу и да не говоримо. Он се помало кељи, дите. Ја нити сам чујб за њу. Видио

сити како ми мезимо доли у Пере. Два крмка закла. То мене наљути. Ја не могу

Ист. Ја својој дици донесем синоћ— оћете ли да печете на ражњиће. Неће кајма

ка с млика. Ма не би га се окусило. Не би се окусило кајмака. Тоје пришло при

ко зуби. То не иђе томе ни стоти дио, што момак очекива шта ћуја изрећ. Ја сам

чепрка ко кокошка, да би наша црнбгјечима по ђубрелуку, или зоби, или коку

руза, које је прошло кроз кљусину, то самја ијо, добро дошло. Немеш ни наћ. Ја

сам био слип козид. Сиромашћина била. Триба се помоћ они који не мере. Онje

био богаташ што сам ја копа у њега за два килa јeчимена брашна. Он је био за

довољан. Ја данас сидим, баш ме брига, воља ми поист, воља ме попит. Иљаду

постоје тако — ни споменит со тим. Данашње вриме, боље сто на сто него што

је некада било.

Не можемјарећ, одаклен би почео као од обичаја, на пример кад би, море

бити Анте зна, и ти знаш, вечерас да буде ракија те цуре. Уманетје прија. То би

дошли момци, пар њизи, и однило од њезини или очерму, или пар чорапа, бозо

ваца, за оманет. Младожен иђе, ракија буде, он скупи своје најближне у цурску

кућу. „Čдаклен сте ви дошли?“ Ови се каво извињавају да траже конака, једно

вриме. По човику литар ракије, какоје ко могућан. Оду горикаре, к нашемедру

штву, до сванућа. Свекар њезин, замотано у марамицу, пара колико је био мо

гућ, на пример. Иђу на прстен. Цура пристаје. То би се унаприд знало. Иђу за

мирачи. Колико планира сватова, толико замирача. Младожења би сидио под

свићом. Трајало би то. Коло, трка коња, бисни сватови, пратибвци. Сиди, иди.

Она је се устајала отворит. Ако је обећала па приварила, плеску би добила.

Знали су људи по једну соју, знали су носит у онај Гвост, да би дотрали

коња дрва, товар. Читава Месиовина туде. То Гвозда чувано. Гладан очију не

ма. И дан данас да виде Буковичанина да сиче онде, наши не би дали сић, усић

греда, зафаљујућ тому штоје се тако чувало. Мркодољани с пар коња отишли у

Гвост— да се чује гори на Дивојачком врилу— растоварише се. По брану им се

да дрва, греде, жиоке чим би се куће покривале, потриба. Седомдесет људи из

Буковице, по ноћи, у Гвост. Ево ти одозда Миљацке, Степена, све амо, па кад је

дошло овизи седoмдесет — бит, поваљиват. Они опали пушку, а одовда Миља

чани, Степењани, долети, групиши се, потрај. Највише и поплашило ово —

женске досат су имале оне аљине, о сукна прегачине, а женска једна полетила

била, апаш неки, Луца, они мислили да су жендари. Нас су жендари поштовали

што ми чувамо. Ондар, једнога гори ту уватили, није мога летит, исприбијали,

оста ту лежећ. Један из овога Брига, човик има добар пиштољ, колац, да ће у

срит чела. Грго подигни руку, ту га повалили. Тек сутра дошло одота, дошли га

тражит. Један улетио с коцом, сорили га, исприбијали. Дођи цркви, на Бадњи

цу, а један завео коња, мећат. Кад, мој брате, тревили га гони дрва. Докје сере

кла миса, одлетило нас пиет-шест, ја сам увик, путем закона дај сикиру. Човик

отишб, води кобилу празну. Тако је то било миђу нами. Сад није, није потриба.

Ми нисмо разумљавали муку. Данас би га човик разумија.
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Кадми је било једно шеснест година, тада нисам мога ни лигтимацију из

вадит, него мора је се главар потписат за ме. Иђем у свит. Немам ја трошка.

Кренемо ми овдален пишице на Јабланицу— Има добри десет сати пишице. По

несем русак мали, мало крува и сланине, чобанску кобаницу. То ми триба. Ли

то, вруће је било. Ајде прико поља, испод Врана, на Рисовац, низ Дољане. До

шли на Јабланицу. Мрак. Сидемо у вбс. Ја jадан умбран, на одник, лега, онб ко

баничице по себи. Пуста жера. Мене е бацило на вагун, рећемо, у нас празан.

Кад оду вагунери, ти донеси воде, служи са водом. Иђем и ја за Сућеску. Не

знам пута прико шуме.

„Мој био та синтакси возио. Дим избија брду, велик пламен, види. Спаша

ват. Отел. С ватрогасцим. Не сми скочит са другога спрата, о три метра. Страга.

