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ДИФТОНГАЦИЈА У ДАЛМAТОРОМАНСКИМ
РЕЛИКТИМА ЛАТИНСКОГ СУФИКСА -ĔLLU, -А**

(ИЗ БАЛКАНСКОГ ЛАТИНИТЕТА XII)

Предлаже се да су срп ско хр ват ски ис хо ди ко ји се у дал ма то ро ман -
ским ре лик ти ма цр но гор ским на ла зе на мје сту ла тин ског Ĕ́ у де ри ва ти ма
су фик са -Ĕ́LLU, -A, тј. *ě > jе и (и)ја, траг диф тонга у дал мат ском је зи ку,
тј. *i̭е и *i̭а, ко ји су од оно га Ĕ́ би ли по ста ли у два ко ра ка, и то, Ĕ́ > *i̭е,
ода кле је он да jе, и *i̭е > *i̭̭а, одакле је онда (и)ја.

Кључне ријечи: историјска фонологија, етимологија, латински,
балкански латинитет, далматоромански, српскохрватски, Црна Гора,
Бока, дифтонгација, латинско Ĕ́, суфикс -Ĕ́LLU, -A.

1. Увод

Суфикс -Ĕ́LLU, -A од старине је у латинском служио за обра зо ва -
ње деминутива, као нпр. у АGNU (Pl.+) „јагње“ ⇒ AGNĔ́LLU (Pl.) „ја -
гањ че“; v. TE KAV ČIĆ 1970: 203sqq.

Ро ман ски ис хо ди овог обра зо ва ња или оста ју де ми ну ти ви или по ста ју лек -
си ка ли зо ва ни, као нпр. лат. AG NĔĹLU > фр. ag ne au, ит. ag ne llo, рум. miеl, и та ко да -
ље, што v. REW 284, све у зна че њу „јаг ње“ (не „јагањче“).
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ског је зи ка и из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка” (бр. 178007) ко ји фи нан -
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Суфикс -Ĕ́LLU, -A радо се смјењује суфиксом -ŬLU, -А, у истој функцији, од
којег је постао; v. HAKAMIES 1951: 10 и VÄÄNÄNEN 1981: 89. Ова појава налази се
већ у класичном језику, што уп. АGNŬLU (Diom.+) поред AGNĔ́LLU горе, ОCŬLU

(Pl.+) поред OCĔ́LLU (Pl.+), VITŬLU (Cic.+) поред VITĔ́LLU (Pl.+), итд.
(У далматском језику смјену -ŬLU, -А ⇔ -Ĕ́LLU, -A биљежимо у реликтима

парова АRŬLA ⇔ *ARĔ́LLA, АSSŬLA ⇔ *ASS(T)Ĕ́LLA, FАCŬLA ⇔ *FA CĔ́LLU, *GЕRRŬLA

⇔ *GER RĔ́LLA, ОFFŬLA ⇔ OFFĔ́LLA, PISCŬLU ⇔ *PISCĔ́LLU, SCАMNŬLU ⇔ SCAMNĔ́LLU,
SCОPŬLU ⇔ *SCOPĔ́LLU, SITŬLU ⇔ SITĔ́LLA; v. PLSA 55, фсн. 168.)

Суфикс -Ĕ́LLU, -A такође гдјегдје смијени и -(I)CĔ́LLU, -A, као нпр. у AG NI CĔĹLU

(Pomp.) по ред AG NICŬLU (Arn.) и AG NĔĹLU го ре. Ово је ва ри јан та су фик са -Ĕ́LLU, -A;
v. HA KA MI ES loc.cit.

У дал ма то ро ман ским ре лик ти ма де ри ватâ овог су фик са, лат. -Ĕ́LLU,
-A, у Цр ној Го ри мје сто лат. Ĕ́ на ла зи се или сх. *ě > јек. jе или сх.
(и)ја; мо ја те за је да су ти ис хо ди траг диф тон га ци је у дал мат ском
је зи ку.

У дал мат ском по сто ја ле су, као што је по зна то, дви је диф тон га -
ци је;1 v. MU LJA ČIĆ 1962: 252–6. То су тзв. пр ва и дру га дал ма то ро -
ман ска диф тон га ци ја (или Brec hung).

Дв ост еп ени ра звој предложио је BARTOLI 1906: ΙΙ 331:

уз то да степен *i̭e у вељотском није документован.
У раду из 2015. ја сам показао да је тзв. псеудојат, који се налази

у далматороманским реликтима српскохрватским, прежитак овог
*i̭e; v. ЛИГОРИО 2015: 45–55, 64sqq.

Пошто се реликти ове појаве, Brechung-а I, простиру од Крка
до Бара, тј. по вас ци је лој дал мат ској ро ма ни ји, пр ва диф тон га ци ја
мо ра ла је бити општедалматска.

Brechung II, за разлику од тога, није општедалматска појава.
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1 То јест, тер ми но ло шки; у ства ри је са мо пр ва диф тон га ци ја Brec hung. (V.
фу сно ту у тач. 4.3.1 ис под.)

Brechung I Brechung II 
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Налази се само на Крку, у вељотском говору далматском, као
што је познато, и – као што ћу то у овом раду показати – у Црној
Гори, у далматороманским реликтима црногорским.

2. ГРАЂА

2.0.1. Суфикс -((I)C)Ĕ́LLU, -A у далматороманским реликтима
црногорским на ла зи се, ко ли ко знам, у не ких 16 слу ча је ва.

-Ĕ́LLU, -A се на ла зи у ре лик ти ма лат. *CA CA U STĔ́LLA, *CA DĔ́LLU, CHOR DĔ́LLA,
*COR VĔ́LLU, *GER RĔ́LLA, LU PĔ́LLU, *MYRTĔ́LLA (по ред *MYRTI CĔ́LLA), OF FĔ́LLA, *PON -
TĔ́LLАE, SAR DĔ́LLA, *SCAR DĔ́LLU и *SCO PĔ́LLU; пре ма то ме, ова обра зо ва ња по ста ју
или од а-осно ва, као у CHOR DĔ́LLA ⇐ CHОRDA, *MYRTĔ́LLA ⇐ MÝRTA, OF FĔ́LLA ⇐
Ŏ́FFA, SAR DĔ́LLA ⇐ SАRDA, *SCAR DĔ́LLU ⇐ *SCАRDA (?), или од о-осно ва, као у *CA -
DĔ́LLU ⇐ CАDU, COR VĔ́LLU ⇐ CŎ́RVU, LU PĔ́LLU ⇐ LŬ́PU, или од i-осно ва, као у *GER -
RĔ́LLA ⇐ GĔ́RRE, или од C-осно ва, као у *PON TĔ́LLАE ⇐ PŎ́NTE, а *SCO PĔ́LLU по ста -
је смје ном су фик са од SCŎ́PŬLU. (*CA CA U STĔ́LLA там ног је по ста ња.)

-(I)CĔ́LLU, -A се на ла зи у ре лик ти ма лат. BUT TI CĔ́LLA, *LA U CĔ́LLU, *MYRTI CĔ́LLA

(по ред *MYRTĔ́LLA) и *PUL LI CĔ́LLA; пре ма то ме, та обра зо ва ња по ста ју или од
a-осно ва, као у *MYRT(IC)Ĕ́LLA ⇐ MÝRTA и *PUL LI CĔĹLA ⇐ (*)PŬ́LL(I)A, или од i-осно -
ва, као у BUT TI CĔ́LLA ⇐ BŬ́TTE. (*LA U CĔ́LLU упит ног је по ста ња.)

Ре лик ти ових 16 слу ча је ва чи не глав не при мје ре Brec hung-а II;
v. од. 2.1 ис под.

2.0.2. Осим то га по сто је и не ко ли ки дру ги при мје ри ове по ја ве.
То су они дал ма то ро ман ски ре лик ти ко ји се или не на ла зе у Цр ној
Го ри или ни су обра зо ва ни по мо ћу овог су фик са; v. од. 2.2 ис под.

2.1. Глав ни при мје ри.
BU(TTI)CĔ́LLA (⇐ BŬ́TTE) → сх. буки ла (Бо ка, До бро та: „че твр ти на ста ра (30
лит.)“, ERHSJ I 232); др. лит. ВУК 1852: 47, RJA ZU I 723, REW 1426, 1427, HA -
KA MI ES 1951: 91, ROC CHI 1990: 85, PLSA 90, ЛИ ГО РИО 2015: 46.

*(CA)CAUSTĔ́LLA (⇐ ?) → сх. костиља (Бока: „некакво дрво и род, Art Baum
und Frucht davon, arboris genus“, ВУК 1852: 392; Бока, RJAZU V 354; Бока:
„копривић, ло доња, Celtis australis“, ERHSJ II 165), костиља (Котор, MUSIĆ 1972:
177), ко шће ла (Црна Гора, ERHSJ loc.cit.), кошћела (Рисан, Црмница, op.cit.
ibid.; СЗ Бо ка: „копривић, Celtis australis“, MUSIĆ loc.cit.; Загарач: „дрвенаста биљка
са ли сто ви ма сличним у букве (Celtis australis) и плод ове биљке“, ЋУПИЋ–ЋУПИЋ

1997: 186), кошћела (Кучи: „дрво копривић, Celtis australis“, ПЕТРОВИЋ–ЋЕЛИЋ–
КА ПУ СТИ НА 2013: 191), кошћела, -ел’е (Зета: „врста дрвета чији је плод
коштуница величине дивље трешње“, БАШАНОВИЋ-ЧЕЧОВИЋ 2010: 230); дерив.
dem. ко шће ли ца (Црна Гора, ВУК 1852: 296; RJAZU V 383), кошћелица (Загарач,
ЋУПИЋ–ЋУПИЋ loc.cit.), кошћелица (Црна Гора, ERHSJ loc.cit.), кошћеловина
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(Кучи: „кошћелово дрво“, ПЕ ТРОВИЋ–ЋЕЛИЋ–КАПУСТИНА 2013: 191), кошћело -
вак (Кучи: „обруч од кошће ло вине“, op.cit. ibid.); топ. Кошћелица „главица
више Црнојевића ријеке, гдје су дви је велике кошћеле, ein Berg in Monenegro,
montis nomen“, Гостиљ(е) (Зета, у тур. попису из 1485. Gostil, у повељи св. Саве
св. Николи Врањинском ѡть Гостила, ЛОМА 2013: 64); уп. сх. кошћела
(Дубровник, Херцеговина, ERHSJ II 165), ко шће ла (Брусје: „воћно стабло с
црним бобицама, а у њима велика коштица и мало ме са“, DULČIĆ–DULČIĆ 1985:
509), коштил (Херцеговина, ŠUGAR 2008: 320; Пуп нат, Жрново, op.cit. 323),
коштил (Блато, MILAT PANŽA 2015: 211), костила (Хер це говина, ŠUGAR 2008:
320), коштила (Кућиште, op.cit. 323), костела (Шкабрња, Ислам Латински,
Суховаре, Полача, Вукшић, Загзвозд, Муцићи код Загвозда, Ши пак код Плоча,
Дрниш, Дрвеник, Макарска, op.cit. 319); дерив. костелић (Ислам Латински,
op.cit. ibid.); др. лит. RJAZU V 383, СИМОНОВИЋ 1959: 105.

