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Овај рад одбрањен је као докторска дисертација 30. V 1960, пред комисијом

коју су сачињавали проф. др Михаило Стевановић, проф. др Радомир Алексић и
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Специфична намена рада условила је донекле композицију, па и начин изла

гања, а касније измене биле су ограниченог обима (из рада су изостављене неке

дигресије о акценатским и другим питањима и извршене неке мање измене текста;

такође је — на захтев комисије — изостао одељак отворби речи, из којега су неки

делови укључени у друге одељке).
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п Р Е гл Ед ли тв РАт УР Е и првтходнЕ

на по ме не

1. Наши јужни говори били су у средишту пажње испитивача

још од првих почетака наше дијалектологије. Наиме, иако је и пре

било неких напомена о разним дијалектима српскохрватског језика,

ипак је Вуков предговор народним пословицама први систематскији

текст, први опсежнији осврт на српскохрватске дијалекатске разлике,

а био је посвећен углавном управо јужним говорима (црногорским и

дубровачком). Природно је што је управо у овој књизи Вук нашао за

потребно да се опширније осврне на јужне говоре, једно зато што се

књига штампала на Цетињу, а друго зато што је баш у овој књизи Вук

први пут увео х у свој систем (тј. у наш књижевни језик), па је требало

нешто рећи о говорима који овај глас чувају. Овде је констатован низ

особина црногорских говора, а за неке је у општим цртама одређено и

простирање.
-

Тако је о гласу х Вук забележио доста прецизне податке. „Осим

Дубровника глас овога слова чује се како онуда по околини, тако и горе

к југу по свему приморју народа нашега и по Црној гори до самога

Скадра; али слабо ђе здраво и постојано и на свакоме мјесту у ријечи . . .

По Црној гори и по нахији Барској чује се глас овога слова врло добро

на крају ријечи, у сриједи пред полугласним словима (н. п. у ријечима

уздахнути, махнути) мало слабије, пред самогласним словима ... и међу

њима још слабије (и то ђе мање ђе више), а у почетку пред полугласним

словима (н. п. у ријечима хлад, храна, хром) ни мало, или врло ријетко“.

За стари полугласник је констатовао да на његовом месту „прави

црногорци и готово сви њима сусједни приморци“ изговарају глас

између а и е „али наличнији на е него на а“, а запазио је и нарочиту,

напрегнуту артикулацију овога гласа у Доброти. Запазио је промену

з, су ж, ш испред н и испред л „али највише кад за њим иде е или и'“,

затим ј уместо епентетског љ, номинатив и вокатив типа Маре („не

само у Дубровнику и по свему онуда приморју, него и у Црној гори“),

силазни акценат у номинативу типа Ђоко, Васо, Маре (у црногорским

говорима), акценат млијеко, дијете, ријека, акценатску појаву типа

двије-куће, акценат презимена типа Милутиновић, облике кам, плам,

крем, облике чојак и љуђи, императив са рефлексом I палатализације

1 Српски дијалектолошки зборник



2 М. Пешикан

(речи, сијечи, печи), изговор s, облике типа завеживати и још неке сит

тније појаве.

Како се види, Вук је запазио приличан број црногорских дија

лекатских особина. Али пада у очи једна необична ствар, наиме — Вук

није констатовао, а изгледа да није ни уочио начелну разлику између

старије и новије акцентуације. Он говори о акценатским особеностима

морфолошке или лексичке природе, а ниједном речју не помиње разлику

рецимо између јунак и јунак. Штавише, на једном месту, говорећи о

силазном акценту код типа Маре, изричито каже: „Но ово је само у

именитељном и зватељном, а у осталим падежима говори се по општему

обичају“ — што значи да није разликовао (или можда није хтео да раз

ликује) акценте типа Марбм и Марбм. Поводом овога је Решетар на

једном месту написао да Вук вероватно није ни хтео да разликује старију

и новију акцентуацију. Одиста би тешко било веровати да Вук Караџић,

који је много пута доказао да је одлично разликовао разне акценатске

нијансе, није осетио разлику између пренесеног и непренесеног акцента.

Али је могуће да он о тој разлици није говорио зато што је није сматрао

битном, начелном, зато што је те појаве схватао различитим варијантама

једне исте акцентуације. Уосталом, и пренесени акценти нису у разним

говорима у истој мери пренесени, у разним говорима је у различитој

мери остала извесна наглашеност слога на којему је био стари акценат,

рецимо јунак-јунак-јунак, — па је на основу тога Вук лакше могао и

акценат јунак схватити као једну од таквих варијаната.