Пусти виндеку. Грк држи дите у руками. Дечко. Пушћа дите, јадите уити. У та

доба жена му, прида мном. Ку су врата, натиска дим, басамаци, излетиб, умрт.

Ни ми је било лако. Грк млад, шестеродице, синова, снедмо му умрало дите.

Жали. Дилимо добро и зло, он би зна навратит у мене. Способан човик— швер

ца. Он би мене сузам полива, толики претељ.

Стипе и Анте Буљан (Месиховина)

Навези везену кошуљу, свенгана кошуља, има и сат, тамо је капа моја и

шудар, и ширити по капи, мрђалице биле, џиџа, талиpи, папте ћилимаче, ђер

дан, кошуљак били, па јаку разбаци. То се било носи. Шета се с момцим — липо

сејамиш испод руке и оде. Везало би се обисило низ леђа. Свашта је се то нбса

ло. Голотило шибало. Шарвале. От клашања шарвале. Стан кад би се ткало.

оне што кажемо дви станице. Оснује се снутак најпрво, онда се навије на дрво.

И уводи се у нита четери. Сукно је у четери, а клашњаје у два нита. Метнеш јо

петдрводиће се завијат, кат се ткаје. Доли су подложњи —четери су подложња

како су четери нита. Нита се мињају, ја оно, ја онб. Унда то се отка, и чуњак се

пробацује и тамо и амо, насучеш ону цив вако.

С другарицам крув кували. Од јечима, одјечимена брашна. Пода сачом.

Пé-шест крува сам исто пекла.

Мала она змијица, вака овлика, истом што је се окотила, ујидла је за стег

но, ишли у Бришник тамо ш њомен. Како није било опазно за змије, боже сачу

вај! Козе су најопазније. Ми имали ону Цватигору, и закопали је, само врат ви

ри и глава, и прико циле ноћи тако она буде. Ујидејој и заву, полуди исано зно

ји. Цилу ноћ сидили код ње.

Они су лежали ту, ја и покојни ћаћо, свекар ми био, Ложиш, шуши месо,

мучи се. Жене се бабиле. Евовлишно ти донесе, чудо ти је то попит. У нас и је

помрло тако четри-пет. Мучи се, лежи. Чорапине оплети од вуне, жуљеве нати

рај, колико би се жуљбвa нaтирало, ко зна. Шта ти је било доли? Земља. Ника

кви намишћаја, шпоретина црна и огњишће, и комаштре — ако ћеш наставит

они бронзин јаки, или котлушетина, мало зеља ако убереш у ну котлушу, набије
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пуну. Като проврије, оде прико котлуше. Онићаћа његов стали. Они кључ с ог

њишћа, па промишај.

Ко стаја стај, торбину упрти, убаци крува у њу, боцунину воде, иђи по

драгом. Баци бисаге прико магарета. Два бисага висе.

Липо се носиле черме, плете, капу и везало натрћено низ леђа обиси, ките

доли, испод чоје, а иђи по драгом, овце чувај, галами. Прегачу, коврљак, аљину

носила, пас, и ракан испод модре. Прико модре оне ширите са седефим сплића

ни, чорапа и везени бозаваца. Опанци с опутом. Џемперплетени, испо зумбина

вири доли.

Дође момак и цуре пита оће ли. Ракија се почмедилитњијова прија, а ње

гова је посље. Čде се, сиди се до мрака. Меће се та рана. Сиди до поноћа и ка

шње поноћа, до сванућа. Рубац. Пита се цуре. Она се тражи именом, ја. Она ја

мито, стави у нидра. Оде се пратру на прстен, прстен се дадне. Дадне седиверо

вим чорапи.

Ива Радош — Црвеничка (Црвенице, Сеоница)

Прија се у сватове ишло с коњмом. Оседлај коње, ако није имо, метни са

мар. Онда се ишло с колим. Сад нема више ни кбла. Сад иђу с аутим.

Направио бнону руду с обе стране. Било на колим пе-шест навиљака. Ко

била се плане и к врагу. Он је остб, пусто редине. Ко ће њу приватит” Ђаво

Прико оне лисе прискочи. Bта ђавле да се доди, ни ногом, ни трбувом. Оде стр

му. Он доли за њбм. Узб капу, метно каменчића. И дође.

Барбарић Анте (Челебић)

Моја матер родила нас трбе. Ћаћа старбга, покојни ћаће, био у Рујану.

Њизи било пиет браће. Сукнено све носи. Везли се рукави, садак, черме, аљине,

бошче биле. Барунџуци носили се, капе, па пиерле. Вуну липо опери, очупај,

преди дан-ноћ, ткај сукна, крој садаке, мушкићим рајтбзе. Имаду шалове му

шкићи. Било је липи старина.