*CADĔ́LLU (⇐ CАDU) → сх. кадио, -ђела (Прчањ, Тиват, Ластва: „корито за
прање“, ERHSJ II 12), кадио, -ила (ЈИ Бока: „корито дугуљастог облика“, LIPO -
VAC-RA DU LO VIĆ 2004: 141), кадио, -ија (Будва, Паштровићи: „корито за прање“,
LIPOVAC-RA DULOVIĆ 1997: 118), кадио (Бока: „посуда за прање, дугуљастог
облика“, РАДОЈИЧИЋ 2008: 33); дерив. dem. кађелце (Ластва, ERHSJ loc.cit.); др.
лит. REW 1456, PLSA 90, ЛИГОРИО 2015: 46.

CHORDĔ́LLA (⇐ CHОRDA) → сх. гужђȅла / гурђȅла (Бјелопавлићи: „пантљика
за мје ре ње дужине“, ЋУПИЋ 1977: 197), гурђȅла (Стара Црна Гора, ПЕШИКАН 1965:
251; Црна Гора: „трака, врпца пантљика за мјерење“, ШОЋ 2002: 73; Његуши:
„пан тљи ка за мјерење, трака“, OTAŠEVIĆ 2012: 78), гурђела (Пераст, Лепетане,
ERHSJ II 153), гурђела (Бока: „украсна врпца, пантљика; узица“, РАДОЈИЧИЋ 2008:
29), гур ђȅла / курђȅла (Грбаљ: „трака“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 175), гурђe -
ла / кур ђe ла (СЗ Бока: „пантљика (украсна), врпца, узица“, MUSIĆ 1972: 149),
кур ђȅ ла (Зе та: „пантљика за мјерење“, БАШАНОВИЋ-ЧЕЧОВИЋ 2002: 2010), кур -
ђе ла (Будва: „филм ска трака“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 159); уп. сх. курдела
(Раб: „пантљика, трак, бијела плетена врпца, фириџел (Чилипи)“, ERHSJ II 153),
кур дјела (Ду бров ник: „пантљика“, RJAZU V 811; Дубровник, ERHSJ loc.cit.), кур -
ђела (Цавтат, Ду бров ник, Чилипи, Херцеговина, Корчула, ERHSJ loc.cit.), курдила
(Чилипи, ERHSJ loc.cit.), гурдјела (Босна, ERHSJ loc.cit.); дерив. dem. курдјелица
(Дубров ник, Цавтат, RJAZU loc.cit.), курђелица (Дубровник: „бијела пантљика од
конаца, weißes Zwirnband, fascia alba e filis lineis duplicatis texta“), курђелица (Цавтат,
Дубровник, Чилипи, Херцеговина, Корчула, ERHSJ loc.cit.); уп. вељ. cordiаla; др.
лит. BARTOLI II 198, REW 1881, MULJAČIĆ 1962: 253, EDV 52.

*COR(V)Ĕ́LLU (⇐ CŎ́RVU) → сх. курјај (Рисан: „копaфанаг“, ERHSJ II 184), ку -
ријал (Пераст, Муо, JE II 106), куријал (Муо, ERHSJ loc.cit.; Пераст, Муо, JF II
292), кур јал (Бока, Доброта, ERHSJ loc.cit.), курјȃл (Ластва, op.cit. ibid.; До бро -
та, Ме љи не, JE loc.cit.), курјaл (Доброта, Мељине, Стрп, Лепетане, Костањица,
JF loc.cit.), курјȃн (Столив, Кртоле, JE loc.cit.), курјaн (Столив, Кртоле, JF loc.cit.),
курјȇл (Бао шић, JE loc.cit.), курјeл (Баошић, JF loc.cit.); топ. На Кур ја ле (Котор,
ERHSJ loc.cit.), име мјеста на Шкурди у Шурању; оном. Курјај (op.cit. ibid.),
презиме у Цр ној Гори; уп. сх. курбен (Дубровник), курбẽл (Цри кве ница, Башка
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Нова, Нови град), курбẽљ (Бакар, Бакарац), корбел (Кленовица, Волоско,
Нерезине); др. лит. REW 2269, ROCCHI 1990: 148, PLSA 94, ЛИГОРИО 2015: 54.

*GERRĔ́LLA (⇔ *GЕRRŬLA ⇐ GĔ́RRE) → сх. гјара (Тиват: „Smaris vulgaris“, JF
II 286), genpl глара (Бијела, ERHSJ I 551), гљара (Ластва, Бока, Котор, Тиват,
Сто лив, ibid.; Баошић, Костањица, Лепетане, Кртоле: „Smaris vulgaris“, JF
loc.cit.), гљара (Бока: „Salmarida, Smaris communis“, RJAZU III 212), граља
(Муо, ERHSJ loc.cit.); дерив. dem. гљарица (Тиват, Прчањ, op.cit. ibid.),
граљица (Муо, ibid.; Муо, JF loc.cit.); др. лит. REW 3746, BARTOLI 1906: II 291,
MULJAČIĆ 1962: 250, ROCCHI 1990: 189, PLSA 144, ЛИГОРИО 2015: 54.

*LAUCĔ́LLU2 (⇐ ‘LАU’?) → сх. топ. Ловћен, планина над Котором (Бока,
ERHSJ II 321); књиж. потв. Ловьћень (документи: „планина у Црној Гори,
цркви цетињској приложи Иван Црнојевић“, РКСС II 18; CDLIII (1485) 6993. 4.
januarii, Rеka: и еще приложихь планиноу нашоу бащинскоу Ловьтьень, MS 531); др. лит.
RJAZU VI 166, ЛОМА 1996: 124–7, PLSA 158.

LUPĔ́LLU (⇐ LŬ́PU) → сх. лубијал (Муо, ERHSJ II 323), лубијаo, -ало (До бро -
та: „Seebarsch“, ibid.), лубијао (Доброта: „агач“, HIRTZ 1956: 206), лубијо, -алa
(Пр  чањ, ERHSJ loc.cit.), лубио / лубијал (Муо, JF II 260), лубјан (Кртоле:
„бранцин“, ERHSJ loc.cit.), лубјо (Котор: „агач“, HIRTZ loc.cit.), лумбијаo, -ало
(Прчањ, ERHSJ loc.cit), лумбијао (Прчањ: „агач“, HIRTZ 1956: 208), љубјај
(Баошић: „смудут“, JF loc.cit.), љубљав (Рисан, ERHSJ loc.cit.), љубљај, љу бља -
ја (Далмација [sic]: „мор ска риба која се Талијански зове bancino [= bran zino], Art
Seefisch, piscis quidam ma rinus“, ВУК 1852: 338; Бијела: „смудут, лубин, бранцин“,
ERHSJ loc.cit.), љубљȃj, -аja (Лепетане, op.cit. ibid.), љубљај (Котор: „агач“,
HIRTZ 1956: 206; Костањица: „смудут“, Пераст, Лепетане, JF loc.cit.), љубљао
(Котор: „агач“, HIRTZ 1956: 209), љубљен (Муо, ERHSJ loc.cit.), љу бљен /
љубљaн (Муо: „агач“, HIRTZ loc.cit.; Стрп: „смудут“, JF loc.cit.), љубљо, -ља ва
(Ластва, ERHSJ loc.cit.), љубљо, -аja (Столив, ERHSJ op.cit. ibid.), љум бљав /
љумбљан (Доброта: „смудут“, JF loc.cit.), љумљав (Доброта, ERHSJ loc.cit.);
књиж. потв. љубљај (Љубиша: жегом ловим љубљаје, RJAZU VI 296); др. лит.
BARTOLI 1906: II 295, REW 5173, ROCCHI 1990: 220, PLSA 162, ЛИГОРИО 2015: 54.

*MYRT(IC)Ĕ́LLA (⇐ MÝRTA) → сх. мрчела (Будва, ERHSJ II 471; Спич: „при -
мор ски зимзелени жбун, Phillyerea“, ПОПОВИЋ–ПЕТРОВИЋ 2009: 125), мрчела
(Па штро ви ћи: „шимшир“, ВУК 1852: 373), мрчела (Паштровићи, ERHSJ loc.cit.),
мурћела (Пр чањ, op.cit. ibid.); уп. сх. мрчела (Дубровник), муртела (По -
љи ца на Крку, Раб), муртела (Ист, Сали, Иж, Ривањ, Кукљица, Бибиње, Вргада,
Муртер, Бол, Брусје, Питве), муртела (Вис), муртила (Трогир, Милна, Пу чи -
шћа), мртила (Дра че ви ца); др. лит. RJAZU VII 50, REW 5802, СИМОНОВИЋ

1959: 85, PLSA 181, ЛИГОРИО 2015: 48, ЛИГОРИО 2017: 430.

OFFĔĹLA (⇔ ОFFŬLA ⇐ Ŏ́FFA) → сх. фила (Паштровићи: „кришка“, MUSIĆ 1972:
237; Велика: „парче порезано ножем (јабуке, крушке и сл.)“, JOKIĆ 2012: 45; Плав–
Гусиње: „кришка од воћа“, REKOVIĆ 2013: 87), фила, -л’е (Зета: „кришка, парче
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(лубенице)“, БАШАНОВИЋ-ЧЕЧОВИЋ 2010: 329), фила (Црмница: „кришка“, ERHSJ
II 560), фиља (Спич: „кришка“, ПОПОВИЋ–ПЕТРОВИЋ 2009: 158); дерив. vb.
филат (ЈИ Бока: „танко резати“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 88; Његуши: „танко
резати, иски дати“, OTAŠEVIĆ 2012: 68), филат (Будва, Паштровићи: „јурити,
танко резати, по лагано вући“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 84); уп. сх. фиља
(Дубровник), хвјела (Ду бровник), дерив. фјелица (Дубровник, Чилипи),
пјелица (Чилипи); уп. алб. fеlë / thеlë; др. лит. BARTOLI 1906: II 290, RJAZU
III 53, 753, REW 6042, HAKAMIES 1951: 89, LANDI 1989: 50, 87, 108, ROCCHI 1990:
256, PLSA 185, ЛИГОРИО 2015: 49.

*PONTĔ́LLАE (⇐ PŎ́NTE) → сх. топ. pl Пунћеле (Ластва, Мрчевац, ERHSJ II
700); уп. сх. топ. Punt’аl (Пунат) ← вељ. *ponti̭аl < PONTĔĹLU; др. лит. RJAZU
XII 663, REW 6649, PLSA 208, ЛИГОРИО 2015: 49.

*PULLICĔ́LLA (⇐ (*)PŬ́LL(I)A) → сх. дерив. Пунцјелино (Прчањ, ERHSJ III
72); уп. сх. пунцјела (Дубровник), топ. pl Пунцјеле (Дубровник), Од пун -
цје ла (Ду бров ник), На Пунцјелам (Дубровник); др. лит. RJAZU XII 663, REW
6828, HAKAMIES 1951: 61, MULJAČIĆ 1962: 253, ROCCHI 1990: 288, PLSA 211,
ЛИГОРИО 2015: 50.