Било како било, разлика између старе и нове акцентуације остала

је потпуно нерасветљена у Вуковим радовима, и требало је да прође

пола века док се — врло постепено (преко радова Јукића, Шуњића,

Бабукића, Мажуранића, Милићевића, Карића, Брајковића, Шурмина,

Шахматова и др.) — уочила и схватила ова разлика.

Могли бисмо рећи да је ово прва фаза упознавања црногорских

говора, овај Вуков рад и још неки мањег значаја.

2. Вукове напомене о дијалектима у предговору Пословицама

ипак још нису дијалектологија у правом смислу речи, него још увек

напомене или запажања о дијалектима, фрагментарна, несистематска.

Наравно, ово не треба рећи као оцену вредности, квалитета тих Вукових

запажања, него се у томе огледа опште стање наше тадашње науке;

било је, уосталом, и после Вука радова и саопштења о дијалектима која

су била испод нивоа онога што је Вук у том правцу написао. Но упркос

томе, може се рећи да је дијалектологија у данашњем смислу речи, у

смислу науке о дијалектима, почела на почетку овога века, акценто

лошким радом професора Милана Решетара. То је већ научна обрада

дијалеката, са правом научном методологијом и испуњавањем практично

свих основних захтева дијалектолошке науке.

Решетар у овом раду није само изложио и описао три акценатска

система него је у значајном и доста опширном уводу одредио готово

све најважније црногорске акценатске изоглосе, и такве какве их је

он одредио практично су се одржале у дијалектолошкој литератури

све до данас, неке исправке су извршене, али неколике још нису.
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1) Одредио је границу старије и новије акцентуације, тј. конста

товао је да херцеговачкој акцентуацији припадају Ораховац, Грахово,

Рудине, Никшић, Дуга, Пива, Пјешивци, Жупа, Луково, Дробњак,

Морача, Шаранци, Колашин. Мању исправку треба извршити на сектору

доњих Пјешиваца, где је акцентуација бјелопавлићког типа (то сам

констатовао у Долу Пјешивачкоме и Ржиштима).

2) Одредио је границу делимичног преношења акцената са пос

тојањем узлазног акцента, где он убраја Озриниће, Загарач, Комане,

Бјелопавлиће, Ровца и Васојевиће. Овде има и већих исправки. Тако

Решетар није уочио разлику између озринићког и бјелопавлићко

-васојевићког преношења акцента, што је — колико знам — први пут

изведено начисто у познатом Прегледу Бошковића и Малецког. Реше

тaрoво гледање на ове говоре у складу је са његовом идејом, углавном

непотврђеном каснијим материјалом, да има свега три главна акценатска

типа у штокавским говорима: непренесена, пренесена са кратких крајњих

отворених слогова и потпуно пренесена акцентуација, и да је озринићки

тип старија фаза општег типа млађих говора. Треба још исправити и

податак о акценту Загарача и Комана, где сам ја констатовао типичну

цуцко-љешанску акцентуацију, при чему тип Jóкд јасно показује да ту

немамо еволуцију озринићког узлазног акцента у силазни у току по

следњих деценија, него погрешно укључивање ових племена у зону

озринићког акцента.

3) Решетар одређује и границу староцрногорског преношења ак

цента, којом обухвата четири староцрногорске нахије изузев Озриниће,

Загарач и Комане, затим Грбаљ и приморске говоре јужније од њега

(изузев једног грбаљског села).

4) Најзад, у говоре који и у крајњим кратким слоговима задр

жавају стари акценат Решетар убраја Пипере, Братoножиће, Куче и

околину Подгорице. Тако се та граница и касније одређује у дијалек

толошкој литератури (Код Бошковића и Малецког, Стевановића и др.),

али по материјалу који сам ја прикупљао излази да нема начелне разлике

између љешанске акцентуације и акцентуације Љешкопоља и оних

зетских села у која сам залазио. Акценат који се противи староцрно

горском преношењу и који би ове говоре зближавао са источноцрно

горским ја сам слушао практично само код типа Јбкд и у вези са енкли

тикама, али то је појава заједничка за Љешанску нахију, Загарач, Комане

и горње Цуце, тако да се не може рећи, како се мислило, да је то источно

црногорска особеност. У светлости тога требаће, по моме мишљењу,

друкчије гледати и на основни карактер зетско-љешкопољске акцен

туације.