Бронзе се чују придзору. Чују се прикотесте бронseи воли. ПокојниИли

ца по осам волбва увати, све из блата одвуче, однесе. Покојни Лазо Бабић, покој

му души, он је умро у Рујану код Бошковића кућа, сидећ, у Вешића гори био

шумар. Сико нами тегобеље. Кола су радила се о дрвета. Стирај кола озго на

коњим, доликаре напери, мајстар Лазо.

Играло се на капица, прстена, знаш. Čва кућетина наша — сапли се иско

њикушића играт. Proвић Јаков, Врљбм га звали, изашб. Ушб, гледа по капам —

бвде је прстен. Ника клепка,чула се к врагу, у Раздбље, сач, звони за онизим ко

изгуби. Играј се никога клиса, млати тамокаре, држи чорапину, бичветину.
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Истрај овце, гри се — а благо на очимам, пеци кумпире. Држали краве.

Свисвети се примакли, а ну! Ники бунар, третина га не држи воде. Нисам не

здрав, липо нами. Прикода нема. Осомдесет једну годину.

Марко Ћурковић и Мара Ћурковић (Перић, рођ. у Доњим Рујанима)

(Чапразлије)

Сијали смо жито, о тога смо јили крув. И кумпире смо садили. Досада се

орало, копало, стока се држала. Бише у Туслоње шеница ко сунце.

Иђецури, ш њом говори, она ако оће дадне му они аманет. Онда одуста

рији тамо и споразуми се ш њима. УОнда оду на прстен. Носило је се јело у цуре

кућу. Ја, јабука. Кућани, који момка жени, иђу. Понесе се јиће, пиће. Она даде

ники дар— као чоране, кошуљу. Послим, јопет, иђе нависти се у цркву, три пу

та се нависти. Понесем јића и пића, да не би остб срамотан. Рекне да оће, и кад

липо прстен узме — све то буде — она каже: „Нећу.“ Цура приварила. Oнда ти

мора они куће домаћин све платит, они трошак што си донио. Ушћипке, месо,

мбра ти намирит.

С коњма смо врли. Плива на једну страну, жито на другу. Жене су чиниле

жито. Напаке зиме буду. Стипића овце затрпо сник. Иле земљу, оно пувало,

сник се отопио око њизи. Вуну са себе. Писаћемо Зели Стипића, то су његове

овце. Ја сам гледбpбгу, што је кутарисала жива. Десет-петнествукова крижало

се. Моја дица имаду пушке и чланови су ловатијег друштва. Има и медвида.

Скоро је један медвит сашо у средину Шуице. Ј6зи Цареву дви овце убио. Ко

сми медвида убит? Више за медвида, нек за двајест оваца.

У истој овој кући бвде е било огњишће. Веруге обисимо. Комаштре. Један

кото или бронзин. Крув би пекли. Имали смо пекару на огњишћу — разгрни

жар, покријеш сачом, затрпај лугом. Ово се куће поправиле како се пошло у

Њемачку.

У Антића Крстановића, у биртију, чудо нас се сабере. Пијемо. Кад изби

срески начелник, изби Цицко. Ди си газда Мијо? Ја сам потрошио двајест дина

ра ракије. Одма мени даде кутију о сто комада — цигаре. Даји људимом. Подај

кнезу кредита нек људе части. Буре ракије. Послим нису за Мију гласали. Ја се

све кријб од Мије да ме не види.

Божо Миоч (Шуица)

У главије ни у кога ништа, а ни у кога мозак, памет. И Петко зна учит ди

цу, а и ја би знао. Петко не учи ништа, већ ово нашко воде— рачунање, писање.

У никим школам уче језик, у никим нису. Приврћеш папир. Слабоја чујем, ме

ни то не долази све до краја. Јуче сам то научио — познат пивца. На Триљу, са

стало се нас десетак, жена, људи. Каже— било око, пивац. Ја добро видим. Ни

сам се наспáво, дримбван, зивам. Ја не чујем ништа. Он шапље, а ја глув — не

чујем. Досат они стари људи, око огњишћа, па пљује, избацива, узригава — ма
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ко ће све знат. Штаћутија казат, кат сам остарио. Причатја стебом или ш њим,

или шутат. У свадбам пије, иде, лумпује, пивају сваке разне писме старинске.

Мислиш— шта му је? Ено сат смије се. Ја нит знам шта ћу говорит, ни изаћ, ни

отић. Неш искуће! Бижиш! Ајсат нековичовик изађе. Отворио врата и кући.

И нема у наши људи више брка. Прави човик— велики брк, мустаћ, ста

pински брк, а нема га више. Мали брчић— по човика. Има у православни. Гледб

сам у Гламачу и Гракову— у стари, ево! Несталобрка. Обрије се. Миђу плећим

уватило ме. Боли ме измиђу плећа.