SARDĔĹLA (⇐ SАRDA) → сх. сардела (СЗ Бока: „врста морске рибе, Clupea pil -
char dus“, MUSIĆ 1972: 222), сардела (ЈИ Бока: „срдјела“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004:
306), сардела (Баошић, Костањица, Пераст, Доброта, Муо, Лепетане: „Clupea
pilchardus“, JF II 225), сардјела (Пераст, Бијела, Костањица, ERHSJ III 318), ср -
де ла (Улцињ, JF loc.cit.; конт. Црна Гора: „Clupea pilchardus“, ШОЋ 2002: 163), ср -
дјела (Стрп, JF loc.cit.), срђеља (Приморје: „die Sardelle, Clupea encrasicolus“,
ВУК 1852: 703); уп. сх. сардела (Валун, Нерезине), сардила (Трпањ), сарђела
(Жу ља на, Бријеста, Молунат), срдјела (Ходиље, Броце, Доли, Корита, Слано, Су -
 ђу рађ, Затон, Млини, Цавтат, Стрп), срђела (Колочеп, Мокошице, Дубров ник),
шар де ла (Ловран); уп. вељ. sardiаla; др. лит. BARTOLI 1906: II 221, 301,
RJAZU XIV 545, XVI 236, 245, REW 7603, EDV 109, PLSA 229, ЛИГОРИО 2015: 53.

*SCARDĔ́LLU (⇐ *SCАRDA?) → сх. топ. Шкрдио, -ђела, мјесто у Доброти по -
ред мора, у близини Св. Враћа и рибарске поште Муљана, Шкрдио горњи и до њи
(Бока, ERHSJ III 268); лат. gensg Scardelli (документи: in contrata Scar de lli, 1435–
1440, loc.cit.); уп. др. лит. RJAZU XVII 689, PLSA 233, ЛИГОРИО 2015: 50.

*SCO(R)PĔ́LLU (⇔ SCŎ́PŬLU) → сх. топ. Шкрпио, -пјела, два острва крај Пе -
ра ста (и црква, Госпа од Шкрпјела) (Пераст, ERHSJ III 273), Скрпио, -пјела
(Муо, ibid.); уп. сх. шкрпио, -пјела (Дубровник), топ. Скупио, -пјела (Ду -
бров ник); др. лит. BARTOLI 1906: II 306, REW 7738, ROCCHI 1990: 320, PLSA 234,
ЛИГОРИО 2015: 50.

2.2. Други примјери.
CANĬŚTRU → сх. коњестар, -стра (СЗ Бока: „велики кош за рубље“, MUSIĆ

1972: 175), коњестар, -стра (Лепетане, ibid.), коњȅстар (Пераст, Прчањ:
„кошара“, ERHSJ II 144; ЈИ Бока: „велика плетена кошара с двије ручке“, LI PO -
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VAC-RA DU LO VIĆ 2004: 174), коњестар (Бока: „велика плетена корпа с две ручке,
корпа за рубље“, РАДОЈИЧИЋ 2008: 36); дерив. dem. коњестриц (Прчањ, ERHSJ
loc.cit.); уп. сх. коњестра (Рањина), конистра (Шибеник), канештра
(Водице), дерив. ко ње стрик (Држић); уп. вељ. caniаstro, арум. cânеstră,
алб. kanistrë; др. лит. BARTOLI II 192, REW 1594, EDV 45, ROCCHI 1990: 105,
PLSA 94, ЛИГОРИО 2015: 54.

CŎ́RIU → сх. квијер, квијера (Дубровник, Потомје, Пељешац: „телећа, овчја,
козја, свињ ска, магарећа кожа, што није управо учињена, него очишћена, вапном
за лу же на, каменом палицом изглађена, те се на њој пише, или се у њу вежу
књиге, слу жи за бубњеве, као опница за писање“, ERHSJ II 253), квир, квира
(Микaља, Бела, Стули, ERHSJ II 253); дерив. adj. квијеран (Стули); уп. сх.
оквир, -ира (Ср би ја, Далмација: „черчиво, оплата“); дерив. оквирити; др.
лит. REW 2233, ROCCHI 1990: 147, PLSA 118.

Е́SCA → сх. аска [= аска?] (Сплит: „мека, мамац“, JE I 144), ашка (Дубровник:
„ме ка, мамац“, ERHSJ I 495), јаска (Првић-Шепурина, JE I 144), јечка
(Малинска, Крк, ERHSJ I 495), јешка (Рачишће, Паг, ERHSJ I 495), дерив. vb.
најешкат (Врб ник: „метнути мамац“, ERHSJ I 495); уп. рум. iаscă, алб.
еshkë; др. лит. RJAZU I 376, IV 628, REW 2913, PLSA 131.

GĔ́RRE → сх. гера (Будва, Ластва, Прчањ, Баошић, ERHSJ I 551), гера (Бао -
шић, Ко ста њица, Стрп, Пераст, Доброта, Лепетане: „Smaris alcedo“, JF II 284;
Будва, Па штро вићи: „врста морске рибе“ LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 98; ЈИ Бока,
LIPOVAC-RA DULOVIĆ 2004: 105), гира (Муо, ERHSJ loc.cit.), гера / гира (СЗ Бока:
„морска риба, дугачка до 20 cm, Smaris vulgaris“, MUSIĆ 1972: 147); дерив. dem.
гирица (Ти ват: piscatores girrum, год. 1069, ERHSJ loc.cit.), герица (Муо, op.cit.
ibid.; Бу два, Паштровићи: „врста морске рибе“ LIPOVAC-RADULOVIĆ loc.cit.; ЈИ
Бока, LI PO VAC-RADULOVIĆ loc.cit.), герица / гирица (СЗ Бока, MUSIĆ loc.cit.); уп.
сх. гера (Ро гоз ница, Омиш, Вела Лука, Смоквица, Приградица, Брна, Рачишће,
Корчула, Лумбарда, Ластово, Трстеник, Жуљана, Трпањ, Бријеста, Дуба, Ходиље,
Стон, Бро це, Доли, Прожура, Корита, Слано, Суђурађ, Колочеп, Затон Доли, Мо -
ко ши ца, Дубровник, Млини, Цавтат, Молунат), гира (Ист, Запунтел, Вели Рат,
Божава, Стобреч, Крило, Сутиван, Постира, Повља, Сумартин, Хвар, Брусје,
Врбоска, Јелса, Сућурај, Башкавода, Подгора, Градац, Драче), pl гире (Винишће);
др. лит. ВУК 1852: 85, RJAZU III 129, 136, REW 3746, MULJAČIĆ 1962: 250,
ROCCHI 1990: 189, PLSA 143.

*GRĔ́PP- → ‘лат.’ топ. Criapis (год. 1419), пећина над Котором (которски до -
ку мен ти, ERHSJ I 274), in Crepis (год. 1338, Статут Котора 408); уп. сх. pl гри -
пе (Далма ци ја), фрипа (Далмација, острва), топ. pl Грипе (Сплит); др. лит.
JIREČEK 1902: I 59, REW 3863, MULJAČIĆ 1962: 254, ROCCHI 1990: 194, PLSA 147,
ЛИГОРИО 2015: 54.

INЕ́SCO → сх. нескат / њескат (СЗ Бока: „стављати мамац на удицу“, MUSIĆ

1972: 196); дерив. нањескат (Прчањ, ERHSJ I 495), њȅска / њȅцка (Будва,
Паштровићи: „мамац за рибу“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 204; ЈИ Бока: „мамац
за рибање“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 23), нȅска / њȅска (СЗ Бока: „мамац, мека
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(за рибу)“, MU SIĆ 1972: 195), неска / њеска (Бока: „мамац за рибу“, РАДОЈИЧИЋ

2008: 43), ње шка (Прчањ, Доброта, ERHSJ I 495); др. лит. REW 4392, PLSA 131.

SŎ́LEA (?) → сх. свȃл (Трпањ: „(морски) лист, Solea sp.“, JE 202), свȃл (Чапљи -
на, Љу бушки, Херцеговина: „слатководна длакава риба“, ERHSJ III 368), свал
(Не рет ва, Коњиц, Хутово Блато: „Rutilus rutilus“, HIRTZ 1956: 396), свȁо, -ȃла
(Јабленица, Коњиц, Херцеговина, ERHSJ III 368), цвȁо, цвȃла (Мостар, Хер -
це говина, ERHSJ III 368); дерив. dem. свалица, свалић (Херцеговина, HIRTZ

loc.cit.); др. лит. REW 8064, ROCCHI 1990: 328, PLSA 242.

TĔ́RM(EN)3 → сх. ћȃрма (Сутоморе, Спич, Зупци: „падина од бријега, земље
без ка ме ња на којима могу биљке расти; уске њиве, парцеле, са међом као скале,
те ра са сто положене низ стрмину брда, терасасте њиве са сухом међом међу
њима“, ERHSJ I 349), ћарма (Спич: „јарак, јендек“, ПОПОВИЋ–ПЕТРОВИЋ 2009:
155); де рив. pl ћȃрмице / ћармице (ERHSJ I 349); уп. ’лат.’ terma, tarma,
?turma, tarmo („ma çeria“, статут Будве), pl Zalme / Calme (Статут Котора
111); уп. рум. țărm, алб. qerm; др. лит. RJAZU IX 349, JIREČEK 1902: I 59,
REW 8665, ROCCHI 1990: 340, PLSA 255.

VĬT́TEA (⇐ VĬT́TA) → сх. бјȅчва (Његуши: „чарапа докољеница, дугачка чара -
па“, OTAŠEVIĆ 2012: 32), pl бјечве (Доброта, Прчањ, Кривошије, ERHSJ I 146), pl
бјечве (Бо ка: „дуге чарапе од вуне“, РАДОЈИЧИЋ 2008: 24), бљȅчва (Ускоци: „бела
чарапа чи ји је грлић лепше израђен (исплетен) него и обичних белих чарапа“,
OTAŠEVIĆ 2012: 32); уп. сх. бичва (Раб, Вргада, Потомје, Лумбарда, Скабрње [=
Шкабрња], Зе муник, Биоград, Корчула, западна Босна, Сански Мост, Грахово,
Ливно, Сињ, Др ниш: „женска и мушка чарапа; женске докољенице (Хрватска);
гамаше (за пад на Босна, Далмација, Сињ и Дрниш, Шкабрњa, Земуник)“, ERHSJ
I 146), бицва (Молат, ERHSJ I 146), pl бјечве (Бока, Дубровник, Цавтат, ERHSJ
I 146); др. лит. REW 9404, ROCCHI 1990: 362, ЕРСЈ III 200, ЛИГОРИО 2015: 55.

3. Ана ли за

Гра ђа из од. 2 пре ма ис хо ду лат. Ĕ́ мо же се по ди је ли ти на пе то -
ро, и то на ону у ко јој се мје сто лат. Ĕ́ на ла зи 3.1) сх. е, 3.2) сх. и, 3.3)
сх. *ě > јe, 3.4) сх. јa и 3.5) сх. ија.