И у другом свом познатом дијалектолошком делу (Der štokavische

Dialekt) Решетар одређује границе неких дијалекатских појава. Тако

у зону нарочитог рефлекса за полугласник убраја катунска племена

Петиње и Његуше, затим нахије Ријечку, Љешанску, Црмничку и

Барску (ово за староцрногорски терен), а у долини реке Зете и у зетској

равници по њему је место полугласника а. Исправку на сектору Ћеклића

извршили су Малецки и Бошковић, а треба је извршити и у погледу

1“
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Љешанске нахије. И још неке староцрногорске изоглосе приближно су

оцртане у овом раду (промена сну шн и сл., тип вљера и др.).

Решетaрoви радови могу се сматрати другом фазом, сад више не

само општег упознавања него и научног проучавања црногорског ди

јалекта.

3. После Решетарових радова позадуго се престаје са проучавањем

црногорских говора — прошло је готово двадесет година док се поново

започело са послом који бисмо могли назвати трећом фазом проучавања

ових говора. 1927. године објављен је Вушовићев рад о говорима црно

горске Херцеговине, а две-три године касније објављен је и Вушовићев

рад о Његошеву језику, посредно значајан и за дијалектологију. Наиме,

овим радом се знатно проширио списак познатих карактеристичних

особина црногорских говора, иако рад у ужем смислу и не иде у дија

лектологију. Од тридесете године почело је врло интензивно проучавање

говора ове области. Најпре су се појавили радови Бошковићаи Малецког,

Малецког о цуцком говору, Бошковићев о гласу х и њихов заједнички

извештај о староцрногорским говорима. Говори СК-ЛБ нарочито су де

таљно захваћени у раду Малецког о цуцком говору. То је краћи рад, али

врло садржајан опис цуцке фонетике, са освртом на суседне говоре; опис

морфологије знатно је непотпунији. Синтаксу не описује, а за акценат

само констатује двоакценатску систему са староцрногорским преношењем,

при чему није запазио постојање категорије Перд (уосталом, у акцен

товању примера датих у друге сврхе има и упадљивих грешака, можда

штампарских: Јокна, Радуша и сл.).

Отада се о говорима Црне Горе појавио низ радова, међу њима

шест већих монографија — три посвећене фонетици, морфологији и

синтакси — Стевановића, Вуковића и Милетића, и три акценту —

Томановића, Вуковића, Стевановића, затим низ краћих прилога и

извештаја: Алексића, Бошковића, Вујовића и других (неких пред рат,

а неких после). Ова интензивна испитивања у многоме су проширила

оно што се пре тридесетих година знало о црногорским говорима —

констатован је низ изоглоса и одређеним правац и забележен и обрађен

богат материјал са подручја која су описивана. И ван оваквих радова,

у којима је саопштаван нов материјал, било је расправа и других прилога

у којима су третирана питања значајна за разумевање развитка и про

блематике ових говора (неки Белићеви радови, Бошковићев рад о

гласу х, Вујовићев о губљењу рекције, одељак о црногорским говорима

у Ивићевој Дијалектологији и др.). Овај мој рад замишљен је као прилог

овој последњој фази проучавања црногорских говора.

4. С обзиром на ово што сам рекао, да наведем ове радове:

1) Милан Решетар: Die serbokroatische Betonung stidwestlicher

Мundarten. Wien 1900, 222 ступца (у овом раду наведена је и ранија

литература).

2) А. Белић: Диалектологическаи карта сербского изљшка, Санкт

петербург 1905, 1—59.

3) Милан Решетар: Der štokavische Dialekt. Wien 1907, 320

стубаца.
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4) А. Белић: О српским или хрватским дијалектима. Глас СКА

lххviii (1908), 60—164.

5) Александар Белић: Основне црте историјског развитка српског

језика. Годишњак СКА ХХII (за 1908), 106—110.

6) М. Решетар: Zur Frage uber die Gruppierung der serbokro

atischen Dialekte. Archiv für slavische Philologie ХХХ (1909), 597–625.

7) А. Белић: „Zur Frage ...“ (рецензија на Решетaрoв рад), Rocznik

slawistусznу III (1910), 283—306.

8) А. Белић : Zum heutigen Stande der serbokroatischen Dia

lektologie. Rocznik slawistусznу III (1910), 82—103.

9) Н. ван Вејк : Du déplacement de l'accent en serbocroate. Revue

des études slaves I (1921), 28—37.