- Гледам воде — куја Матковића. Иванушин зец долазио воде мојој кући.

Уђе у подрум, она не сми. Он у купус, она не сми. Ува у Ћају. Ја на прозор —

гледам. Оћули узет пушку паубит— ма нећу. Баш сам у Триљу гледб — о —до

бро ловатије, алтичар. Мого би бити за зеца. Нема више. Докје бијо мој шарго

и Перића онај — ти ниси трибб одат. Сиди док они не дотрају. Кад дотрају, ако

си мајстар, окини, привали. Мадије онбловатије керче. Бабо ка дође воде, Џо

ка, он швраку, врану, дај, куме, пуцат. Нема ловаца. Ја и Спасоја иђемо. Уитра

се изађи зарана, запосиди. По цилблато. Ако не наниђе— керове. Е, Стеван Ка

лаба, ондје мој побро најпрви. Оно триба за ловца признат— и да ловца нема ко

што е он. Он дођи воде к мени. У мене ноћуј. Цмиља иђе у четри-пет сати. Ка

же: „Побро, ја би кући. Сутро светац, присутро светац.“ Два дана наши светаца,

знаш. Кажем: „Морешли ти сидит у кући?“Каже: „Додијаће ми.“ „А морешли

ти ић у лбв? Ја ћу теби дат пушку, а мој кер, ево га, свезат.“ Ја све њему казб —

путом, гори, за изаћ. Једнога срндаћа натрали. Долеко. Каже: „Ја сидим, чујем

одонда, прико драге, лети срндаћ, Јунчина.“ Ко ловац! Ми јили меса. Тужит”

Мене да примеће? Откален? Не прикучивај!

Наши су трећи на игром. Ја слушб воде на радијун, откраја до краја. Липо

легб на кревет, и радијбн. У поло три угасио. Двиста педесет и дви медуље на

свим утакмицам. Наши на медуљом однили — они у ном, они у ном. То је! Нај

више победа однили — са свим. Овизије седамнест други држава. Најјачи су

Талијани, па Французи, па наши. У Сарајву ће бит зимске игре, онда у Љубља

ни. Ајдук сутро с Турцим.

Коњу и псу не вируј. Кобила се подалакне — обимо ногом — па воде. Мо

раш увиклипо. Ић до поло њега да те не мере декнит. Ја, ногом. Продбје. Иће

на Триљ купит коња. Ја имо коња, и Поповић једнога. Оремо на два. Мате и ја.

Ја ш њим у сувез. Метнемо комаћу, што иђе коњу на врат — у нас нема амови,

већ комаће. Кола и на њиву. Истакамо искола. Колица доли, плук доли, увати

мо и ори. До мрака. Нисмо дришили, ни везали. У Јоце ништа мазговца, он ку
х

пио. Орали у Буљана. Пролиће. -

Ћаја Аугустин (Струпнић) (За себе каже: Ћаја Јавгустин, Струкнић)
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INikola Ramić

THE LIVNO-DUVNO DIALECTAL TYPE

Summary

Presented in the thesis is a review ofphonetic, accentological and morphologi

cal features of ikavian-šćakavian speech in southwestern Bosnia. Some outtanding

syntactic characteristics of this speech are also pointed at. Examined is the ikavian

speech ofthe inhabitants of communities ofTomislavgrad and Livno, i.e. the territo

ries ofDuvanjsko Polje and upper Livanjsko Polje. In this area the majority ofpopu

lationa are Croats — 54.000 inhabitants, while there are some 9.000 Muslims and

3.300 Serbs. The ethnical situation has changed drastically after the recent war. The

outstanding phonetic features of this speech are the ikavian change ofjat (lip, bilo),

standard articulation ofvowels, with sporadic, optional diphthongisation ofmedium

vowels -e- and -о- (šest, mидre), as far as consonants are concerned, it is the occur

rence of groups-šć-, -žđ- (šćaр, zvižda), the change -jt- - -ć-, -ja- - -d- in verbs like

doći, and, in the category ofnew jodization, characteristic forms on nouns in -ijakand

ajdectives with morpheme -iji (rôdijak, teletiji), formally unmotivated. This speech

has new accentuation of younger štokavian vernaculars. Phonological function is

performed by tone, quantity and the place of accent. Morphological characteristics

mark this speech significantly. In the category of declination, outstanding cases are

Dative, Instrumental and Locative plural. Although equalized, they are distinguished

by a number ofendings, old and new, which is the result ofweakening of interpara

digmatic distinctions, as well as reduplication and intercrossing. This brings these

vernaculars close to Dalmatian ones, while long-a- in Genitive pluralis, interalia, an

indicator oftheir development in the trends ofthe youngest štokavian vernaculars.
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