3.1. Сх. е:
3.1.1. у главној грађи налази се у: 1) сардела СЗ Бока, сардела ЈИ

Бока, сардела Баошић, Костањица, Пераст, Доброта, Муо, Лепе та не, срдела
Улцињ, конт. Црна Гора s.v. SARDĔ́LLA.4

(Другдје у приморју пореди се: 1) срдела Ткон, Трибањ, Па кле ни ца,
Ражанац, Привлака, Вињерац, Новиград, Петрчане, Вргада, Жир је, Каприје,
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Затон, Скрадин, Шибеник, Заблаће, Крапањ, Рогоз ни ца, Дрвеник, Округ, Стобреч,
Крило, Сутиван, Супетар, Су мар тин, Хвар, Сућурај, Башкавода, Подгора,
Дрвеник, Трн, Вис, Комижа, Ра чишће, Ловиште, Драче, Говеђари, сардела
Премуда, Вели Рат, Олиб, Божава, Маслиница, Милна, Постира, Бол, Брусје, Ста -
ри град, Врбоска, Јелса, Зараће, Брна, Корчула, Лумбарда, Стон; и 2) ко стела
Шкабрња, Ислам Латински, Суховаре, Полача, Вукшић, Загзвозд, Муцићи код
Загвозда, Шипак код Плоча, Дрниш, Дрвеник, Макарска, костелић Ислам
Латински s.v. *(CA)CAUSTĔ́LLA.)5

3.1.2. у другој грађи налази се у: 1) гера СЗ Бока, Будва, Ластва,
Прчањ, Баошић, гера ЈИ Бока, Баошић, Костањица, Стрп, Пераст, Доброта, Ле пе -
тане, Будва, Паштровићи, герица СЗ Бока, герица ЈИ Бока, Муо, Будва, Па штро -
вићи s.v. GĔŔRE; 2) нескат СЗ Бока, нȅска СЗ Бока, неска Бока s.v. INЕ́SCO.

(Другдје у приморју пореди се, са подтач. 1 горе, гера Рогоз ни ца,
Омиш, Вела Лука, Смоквица, Приградица, Брна, Рачишће, Кор чу ла, Лумбарда,
Ластово, Трстеник, Жуљана, Трпањ, Бријеста, Ду ба, Ходиље, Стон, Броце, Доли,
Прожура, Корита, Слано, Суђурађ, Ко ло чеп, Затон Доли, Мокошица, Дубровник,
Млини, Цавтат, Мо лу нат.)

3.2. Сх. и:

3.2.1. у главној грађи налази се у: 1) букила Бока, Доброта s.v.
BU(TTI)CĔ́LLA; 2) костиља Бока, костиља Котор, Гостиљ(е) Зета s.v.
*(CA)CAUSTĔ́LLA; 3) кадио, -ила ЈИ Бока, кадио, -ија Будва, Паштро ви ћи,
кадио (?) Бока s.v. *CADĔ́LLU;6 4) фила Зета, Паштровићи, Ве ли ка, Плав–
Гусиње, фила Црмница, фиља Спич, филат ЈИ Бока, Ње гуши, филат
Будва, Паштровићи s.v. OFFĔ́LLA.7

(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)
3.2.2. у другој грађи налази се у: 1) гира СЗ Бока, Муо, гирица СЗ

Бока, Тиват s.v. GĔ́RRE.8

(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)

3.3. Сх. *ě (= јекав. је):

3.3.1. у главној грађи налази се у: 1) кошћела Црна Гора, ко шће ла СЗ
Бока, Зета, Рисан, Црмница, Загарач, кошћела Кучи, кошће ли ца Црна Гора,
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5 Ове по твр де су или из икав ских или је кав ских го во ра; оне из екав ских и
екав  ско и кав ских изо ста вље не су јер су не из вје сне, по што, те о рет ски, мо гу мје -
сто е има ти екав ско ě. (Исто у дру гим тач ка ма ис под.)

6 Об лик ка дио (Бо ка) мо же би ти и са *ě, не и, што је вр ло вје ро ват но, али се
без ка квог ко сог па де жа не мо же си гур но ре ћи.

7 V. и фила у тач. 3.6.3. ис под.
8 V. и гири ца у тач. 3.6.3. ис под.

'



Кошћелица Ријека Црнојевића, кошћеловина Кучи, кошћеловак Кучи s.v.
*(CA)CAUSTĔ́LLA; 2) кадио, -ђела Прчањ, Тиват, Ластва, кађелце Ластва s.v.
*CADĔ́LLU; 3) гужђȅла / гурђȅла Бје ло па вли ћи, гурђȅла Стара Црна Гора,
Његуши, гурђела Пераст, Лепетане, гурђела Бока, гурђȅла / курђȅла Грбаљ,
гурђeла / курђeла СЗ Бока, курђȅла Зета, курђела Будва s.v. CHORDĔ́LLA; 4)
Ловћен Бока s.v. *LAUCĔ́LLU; 5) мрчела Будва, Спич, мрчела Паштровићи,
мрчела Паштровићи, мурћела Прчањ s.v. *MYRT(IC)Ĕ́LLA; 6) Пунћеле Ластва,
Мрчевац s.v. *PONTĔĹLA; 7) Пунцјелино Прчањ s.v. *PULLICĔ́LLA; 8) сардјела
Пераст, Бијела, Костањица, срдјела Стрп s.v. SARDĔ́LLA; 9) Шкрдио, -ђела
Бока s.v. *SCARDĔ́LLU; 10) Шкрпио, -пјела Пераст, Скрпио, -пјела Муо s.v.
*SCO(R)PĔ́LLU.9

(Другдје у приморју и унутрашњости пореди се: 1) са подтач. 1 го -
ре, костила Херцеговина, коштил Блато, коштил Херцеговина, Пуп нат,
Жрново, коштила Кућиште, кошћела Дубровник, Хер це го вина; 2) са подтач.
3 горе, курдјела Дубровник, курђела Цавтат, Ду бровник, Чилипи, Хер це го -
ви на, Корчулa, гурдјела Босна, кур дје ли ца Дубровник, Цавтат, курђелица
Дубровник, курђелица Цавтат, Дубровник, Чилипи, Херцеговина; 3) са подтач.
5 горе, мрчела Ду бров ник, муртила Трогир, Милна, Пучишћа, мртила
Драчевица; 4) са подтач. 7 горе, пунцјела Дубровник, Пунцјеле Дубровник,
Од пунцјела Дубровник, На Пунцјелам Дубровник; 5) са подтач. 8 горе,
сардила Трпањ, сарђела Жуљана, Бријеста, Молунат, срдјела Хо ди ље,
Броце, Доли, Корита, Слано, Суђурађ, Затон, Млини, Цавтат, срђела Колочеп,
Мокошице, Дубровник; 6) са подтач. 10 горе, шкр пио, -пјела Дубровник,
Скупио, -пјела Дубровник.)

3.3.2. у другој грађи налази се у: 1) коњестар СЗ Бока, коње стар
ЈИ Бока, Лепетане, Пераст, Прчањ, коњестар Бока, коње стриц Прчањ s.v.
CANĬŚTRU; 2) њескат СЗ Бока, нањескат Прчањ, њȅска СЗ Бока, Будва,
Паштровићи, њеска Бока, њȅцка Будва, Па штровићи, ЈИ Бока, њешка Прчањ,
Доброта s.v. ΙΝЕ́SCΟ; 3) бјȅчва Његуши, бјечве Бока, Доброта, Прчањ,
Кривошије, бјечве Бока, бљȅчва Ускоци s.v. VĬT́TEA.

(Другдје у приморју и унутрашњости пореди се: 1) са подтач. 1
горе, коњестра Дубровник, конистра Шибеник; 2) са подтач. 3 го ре, бичва
Вргада, Потомје, Лумбарда, Шкабрња, Земуник, Био град, Корчула, западна
Босна, Сански Мост, Грахово, Ливно, Сињ, Др ниш, бицва Молат, бјечве
Дубровник, Цавтат; 3) гира Вели Рат, Божава, Стобреч, Крило, Сутиван,
Постира, Повља, Сумартин, Хвар, Брусје, Врбоска, Јелса, Сућурај, Башкавода,
Подгора, Градац, Дра че, pl гире Винишће s.v. GĔ́RRE; 4) pl грипе Далмација, pl
Грипе Сплит, фрипа Далмација s.v. *GRĔ́PP-.
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9 V. и ко шћела, мр чела у тач. 3.6.3. ис под.



3.4. Сх. ја:

3.4.1. у главној грађи налази се у: 1) курјај Рисан, курјал Бока,
Доброта, курјȃл Доброта, Ластва, Мељине, курјaл Мељине, До бро та, Стрп,
Лепетане, Костањица, курјȃн Столив, Кртоле, курјaн Сто лив, Кртоле, На
Курјале Котор, курјȇл Баошић,10 курјeл Баошић s.v. COR(V)Ĕ́LLU; 2) гјара
Тиват, гљара Бока, Тиват, Ластва, Котор, Сто лив, Баошић, Костањица, Лепетане,
Кртоле, гљара Бока, граља (<< гљара) Муо, гљарица Тиват, Прчањ,
граљица (<< гљарица) Муо s.v. *GERRĔĹLA; 3) лубјан Кртоле, лубјо (< лубјао)
Котор, љубјај Баошић, љубљав Рисан, љубљај Бијела, љубљȃj Пераст,
Лепетане, љубљао Ко тор, љубљaн Муо, љубљен Муо,11 љубљо (< љубљаo)
Ластва, Сто лив, љумбљав Доброта, љумбљан Доброта, љумљав Доброта
s.v. LUPĔ́LLU.12

(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)

3.4.2. у другој грађи налази се у ћȃрма Сутоморе, Спич, Зупци,
ћарма Спич s.v. TĔ́RM(EN).13

(Другдје у приморју пореди се, са подтач. 1 горе, ?aска Сплит, ашка
Дубровник, јаска Првић-Шепурина.)

3.5. Сх. ија:

3.5.1. у главној грађи налази се у: 1. куријал Пераст, Муо, куријал
Пераст, Муо s.v. *COR(V)Ĕ́LLU; 2. лубијал Муо, лубијаo Доброта, лу би јао
Доброта, лубијо (< лубијаo) Прчањ, лубио (< лубијао) Муо, лу би јал Муо,
лумбијаo Прчањ, лумбијао Прчањ s.v. LUPĔ́LLU.

(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)

3.6. Друго.

3.6.1. У Бијелој s.v. *GERRĔ́LLA постоји genpl глара, са а; ово може бити од
*грјала ← *GERRĔ́LLA?

3.6.2. У латинским документима бокељским s.v. *GRĔ́PP- постоји Criapis,
заправо далматизам, са ‹ia›, што ће бити или ја, као у од. 3.4. горе, или ија, као у
од. 3.5. горе.

3.6.3. Др Антон Маркоч (рођ. 1986) за Бар ми јавља још ове обли ке:
кошћела, гирица, љубљај, мрчела, фила (dem. филица), сар де ла / срдела. (Јавио
дне 27. августа 2017. љубазним посредством г. Вука Ускоковића из Подгорице.)
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10 V. тач. 4.3.2 ис под.
11 V. тач. 4.3.2 ис под.
12 V. и љу бљај у тач. 3.6.3 ис под.
13 V. и Cri a pis у тач. 3.6.2 ис под.



4. Ди ску си ја

Различити исходи ко је у дал ма то ро ман ским ре лик ти ма цр но гор -
ским од лат. Ĕ́ би ље жи мо у од. 3 ука зу ју, ка ко ми слим, на раз ли чи те
дал ма то ро ман ске сло је ве ко ји су у гра ђи ме ђу соб но из ми је ша ни; то
су: 4.1) ре лик ти без диф тон га ци је, 4.2) ре лик ти са пр вом диф тон га -
ци јом, и 4.3) ре лик ти са дру гом диф тон га ци јом.