10) Данило Вушовић: Диалект источне Херцеговине. Српски

дијалектолошки зборник III (1927), 1—70.

11) Данило Вушовић: Прилози проучавању Његошева језика.

Јужнословенски филолог LХ (1930), 93—196.

12) М. Малецки: Сharakterystyka gwary Cuców na tle sasiednich

dialektów czarnogórskich. Lud slovianski II/2 (1931), А, 225—245.

13) Р. Бошковић: О природи, развитку и заменицима гласа х у

говорима Црне Горе. Јужнословенски филолог XI (1931), 179—196.

14) Бошковић Р. и Малецки М.: Przeglad dialektów Starej Czar

nogóry (z uvzgledneniem gwar sasiednich) ... Сracovie 1932, 3—13.

15) Михаило Стевановић: Источноцрногорски дијалекат. Јужно

словенски филолог ХIII (1933—34), 1—128.

16) А. Белић (рецензија на Стевановићев рад), Јужнословенски

филолог ХIV (1935), 161—180.

17) Васо Томановић: Акценат у говору села Лепетана. Јужно

словенски филолог ХIV (1935), 59—141.

18) Радомир Алексић (извештаји о испитивању говора): о говору

Паштровића (Годишњак Задужбине Саре и Васе Стојановића VI,

17—20 и VII, 36—37), Спича (Ib., VII, 36—37 и VIII, 15—22), Маина

(Ib., VII, 36—37), Кртола, Мула и Грбља (Гласник САН V, 333—337).

19) Р. Бошковић (извештај о испитивању говора Озринића),

Годишњак задужбине Саре и Васе Стојановића II, 27—36.

20) Јован Вуковић: Говор Пиве и Дробњака. Јужнословенски

филолог ХVII (1938—1939), 1—113.

21) Бранко Милетић: Црмнички говор. Српски дијалектолошки

зборник IX (1940), 209—663.

22) Јован Вуковић: Акценат говора Пиве и Дробњака. Српски

дијалектолошки зборник Х (1940), 185—417.

23) Михаило Стевановић: Систем акцентуације у пиперском го

вору. Српски дијалектолошки зборник Х (1940), 67—184.

24) Милија Станић (извештај о испитивању говора Ускока),

Гласник САН V, 325—331.
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- 25) Михаило Стевановић (извештај о испитивању говора околине

Цетиња), Гласник САН III, 274—276. -
-

26) Павле Ивић: Дијалектологија српскохрватског језика. Увод

и штокавско наречје. Нови Сад 1956, 1—215.

Од нелингвистичких радова треба пре свега поменути опсежна

етнографска истраживања Ј. Ердељановића, објављена у раду Стара

Дрна Гора, који је изашао као ХХХIX књига Српског етнографског

зборника.

»k

Ж. Ж.

5. 1) Овај рад израђен је у Институту за српски језик Српске

академије наука. Институт ми је финансирао теренска истраживања и

скраћивањем радног времена омогућио обраду материјала; само захва

љујући хонорарном запослењу у Институту у доба студија и сталном

месту после дипломирања могао сам завршити студије и почети се бавити

научним радом.

Посебну захвалност за корисне савете дугујем својим професорима

А. Белићу, М. Стевановићу, Р. Алексићу и Р. Бошковићу.

Са захвалношћу помињем Павла Радовића из Момишића, Филипа

Мугошу из Љешкопоља, Јована Радоњића из Комана, Ђураша Вујовића

из Микулића, Обрада Симовића из Рокоча, Душана Павићевића и

Жарка Павићевића из Пјешиваца, као и све друге чија имена немам

при руци, а од којих сам добијао потребни материјал, посебно Јована

Кековића, учитеља, Филипа Пејовића, учитеља, Љуба Радичевића,

Алексу Мугошу и Вељка Ђуришића, — чија ми је помоћ у раду на

терену била драгоцена.

2) Материјал из катунско-љешанских говора почео сам прикупљати

још као студент, а наставио у току дијалектолошких путовања 1956,

1957. и 1958. године; на овим путовањима провео сам укупно 60 дана.

Бележио сам материјал и бирао објекте према уобичајеним крите

ријумима, водећи рачуна о добу старости, пореклу и другим околно

стима које би могле утицати на типичност говора објекта.
-

Међутим, морам да нагласим да ми је — пошто је у питању мој

матерњи говор — основни ослонац било сопствено сећање и сопствено

језичко осећање. Насупрот неким мишљењима, сматрам да је у томе

за испитивача озбиљна предност. Ако и допустимо да испитивачу ма

терњег говора треба знатно више напора да уочи неке црте (например

у фонетици) које странцу одмах падају у очи као туђе, — ипак остају

читаве области у којима је сопствено језичко осећање незаменљиво.