4.1. Реликти без дифтонгације.
4.1.1. Главни при мје ри. Гдје од лат. Ĕ́ (= ром. *ę) би ва сх. е, као у

од. 3.1 го ре, он дје ово е, ка ко ми слим, ука зу је на то да је ри јеч из дал -
мат ског узе та при је Brec hung-а лат. Ĕ́, на далм. *i̭е, тј. при је пр ве
дал ма то ро ман ске диф тон га ци је; ово *ę зај ми ло се он да као сх. е,
као што је то слу чај у SAR DĔ́LLA → сардела / с ардела  /  срдела,14 или
мака р  наизглед, јер ће,  у  недо статку  других  з накова  да лматско г  по -
ријекла , р еликти ов е л атинск е  ријечи , как о мислим,  приј е бити  и та -
ли јанизм и него  д ал матизми, од млет. sardеla; 15 v. BOERIO 1867: 601
и  у п. об ли ке срдела,  од Униј а  до  Говеђара  на Мљету ,  и сардела,  од
Премуде  до Ст она, који су  без с ум ње  в ен ецијанизм и.

П рема т ом е,  ре ли ка та без диф тон га ци је у глав ној гра ђи у ства -
ри не ма.

4.1.2. Дру ги при мје ри. Без диф тон га ци је је, у Цр ној Го ри, за и ста INЕ́SCO →
неска т (поред њеск ат,  с а  дифтонгациј ом) , у примор ју , *(CA)CAUSTĔĹL A → ко сте -
ла , и, и у   Цр ној  Гор и и приморју, GĔ ́RRE →  гера / гера.16

4.2. Ре лик ти са пр вом диф тон га ци јом.
4.2.1. Глав ни при мје ри. Гдје пак од лат. Ĕ́ (= ром. *ę) би ва сх. *ě,

као у од. 3.3 го ре, он дје ово *ě, ка ко ми слим, ука зу је на то да је ри јеч
из дал мат ског узе та на кон Brec hung-а лат. Ĕ́, на далм. *i̭е, тј. на кон
пр ве дал ма то ро ман ске диф тон га ци је; ово *i̭е зај ми ло се он да као
сх. *ě, од но сно као тзв. псе у до-ě, из че га пак по ста де јек. је, ик. и и
ек. е; v. ЛИ ГО РИО 2015: 45–55, 64sqq.
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14 Ов дје и да ље мје сто сардела / сардела и  сл. пишем сардела и сл.
15 Од е у ит. -еllo, -a би ва у Цр ној Го ри сх. е, што нпр. s.vv. гра де ла, кан ти -

не ла, кор де ла, ли вер, лум бре ла, пор те ла, ре ште ла, фр ка де ла, шку де ла, и та ко да -
ље, v. ТЕ ШИЋ 2016.

16 Овај об лик, гера, има, за раз ли ку од об ли ка сардела / с ардела  /  срдел а горе ,
 сигуран знак  да лматско г  по ријекла, тј .  из остана к р оманск е  па ла та ли зације , који
ј е  ти пи чан за  да лмат ски.
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То јест, лат. -Ĕ́LLU, -А > ром. *-ęllo, -а > далм. *-i̭̭еl(lo), -а → сх. *-ělъ, -a > јек.
-ио (-јел-), -јела, ик. -ил, -а, ек. -ел, -а.

У Цр ној Го ри ова по ја ва на ла зи се у не ких 10 дал ма то ро ман -
ских ре ли ка та, тj. у *(CA)CA U STĔ́LLA, *CA DĔ́LLU, CHOR DĔ́LLA, *LA U CĔ́LLU,
*MYRT(IC)Ĕ́LLA, *PON TĔ́LLAE, *PUL LI CĔ́LLA, SAR DĔ́LLA, *SCAR DĔ́LLU и *SCO(R)PĔ́LLU;
v. тач. 3.3.1 го ре.

Осим то га та се по ја ва на ла зи и дру гдје у При мор ју, од Кр ка до
Ду бров ни ка, и Ба ра, тj. по вас ци је лој дал мат ској ро ма ни ји, и то, у
*(CA)CA U STĔĹLA, CHOR DĔĹLA, MYRT(IC)Ĕ́LLA, *PUL LI CĔĹLA, SAR DĔĹLA, *SCO(R)PĔĹLU; v.
тач. 3.3.1 го ре.

(Такође, у приморју на ла зи се и у *ASS(T)Ĕ́LLA, *BAC CI CĔ́LLU, *CAP SĔ́LLU, *FR -
ON TI CĔ́LLA, *JU DĔ́LLU, MAN TĔ́LLU, MAR GA RI TĔ́LLA, MAR GĔ́LLA, MO DIĔ́LLA, *MU SCĔ́LLU,
NA PĔ́LLU, OF FĔ́LLA, PAN NĔ́LLU, *QU A DRĔ́LLU, *POR TĔ́LLU, TA BĔ́LLA;17 v. тач. а, б, в, г у
од. 2.2. у ЛИ ГО РИО 2015: 51sq.)

Пр о сти ра ње ових ре ли ка та учи да је Brec hung I оп ште дал мат -
ска диф тон га ци ја.

4.2.2. На по ме не. ј из јек. је < *ě јо то ва ло је, у Цр ној Го ри, гдје -
гдје по сљед њи кон со нант ко ри је на, ка но и у дру гим је кав ским кра -
је ви ма, и то:

1) у ден тал ним ко ри је ни ма, т ← T у ћ, као нпр. у *(CA)CA U STĔ́LLA →
кошћела / кошћела, *MYRTĔ́LLA → м урћела и  *PONTĔ́LLAE → Пунћеле (с а  мет -
атаксо м а кцента у кошћела, Пунћеле);

2) у  де нтални м  ко ри јенима, д ← D у ђ, као нпр. у *CADĔĹLU → кадђел,
 CHORDĔ́LLA → гужђȅла / гурђȅла / г урђела / курђȅл а  / курђела  и *SCARDĔ́LL U →
Шкрђел-, и;

 3)  у вела рн им  к оријенима, к ← C у ч, као нпр. у *MYRTICĔ́LLA → мр -
чела / мрчела.

(И з  овог раз лога  не може бити,  што се  ин аче  претпос т авља, *LAUCĔ ́LLU →
Ловћен, тј . са  ћ, него мора о во ћ у Ло вћен да  буде од  ка квог дентала .)18

За раз лику од то га, јо то ва ња или не ма или би ти не мо же:
1) у ла би јал ним ко ри је ни ма, по пра ви лу, као нпр. у *SCO(R)PĔ́LLU →

Скр пјел- / Шкр пјел-, са пј;
2) у ден тал ним ко ри је ни ма, кат кад, као нпр. у SAR DĔ́LLA → сар дје ла /

ср дје ла, са дј, и;
3) у ве лар ним ко ри је ни ма, тј. ка да су ови ко ри је ни би ли под -

врг ну ти дру гој сло вен ској па ла та ли за ци ји, као н пр . у *PUL LI CĔ́LLA →
*пунц ěлa ( ⇒ Пун цје ли но), са цј.
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17 Ре лик ти ових дал ма ти за ма у Цр ној Го ри, ко ли ко знам, не на ла зе се.
18 Од D у *LA PI DĔĹLU ⇐ LАPI DE? (Уп. Цавтат по ред Цаптат, од CI VI TÁTE.) (То

јест, под усло вом да ћ у Лов ћен ни је по ста ло од цј, јо то ва њем, као у *Lovcěnъ ←
*LA U CĔ́LLU, што уп. *PUL LI CĔ́LLA → *пунцěлa (⇒ Пун цје ли но).)
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4.2.3. Бал кан ско ла тин ске па ра ле ле. Brec hung I, тј. лат. Ĕ́ >
далм. *i̭е, по ре ди се:

1) у дал ма то ро ма н ским ре лик ти ма не је кав ским, са i̭е у -i̭еlа, од
-Ĕ́LLA, у ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у *(CA)CA U STĔĹLA → ко шћела (Бру -
сје), гдје се од далм. *i̭̭е оче ку је сх. *ě > ик. и, али се мје сто то га на ла зи i̭е, по што
је, ка ко се чи ни, ко шћела из дал мат ско га узе то као *ko sti̭el(l)a, са *ti̭, а не као ko -
sti̭̭el(l)a, са *i̭е, тј. на кон јо то ва ња у дал мат ском;

2а) у ру мун ском, са i̭е у -iеl, од -Ĕ́LLU, у на зал ним ко ри је ни ма, као
нпр. у (A)GNĔ́LLU > miеl, DER 5260, од *mni̭el, гдје *mn >> n а *i̭е иза m оста је iе;

2б) у ру мун ском, са i̭е у -i̭еl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у ден тал ним ко ри је -
ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLU > cățеl или VI TĔ́LLU > vițеl, DER 1396, 1544, 9318, гдје
од *ti̭, јо то ва њем, по ста је рум. ț [ts];

2в) у ру мун ском, са (i̭̭)е у -(i̭)еl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у ве лар ним, тј. па -
ла тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у *CAN TI CĔ́LLU > cîntecеl, DER 1941, гдје од *či̭,
гу бит ком *i̭, по ста је рум. c [tš];

2г) у ру мун ском, са i̭е > -i̭а, ис пред -ă, у -iа, од *-i̭̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у на -
зал ним ко ри је ни ма, као нпр. у (A)GNĔ́LLA > miа, DER 5247, гдје, као и у
(A)GNĔĹLU > miеl, *mn >> n а *i̭̭е, дјеј ством дру гог ру мун ског (!) Brec hung-a (ко ји
је усло вљен пре гла сом), по ста је *i̭еа, пре ма *-ă, а *-i̭eаṷă да де *-i̭̭eаa, *-i̭eаa *-i̭eа,
и нај зад, *-i̭eа да де *-i̭i̭а, од но сно -iа, све сте за њем, али, у плу ра лу, гдје усло ва за
пре глас не ма, по што мје сто *-ă сто ји *-e, мје сто *i̭еа на ла зи се *i̭̭е, у -iеle < -Ĕ́LLAE,
као нпр. у (A)GNĔĹLAE > miеle, гдје *i̭е иза m оста је iе, што уп. са раз вит ком Ĕ́ у под -
тач. 2а го ре;

2д) у ру мун ском, са i̭е > i̭eа, ис пред -ă, у -i̭eа, од *-i̭eаṷă < -Ĕ́LLA, у
ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLA > cățeа или RE TĔ́LLA > rețeа, VI -
TĔ́LLA > vițeа, DER 1540, 7158, 9318, гдје *i̭е по ста је *i̭е а *ti̭, он да, да де ț [ts], као
и у CA TĔ́LLU > cățеl, VI TĔ́LLU > vițеl го ре, а он да *е, од *i̭е, да де *еа, пре ма *-ă, a
*-(i̭)eаṷă да де *-(i̭)eаa и, нај зад, *-(i̭)eаa -(i̭)eа, али, у плу ра лу, гдје усло ва за пре глас
не ма, мје сто i̭eа на ла зи се *i̭е, од *i̭е, у -i̭еle < -Ĕ́LLAE, као нпр. у CA TĔ́LLAE > cățеle,
*RE TĔ́LLAE > rețеle, VI TĔ́LLA > vițеle, што уп. са раз вит ком Ĕ́ у под тач. 2б го ре;

2ђ) у ру мун ском, са (i̭)е > (i̭)eа, ис пред -ă, у -(i̭̭)eа, од *-i̭eаṷă < -Ĕ́LLA,
у ве лар ним, тј. па ла тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у BU CĔ́LLA > bu ceа,
*FRON TI CĔ́LLA > frun ceа, MAR GĔ́LLA > mărgeа, *OL LI CĔ́LLA > ul ceа, *VIR GĔ́LLA > ver -
geа, DER 1141, 3498, 5097, 5747, 9167, гдје *i̭е по ста је i̭е а *či̭, *dži̭, он да, да де c
[tš], g [dž], као нпр. у *CAN TI CĔ́LLU > cîntecеl го ре, а он да *(i̭)е, од *i̭е, да де *(i̭)еа, пре -
ма *-ă, a *-(i̭)eаṷă да де *-(i̭̭)eаa и, нај зад, *-(i̭̭)eаa да де -(i̭)eа, али, у плу ра лу, гдје
усло ва за пре глас не ма, мје сто i̭eа на ла зи се *(i̭)е, од *i̭̭е, у -(i̭)еle < -Ĕ́LLAE, као нпр.
у BU CĔ́LLAE > bu cеle, *FRON TI CĔ́LLAE > frun cеle, MAR GĔ́LLAE > mărgеle, *OL LI CĔ́LLAE

> ul cеle, *VIR GĔ́LLAE > ver gеle, што уп. са раз вит ком Ĕ́ у под тач. 2в го ре;
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3а) у влашком, са i̭е у -i̭еl, од *-i̭̭еl < -ĔĹLU, у назалним кори је ни ма, као
нпр. у (A)GNĔĹLU > mņеl, што ми је дне 6. ја ну а ра 2018. за Бор љу ба зно са оп штио г.
Ни ко ла Го лу бо вић (рођ. 1993), из вор ни го вор ник овог вла шког ди ја лек та, гдје од
*ni̭̭, јо то ва њем, по ста је влаш. ņ [ɲ];

3б) у вла шком, са i̭ắ у -i̭̭ắl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у ден тал ним ко ри је ни -
ма, као нпр. у CA TĔ́LLU > kacắl или VI TĔ́LLU > vicắl, са оп. Н. Г., гдје од *ti̭, јо то ва -
њем, по ста је влаш. c [ts] а од *cе он да би ва cắ [tsə];

3в) у вла шком, са i̭е > -i̭á, ис пред -ă, у -i̭̭áо, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у на -
зал ним ко ри је ни ма, као нпр. у (A)GNĔ́LLA > mņáo, са оп. Н. Г., као у под тач. 2г
го ре, са мо што, у вла шком, *-i̭eаṷă да де *-i̭eаo, *-i̭eаo *-i̭i̭аο, и, нај зад, *-i̭i̭аο да де
-i̭áо, али, у плу ра лу, гдје усло ва за пре глас не ма, мје сто *i̭á на ла зи се *i̭е, у -iеle <
-Ĕ́LLAE, као нпр. у (A)GNĔ́LLAE > mņéļe, што уп. са раз вит ком Ĕ́ у под тач. 3а го ре;

3г) у вла шком, са i̭е > i̭á, ис пред -ă, у -i̭áо, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у ден -
тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLA > kacáo, са оп. Н. Г., као у под тач. 2д
го ре, са мо што, у вла шком, *-i̭eаṷă да де *-i̭eаo, *-i̭eаo *-i̭i̭аο, и, нај зад, *-i̭i̭аο да де
-i̭áо, али, у плу ра лу, гдје усло ва за пре глас не ма, мје сто i̭á на ла зи се *i̭е, у -iеle <
-Ĕ́LLAE, а од *cе он да би ва cắ, као нпр. у CA TĔ́LLAE > kac ắļe, што уп. са раз вит ком
Ĕ́ у под тач. 3б го ре;

3д) у вла шком, са (i̭)е > (i̭)á, ис пред -ă, у -(i̭̭)áо, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у ве -
лар ним, тј. па ла тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у MAR GĔ́LLA > marźáo, са оп.
Н. Г., као у под тач. 2ђ го ре, са мо што, у вла шком, од *dži̭ по ста је ź [ʑ], а он да *(i̭)е,
од *i̭̭е, да де *(i̭)еа, пре ма *-ă, a *-(i̭)eаṷă да де *-(i̭)eаo, *-(i̭)eаo *-(i̭̭)i̭аo и, нај зад, *-(i̭)i̭аo
да де -(i̭)аo, али у плу ра лу, гдје усло ва за пре глас не ма, мје сто (i̭̭)á на ла зи се (i̭)е a *dži̭̭

по ста је ź, што уп. MAR GĔ́LLAE > ma rźéļe;
4а) у ару мун ском, са i̭е у -i̭еl, од *-i̭еl < -ĔĹLU, у на зал ним ко ри је ни -

ма, као нпр. у (A)GNĔĹLU > n’еl, DAR 795, гдје од *ni̭, јо то ва њем, по ста је арум. n’ [ɲ];
4б) у ару мун ском, са i̭ắ у -i̭ắl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у ден тал ним ко ри је -

ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLU > cățắl или VI TĔ́LLU > γițắl, DAR 284, 527, гдје од *ti̭, јо -
то ва њем, по ста је арум. ț [ts];

4в) у ару мун ском, са i̭е> i̭̭eа, ис пред -ă, у -i̭̭eаŭă, од *-i̭еаṷă < -ĔĹLA, у на -
зал ним ко ри је ни ма, као нпр. у (A)GNĔ́LLA > n’eаŭă, DAR 795, као у под тач. 2г и
4а го ре;

4г) у ару мун ском, са i̭е > i̭а, ис пред -ă, у -i̭аŭă, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у
ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLA > cățаŭă, DAR 284, као у под тач.
2д го ре, са мо што, у ару мун ском, *-i̭еаṷă да де *-i̭̭i̭аṷă, a *-i̭i̭аṷă -i̭аŭă;

4д) у ару мун ском, са (i̭̭)e > (i̭̭)eа, ис пред -ă, у -(i̭̭)eаŭă, од *-i̭еаṷă <
-Ĕ́LLA, у ве лар ним, тј. па ла тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у *FRON TI CĔ́LLA

> frămțeаŭă / frîmțeаŭă или *VIR GĔĹLA > vird zeаŭă, DAR 468 / 471, 1112, као у под -
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тач. 2ђ го ре, са мо што, у ару мун ском, од *či̭, *dži̭ по ста је ț [ts], dz [dz], а он да *(i̭)е,
од *i̭е, да де *(i̭̭)еа, пре ма *-ă, пa *-(i̭̭)eаṷă да де *-(i̭)i̭аṷă, a *-(i̭)i̭аṷă -(i̭)аŭă, али, у плу -
ра лу, гдје усло ва за пре глас не ма, мје сто (i̭)eа на ла зи се (i̭)е, у -(i̭)еĭ < -Ĕ́LLAE, као
нпр. у *FRON TI CĔ́LLAE > frămțеĭ и *VIR GĔ́LLAE > vir zdzеĭ [= vird zеĭ?];

5а) у ме гле но ру мун ском, са i̭е у -i̭еl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. на зал -
ним ко ри је ни ма, као нпр. у (A)GNĔ́LLU > ńel, DMR 210, гдје од *ni̭, јо то ва њем,
по ста је мрум. ń [ɲ];

5б) у ме гле но ру мун ском, са i̭̭ǫ у -i̭ǫl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. ден тал -
ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLU > cătsǫl или VI TĔ́LLU > vit sǫl, DMR 66, 329,
гдје од *ti̭, јо то ва њем, по ста је мрум. ts [ts] а од *tsе он да би ва tsǫ [tsɔ];

5в) у ме гле но ру мун ском, са i̭е > i̭̭а, ис пред -ă, у -i̭̭аṷă, од *-i̭еаṷă
< -Ĕ́LLA, у ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLA > cătsаṷă, DMR182, као
у под тач. 2д го ре, са мо што, у ме гле но ру мун ском, *-i̭еаṷă да де *-i̭i̭аṷă, a *-i̭̭i̭аṷă -
i̭аṷă;

6а) у ис тро ру мун ском, са i̭е у -i̭е, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. на зал ним
ко ри је ни ма, као нпр. у (A)GNĔĹLU > mľе (Же ја не), IHR 119, од *mni̭el, гдје од *ni̭,
јо то ва њем, по ста је ирум. ń [ɲ] а, он да, ди си ми ла ци јом, ń–l да де ľ–l;

6б) у ис тро ру мун ском, са i̭̭е у -i̭̭е, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. ден тал ним
ко ри је ни ма, као нпр. у VI TĔ́LLU > vițе (Же ја не, Југ), IHR 215, гдје од *ti̭, јо то ва -
њем, по ста је ирум. ț [ts];

7) у ис тро ро ман ском, са i̭е у -ièl, -а, од < -Ĕ́LLU, -А, као нпр., у Ро ви -
њу, у CA STĔ́LLU > ca stièl, CA TĔ́LLU > cadièlа, CA TĔ́LLU > ca dièl, MON TI CĔ́LLU > mon ti -
ſ ièl, VI TĔ́LLU > va dièl, PEL LIZ ZER–PEL LIZ ZER 1992: I 204, 164, II 601 1100;

8а) у ал бан ском, са i̭е у -jеl(l), -ë, од -i̭еl, -a ← -Ĕ́LLU, -A, у ла би јал -
ним и ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA STĔ́LLU → kështjеll, CA STĔ́LLA →
kështjеllë или TE RE BĔ́LLA → tru jеllë (/ tur jеllë),19 LAN DI 1989: 50, гдје i̭е оста је jе, то
јест, под усло вом да ово jе ни је по ја ва ал бан ске фо не ти ке, а не ро ман ске, што та -
ко ђе по сто ји, као нпр. у алб. sjеll < ие.*kṷelh1-e-, LIV 386, или у алб. vjеt < ие.
*ṷet-os-ø, DE MI RAJ 1997: 419, и;

8б) у ал бан ском, са (i̭)е у -(i̭)еl, од *-i̭еl(l) ← -Ĕ́LLU, у лат. ве лар ним,
тј. па ла тал ним или ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у *RAST(IC)Ĕ́LLU →
ras hqel, гдје алб. q [c] по ста је од *či̭, гу бит ком *i̭, што v. LAN DI 1989: 268 (или од
*ti̭, јо то ва њем).20

4.2.4. Дру ги при мје ри. Као Ĕ́ у Цр ној Го ри раз ви ја се, чи ни се, и Е́ у INЕ́SCO

→ њескат (⇒ њȅска / њеска / њȅцка / њешка; ⇒ нањескат); v. тач. 3.3 .2 горе.
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19 Алб. tru jеllë / tur jеllë по ре ди се, у ве љот ском, са ter viаla; v. под тач. 2а у тач.
4.3.3 ис под.

20 Та ко ђе, у CAN TI CĔ́LLU → kan gjel гдје се, у гру пи *nq, q озву чи ло у алб. gj [ɟ].



Ос им тога, Brechung I лат. Ĕ́ налази се,  у п риморју, још у GĔ́RRE → ик. гира и
*GRĔ́PP- → ик. грипе / Грипе / фрипа; v. тач. 3.3 .2 горе.

4.2.5. Brechung I лат. Ĭ ́и Ŏ́. Brechung I  у  да лма тороманск им  ре ликтима
осим Ĕ́  захватио је и лат. Ĭ ́ и Ŏ́.

Лат. Ĭ ́пореди се са Ĕ́; о но та ко  постаје далм. *i̭е, тј. сх. *ě, као нпр.,  у Црн ој
Гори,  у CANĬŚTRU → коњес та р / коњестар, VĬT́TEA → бјȅчва / бљȅчва , а, другд је  у
Примор ју  и у нутрашњос ти, у CANĬŚTRU → јек. коњестра, ик. конистра, GĔŔRE →
ик. гира, VĬT́TEA → јек. бјечве, ик. бичва / бицва; v. та ч.  3.3.2 горе и уп. ЛИГОРИО

2015: 5 4.
(Сх. коњеста р  / коњестар / ко њестра / конист ра пореди се са вељ. caniа -

st ro, од *cani̭ еstro, са истом овом појавом, т ј. Brechu ng-ом I лат. Ĭ,́ али тог Brec -
hung-а нема у арум. cânеs tră и а лб. kani st rë.) 

Л ат. Ŏ́ , с  д руге стран е, у далмато ром ан ским  р еликт има по Brechu ng-у  I ди -
фтонгира веома ријетко; оно тако постаје далм. *ṷе, тј. сх. *vě,21 као нпр., у
Приморју, у CŎ́RIU → јек. квиј ер, ик. квир / оквир;22 v. од. 2.2 гор е. 

Јек. квијер, ик. к вир / оквир пореди се са ек. оквирит и (Срби ја, ⇒ оквир), са  и,
што је , испре д акценто ва ног и из сљедећег слога, ваљда по правилу од ě, у *ok v ě r- ,
као нпр . и  у ек. сикира (Шу ма ди ја), са и, поред јек. сјѐкира; v. ИВИЋ 1985: 71sq.

( Пр ема томе, Brec hung I лат. Ŏ́ на ла зи се, ка ко се чи ни, и у ре лик ти ма дал -
мат ске ро ман шти не и у ре лик ти ма бал кан ског ла ти ни те та, у уну тра шњо сти.)

4.3. Ре лик ти са дру гом диф тон га ци јом.
4.3.1. Глав ни при мје ри. Гдје опет од лат. Ĕ́ (= ром. *ę) би ва сх.

(и)ја, као у од. 3.4 и 3.5 го ре, он дје ово (и)ја, ка ко ми слим, ука зу је на то
да је ри јеч из дал мат ског узе та на кон Brec hung-a далм. *i̭е (ко је по -
ста де Brec hung-ом I од лат. Ĕ́), у *i̭̭а, тј. на кон дру ге дал ма то ро ман ске
диф тон га ци је;23 ово *i̭̭а зај ми ло се он да као сх. (и)ја.

То јест, лат. -Ĕ́LLU, -А > ром. *-ę́llo, -а > далм. *-i̭еl(lo), -а > *-i̭̭аl(lo), -а → сх.
-(и)јал, -а.

У Цр ној Го ри ова се по ја ва на ла зи у 3 дал ма то ро ман ска ре лик -
та, то јест, у *COR(V)Ĕ́LLU, *GER RĔ́LLA и LU PĔ́LLU; v. тач. 3.4.1. и 3.5.1. го ре.

Осим то га, на ла зи се та по ја ва, би ће, и у киљан (Цр на Го ра) ← CO LU MĚĹLA ⇐
CO LŬ́MNA;24 v. ЛО МА 2009.
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21 Sc. у отво ре ном сло гу; v. ЛИ ГО РИО 2015: 53–66.
22 То јест, од *AD-CŎ́RIU. (Са на по ме ном „мо жда“ са оп. А. Ло ма 20. сеп тем -

бра 2017.)
23 Тех нич ки, Brec hung II је пре глас далм. *i̭е, не диф тон га ци ја; диф тон га ци -

ја је, тех нич ки, са мо Brec hung I, тј. Ĕ́ > *i̭е.
24 То јест, са ди си ми ла ци јом, ти па o–o > e–o, као у CO LŬ́MNA → ки ловна Пр -

чањ, киловна Пе раст, келовна / келомна Ду бров ник, ERHSJ II 128, син ко пом (и
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Дру гдје се у при мор ју Brec hung II у ре лик ти ма де ри ватâ су фик -
са -Ĕ́LLU, -A не ја вља.

Про сти ра ње ових ре ли ка та учи да Brec hung II ни је оп ште дал -
мат ска диф тон га ци ја не го спе ци јал на по ја ва бо кељ ске дал ма то ро -
ман шти не.

4.3.2. На по ме не. Општи је ис ход далм. *i̭а сх. ја, а по себ ни ија;
пр ви се ја вља од Ме љи на до Ба ра, укљу чу ју ћи вас ци је лу Бо ку, а
дру ги се на ла зи са мо у Ко тор ском за ли ву.

Сх. ја на ла зи се у *COR(V)Ĕ́LLU → Кур јал- / курјал / курјȃл / курјaл / курјȃн /
курјaн, *GER RĔ́LLA → гља ра / гја ра / граља, LU PĔ́LLU → лу бјан / *лу бјал- (у лу бјо <
*лу бјао) / љубљaн / *љубљал- (у љубљаo) / љу бљао / љум бљан.25

(Осим то га, ја се на ла зи, ка ко ми слим, и у курјȇл / кур јел и љу бљен, гдје ће
је би ти од ја, не од ě, и у курја ј, љубјај / љубљав / љу бљȃј / љумбљав / љумљав, гдје
с е   пак дочетак - ( ј) ал наслон ио   на које ка ква дом аћ  а   образовања.)

Сх. ија на ла зи се у *COR(V)Ĕ́LLU → ку ријал / к уријал и LUPĔ́LLU → лубијал (и
лубијал- у лубијаo ) / лумбијал- (у лумбијаo) /  лу мбијао.

4.3.3.  Бал кан ск ола тинске  п ар алеле. B rechung II, тј. лат. Ĕ́ >
далм. *i̭а, п ореди се:

2а) у  ве љотском, са i̭а у -iаlа, од *-i̭аlа < *-i̭еlа < -Ĕ́LLA, у  л аби јалним
и  ден талним  к ор иј енима, као нпр. у C HORDĔ́LLA >  cordiаla,  SARDĔ́LLA >
 sardiаla и T EREBĔ́LLA >  terviаla,  BA RTOLI 1906: II 198, 221, 230, гдје *i̭а иза v, d
остаје iа;

2б) у  ве љотском, са i̭а у -iаl, од *-i̭̭аl(lо) < *-i̭̭еl(lo) < -Ĕ́LLU, у  на -
залним  к ор иј енима, као нпр. у ANĔ́LLU > a(g)niаl,  BA RTOLI 1906: II 170, гдје од
*ni̭,  ј от овањем,  по стаје вељ. gn [ɲ];

2в) у ве љот ском, са (i̭)а у -(i̭̭)аl, -а, од *-i̭̭̭аl(lо), -a < *-i̭̭̭еl(lo), -a < -Ĕ́LLU,
-A, у ве лар ним, тј. па ла тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у ‹ba zal ci a la› (O.
Poz zo-Bal bi) [= ba zal čаla] < BA SI LI CĔ́LLA или у mun čаl (→ сх. Мун чал [= Мун чãл],
Крк) < MON TI CĔ́LLU, BAR TO LI 1906: II 6, 207, гдје од *či̭, гу бит ком *i̭, по ста је вељ.
č [tš];
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аси ми ла ци јом, ти па lm >> ll), као у млет. col mеlo (и фр. co mеre), REW 2067, и ди -
си ми ла ци јом, ти па л–л >> л–н, као у LU PĔ́LLU → лу бјан по ред *лу бјал- (у лу бјо <
*лу бјао) или *‘LA U CĔ́LLU’ → Лов ћен го ре.

25 У овим ре лик ти ма ја вља ју се ко је ка кве гла сов не про мје не: 1) л-епен те за, у
љубљaн, *љубљao, љум бљан; 2) м-епен те за, у љум бљан; 3а) ди си ми ла ци ја, ти па
р–л >> р–н, у курјȃн, курјaн (по ред курјaл); 3б) ди сими ла ци ја, ти па л–л >> л–н, у
лу бјан, љубљaн, љум бљан (по ред лубијaл); 4) аси ми ла ци ја, ти па л–љ >> љ–љ, у
љубљaн, љубљao, љум бљан; 5) ме та те за, р–љ >> љ–р, у гља ра (по ред граља); 6)
ме та так са ак цен та, у курјал (по ред Кур јал-, курјȃл); итд. 



3а) у срп ско хр ват ским ве љо ти зми ма, са i̭̭а у -i̭ал (> -i̭̭ãл > -i̭ал), од
вељ. *-i̭аl < *-i̭̭̭̭аl(lо) < *-i̭̭̭̭еl(lо) < -Ĕ́LLU, у ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у
сх. Punt’аl (Пу нат) ← *pon ti̭̭аl < PON TĔ́LLU, ERHSJ II 700;

3б) у срп ско хр ват ским ве љо ти зми ма, са (i̭)а у -(i̭)ал (> -(i̭)ãл), од
вељ. -(i̭̭)аl < *-(i̭)аl(lо) < *-i̭еl(lо) < -Ĕ́LLU, у ве лар ним, тј. па ла тал ним ко ри -
је ни ма, као нпр. у сх. Мун ча́л (Крк) ← mun čаl < MON TI CĔ́LLU, SR I 26.

4.3.4. Други примјери. Осим тога, Вrechung II налази се, у Црној Гори, још
у *GRĔ́PP- ‘>’ Criapis и TĔ́RM(EN) → сх. ћȃрма / ћарма; v. тач. 3.2.2. и 3.6.2. горе.26

(Као Ĕ́ у Приморју раз ви ја се, чи ни се, и Е́ у Е́SCA → (?аска / ашка /) ја ска; v. тач.
3.3.2 го ре.)

4.3.5. Brec hung II лат. Ŏ́? Лат. Ŏ́ у дал ма то ро ман ским ре лик ти ма по Brec -
hung-у II диф тон ги ра ве о ма ри јет ко, као и по Brec hung-у I; оно та ко од далм. *ṷе
(ко је по ста де Brec hung-ом I од лат. Ŏ́) по ста је далм. *ṷa, као нпр., у Хер це го ви -
ни, у SŎ́LEA → свȃл / свал / свȁо / цвȁо; v. од. 2.2 го ре.

(Али, то јест, под усло вом да су ти ре лик ти за и ста од лат. SŎ́LEA, што је упит но.)

4.4. Друго. Постоје, ко нач но, слу ча је ви у ко ји ма од лат. Ĕ́ (= ром. *ę) би ва сх.
и, као у од 3.2. го ре.

У Цр ној Го ри та се по ја ва на ла зи у не ких 6 дал ма то ро ман ских ре ли ка та, то
јест, у глав ној гра ђи, у BU(TTI)CĔ́LLA → буки ла, *(CA)CA U STĔ́LLA → костиља  /
Гостиљ(е), *CADĔ́LLU  → кадил-  / кадил- , OFFĔ́LLA → фила  / фила  / фиља, а, у
споредној  грађи, у GĔ́RRE → гира. 

Другдје у  пр иморју ова с е  појава  у р ел иктим а  дериват â с уфикса -Ĕ́LLU, -A н е
јавља.

Шта је  тачно ово и, не знам . Мож е бити да се и у б укила , кадил-  / кадил-,
фила  / фила, гир а  пореди са вељ. i , које од лат. Ĕ ́ п остаје у  от вореном  слогу, као
нпр. у вељ. dik < лат. DĔ́CE(M); v. од.  1 горе. У том  с лучају, ово би би о облик
 Brechung-а II,  у којем би од Ĕ́ , како с е чини , било i и  у з ат вореном  слогу — али
зашт о онда, у костиља / Гости љ(е),  фи ља (такође са и), LL не остане l,  као иначе,
не го постаје љ?

5. Закључак

У дал ма то ро ман ским ре лик ти ма цр но гор ским де ри ватâ лат. су -
фик са -Ĕ́LLU, -A раз ли ку је мо, ја ми слим, на вла сти те тра го ве дви је
раз ли чи те диф тон га ци је, тј. тзв. пр ве и дру ге дал ма то ро ман ске
диф тон га ци је.
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26 Рум. țărm и алб. qerm (и иром. tierma?), у вези са сх. ћȃрма / ћарма, имају
исход који се пореди са Brechung-ом I, не II.

́



Ре лик ти ове дви је по ја ве у гра ђи ме ђу соб но су из ми је ша ни; v.
та бе лу 1 ис под.

5.1. Реликти пр ве диф тон га ци је.
Ре лик ти пр ве диф тон га ци је од лат. Ĕ́ > далм. *i̭е има ју сх. *ě, тј.

јек. је, ко је се по ре ди, у пра ру мун ском, са *i̭е, а, ис пред *-ă, са *i̭е >
*i̭eа, то јест, у ру мун ском, са i̭е, иза ла би ја ла, са i̭е, иза ден та ла, и са (i̭)е, иза па -
ла та ла, а, ис пред -ă, са i̭е > i̭̭а, иза ла би ја ла, са i̭е > i̭eа, иза ден та ла, и са (i̭)е > (i̭)eа,
иза па ла та ла, у вла шком, са i̭е, иза на за ла, са i̭ắ, иза ден та ла, а, ис пред -ă, са i̭е
> -i̭á, ис пред на за ла и ден та ла, са (i̭)е > (i̭)á, иза па ла та ла, у ару мун ском, са i̭е, иза
на за ла, са i̭ắ, иза ден та ла, а, ис пред -ă, са i̭̭е > i̭eа, иза на за ла, са i̭е > i̭̭а, иза ден та -
ла, са (i̭)e > (i̭̭)eа, иза па ла та ла, у ме гле но ру мун ском, са i̭̭е, иза на за ла, са i̭ǫ, иза ден -
та ла, а, ис пред -ă, са i̭̭е > i̭̭а, иза ден та ла, у ис тро ру мун ском, са i̭е, иза ден та ла и
на за ла, у ис тро ро ман ском, са i̭е, и, мо жда, у ал бан ском, сa *i̭е, то јест,
са i̭̭е, иза ла би ја ла и ден та ла, и са (i̭)е, иза па ла та ла. Ре лик ти пр ве диф тон га -
ци је мно го бро јни ји су од ре ли ка та дру ге диф тон га ци је и, по про -
сти ра њу, ни су огра ни че ни на Цр ну Го ру не го се, ве о ма че сто, на ла -
зе и дру гдје у при мор ју, од Кр ка до Ду бров ни ка, и Ба ра; v. ма пе 1 и
4 ис под.

Пре ма то ме, Brec hung I je оп шта по ја ва дал мат ске ро ман шти -
не (и бал кан ског ла тин ите та).

5.2. Ре лик ти дру ге диф тон га ци је.
Ре лик ти дру ге диф тон га ци је од лат. Ĕ́ > далм. *i̭е > (*)i̭̭а има ју сх.

(и)ја, ко је се по ре ди, у ве љот ском, са (*)i̭а, и то са i̭а, иза ла би ја ла и ден -
та ла, са i̭а, иза на за ла, и са (i̭)а иза па ла та ла. Ре лик ти дру ге диф тон га ци је
ма ло бриј ни ји су од ре ли ка та пр ве диф тон га ци је и, по про сти ра њу,
огра ни че ни, углав ном, на Цр ну Го ру, гдје се на ла зе од Ме љи на до
Ба ра; v. ма пе 2, 3 и 5 ис под.

Пре ма то ме, Brec hung II је спе ци јал на по ја ва бо кељ ске (и крч -
ке) дал ма то ро ман шти не.
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лат.  Ĕ

далм. *е далм. *i̯е далм. *i̯а далм. *i (?)

сх. e сх. ě сх. ја сх. ија сх. и

ЦГ П ЦГ П ЦГ П ЦГ П ЦГ П

BU(TTI)CĔLLA +

*(CA)CAUSTĔLLA + + +

*CADĔLLU + +

CHORDĔLLA + +

*COR(V)ĔLLU + +

*GERRĔLLA +

*LAUCĔLLU +

LUPĔLLU + +

*MYRT(IC)ĔLLA + +

OFFĔLLA +

*PONTĔLLАE +

*PULLICĔLLA + +

SARDĔLLA (+) (+) + +

*SCARDĔLLU +

*SCO(R)PĔLLU + +

Табела 1.Исходи Brechung-а I и II у далматороманским реликтима
у Црној Гори (ЦГ) и приморју (П)
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Мапа 1. Простирање црногорских реликата из тач. 3.3.1.
(= Реликти Brechung-а I, са сх. ě od лат. Ĕ.)

Мапа 2. Простирање црногорских реликата из тач. 3.4.1.
(= Реликти Brechung-а II, са сх. ја od лат. Ĕ.)
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Мапа 3. Простирање црногорских реликата из тач. 3.5.1.
(= Реликти Brechung-а II, са сх. ија od лат. Ĕ.)

Мапа 4. Простирање црногорских и приморских реликата из тач.
3.3. (= Реликти Brechung-а I.) (V. фусноту у тач. 3.1.1. повише.)

́
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Мапа 5. Простирање црногорских и приморских
реликата из тач. 3.4. и 3.5. (= Реликти Brechung-а II.)

Мапа 6. Простирање црногорских реликата из тач. 3.2.
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one di St udi F il ol og ici, Le tt er ari e A rt ist ici.)

LI PO VAC-RA DU LO VIĆ, Ve sna. Ro ma ni zmi u Cr noj Go ri : Bu dva i Pa štro vi ći. No vi Sad:
MBM plas, 1997.

LI PO VAC-RA DU LO VIĆ, Ve sna. Ro ma ni zmi u Cr noj Go ri : Ju go i stoč ni dio Bo ke ko tor ske.
No vi Sad: MBM plas, 20043.

LIV = RIX, Hel mut. Le xi kon der in do ger ma nischen Ver ben : Die Wur zeln und ihre
Primärstammbildungen. Wi es ba den: Re ic hert, 2001. (Be ar be i tet von M. Kümmel,
Th. Zehnder, R. Lipp und B. Schir mer.)

MI LAT PAN ŽA, Pe tar. Rječ nik go vor Bla ta na Kor ču li. Za greb: In sti tut za hr vat ski je zik
i je zi ko slo vlje, 2015.

MS = MI KLO SICH, Franz (ed.). Mo nu men ta Ser bi ca spec tan tia hi sto ri am Ser bi ae, Bo -
snae, Ra gu sii. Vi en nae: Bra umüller, 1858.

MU LJA ČIĆ, Žar ko. „Dal mat ski ele men ti u mle tač ki pi sa nim du bro vač kim do ku men ti ma
14. st.“ Rad Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti 327, 1962: 237–380.

MU SIĆ, Sr đan. Ro ma ni zmi u se ve ro-za pad noj Bo ki ko tor skoj. Be o grad: Fi lo lo ški fa -
kul tet u Be o gra du, 1972.

OTA ŠE VIĆ, Du šan. Nje gu ški rječ nik. Pod go ri ca: In sti tut za cr no gor ski je zik i knji žev -
nost, 2012.

PEL LIZ ZER, An to nio, Gi o van ni PEL LIZ ZER. Vo ca bo la rio del di a let to di Ro vig no d’Is tria.
Vol. I–II. Tri e ste – Ro vig no: Cen tro di Ric her che Sto ric he Ro vig no – Uni o ne Ita -
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Орсат Л. Лигорио

ПРЕЛОМЛЕНИЕ ГЛАСНЫХ В ДАЛМАТИНСКИХ
ПРОИЗВОДНЫХ НА -ĔLLU, -А (О БАЛКАНСКОЙ ЛАТЫНИ XII)

Ре з ю м е

Преломление гла сных в дал ма тин ском язы ке, су дя по все му, шло в два эта па:
в Чер но го рии сер бо хор ват ские «ре лик ты» дал ма тин ских про из вод ных на -Ĕ́LLU,
-A, ви ди мо, по ка зы ва ют два раз лич ных отра же ния Ĕ́, а имен но: схрв. *ě > jȅ и
(i)jȁ. В ста тье утвер жда ет ся, что ре лик ты с jе про дол жа ют фа зу I пре ло мле ния,
т.е. Ĕ́ > *i̭é, а ре лик ты с (i)jа ― фа зу II, т.е. *i̭é > *i̭á. Из дан ных как буд то яв ству -
ет, что фа за I бы ла общ е дал ма тин ской, ибо она оби ль но пред ста вле на по всей
Дал ма ции, а фа за II ― су гу бо чер но гор ской, она в основ ном от ме че на в Чер но -
го рии (и на о. Крк, в ве ль от ском ди а лек те, где она дав но от ме че на и при зна на та -
ко вой).

Клю че вые сло ва: исто ри че ская фо но ло гия, эти мо ло гия, ла ты нь, бал кан ская
ла ты нь, дал ма тин ский, сер бо хор ват ский, Чер но го рия, Ко тор ский за лив, пре ло -
мле ние гла сных, ла тин ское Ĕ, суф фикс -Ĕ́LLU, -A.

Orsat L. Ligorio

VOWEL BREAKING IN DALMATIAN ROMANCE
DERIVATIVES IN -ĔLLU, -А (ON BALKAN LATIN XII)

S u m m a r y

Vo wel bre a king in Dal ma tian Ro man ce ap pe ars to ha ve evol ved in two pha ses and,
in Mon te ne gro, Ser bo-Cro a tian ‘re lics’ of Dal ma tian Ro man ce de ri va ti ves in -Ĕ́LLU, -A
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ap pe ar to show two dis tinct out co mes of the Ĕ́, na mely Ser bo-Cro a tian *ě > jе and
(i)jа. The pa per pur ports that jе-re lics con ti nue pha se I of the vo wel bre a king, i.e. Ĕ́>
*i̭е, and that (i)jа-re lics con ti nue pha se II of the pro cess, i.e. *i̭е >*i̭а. From the da ta,
it wo uld ap pe ar that pha se I was all-Dal ma tian, be ing well do cu men ted thro ug ho ut
Dal ma tia, and that pha se II was spe ci fi cally Mon te ne grin, be ing by and lar ge at te sted
in Mon te ne gro (and Ve glia, in Ve gli ot, whe re it has long sin ce been do cu men ted and
re cog ni sed as such).

Keywords: hi sto ri cal pho no logy, etymo logy, La tin, Bal kan La tin, Dal ma tian Ro -
man ce, Ser bo-Cro a tian, Mon te ne gro, Boc che di Cat ta ro, vo wel bre a king, La tin Ĕ́, suf -
fix -Ĕ́LLU, -A.
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