Ово се односи првенствено на синтаксу, па и на друге области језика

— нарочито ако је испитивачу циљ да да структуру а не само „егзотику“

говора.
-

У сваком случају, без тог ослонца бар у одељку о акценту појединих

речи (регистар) ја без знатно дужег испитивања не бих могао имати

онолико примера колико имам.

Примери у овом раду за које није означено место где су забеле

жени представљају примере говора горњих Цуца.
-
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3) Територија Катунске и Љешанске Нахије врло је тешка за

испитивање. Беспуће, безводност, одсуство трговачке и услужне мреже

— све ТО ИСПИТИВача приморава на ослањање на издашно гостопримство

мештана и на пешачење, које је у мом случају изнело и више стотина

километара.

Велику тешкоћу представљао ми је и недостатак магнетофона,

без кога је егзактније испитивање на пример синтаксе у великој мери

отежано (врло су ретки објекти који могу лагано диктирати у перо без

драстичног одступања од синтаксичких норми приповедања).

Ове тешкоће у великој мери су умањене предусретљивошћу и

разговорношћу објеката; у овом крају усмено приповедање, поред

народне песме, још увек добрим делом замењује друге видове уметничког

живота. Ипак се приповетка фантастичне садржине прича ретко и не

радо, — приповедање је сведено на истините или вероватне оквире.

Ово неговање приповедања свакако има утицаја на чување неких гла

голских облика који се претежно или често употребљавају у припо

ведању (приповедачки императив, аорист, имперфекат).

4) Иако је и у овом раду грађа изложена у уобичајеним одељцима

(фонетика, морфологија, синтакса), ипак у неким случајевима та подела

није строго спроведена (тако сам акценат, који по својој природи пред

ставља и фонетику и морфологију и грађење речи, издвојио у засебан

одељак). Такође су напомене о употреби и значењу заменица, придева,

бројева и прилога дате у морфологији а не у синтакси; обрнуто, у син

такси има напомена не само о значењу и употреби, него и о облику

Предлога и везника.

Идући за уштедом у простору употребљавао сам скраћенице за

имена места и у регистрима изостављао правописне и интерпункцијске

знаке где то не смета јасности.





I ДЕО

УВОД

ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ

6. Говори назначени у наслову обухватају катунска племена Цуце,

Бјелице, Загарач Горњи и Доњи и Комане са Бандићима, затим углавном

целу Љешанску Нахију.

Према томе, територија ових катунско-љешанских говора протеже

се у правцу северозапад-југоисток, од Пустога Лисца надомак Никшића

до зетске равнице према Скадарском Блату. Ограничена је Ораховцем

(Ораховац) према Боки, затим Кривошијама, Граховом, Рудинама Ник

шићким, Озринићима (чевским племеном), бјелопавлићком равницом,

Љешкопољем и зетском равницом, Ријечком Нахијом и најзад Ћекли

ћима. Изразитије су географске границе према Ораховцу, Кривошијама,

Грахову и Рудинама, затим према равници у долини Зете и Мораче,

најзад према Ријечкој Нахији; према Ћеклићима и Озринићима само

делимично.

Сама територија поменутих средњекатунских племена и Љешанске

Нахије (у даљем излагању СК-ЛБ) такође је испресецана географским

препрекама, тако да се углавном издвајају три географске целине:

1) Цуце (у којима су прилично издвојене Мале Цуце) и Бјелице; 2)

оба Загарача и Комани; 3) Љешанска Нахија.

О ИСТОРИЈСКОЈ ПРОШЛОСТИ И СТАНОВНИШТВУ

7. О историјској прошлости овога краја нема баш много писаних

докумената, бар не таквих који би прецизније осветљавали кретања

и односе становништва у прошлости. Опсежна разматрања историјских

докумената и етнографска испитивања Старе Црне Горе предузео је

почетком овога века Ј. Ердељановић. Резултати су објављени у Српском

етнографском зборнику књ. ХХХIХ. Етнографским испитивањима

свога краја бавио се и А. Јовићевић (Ријечка Нахија (у Црној Гори),

СЕЗб ХV, Зета и Љешкопоље, СЕЗб ХХХVIII — и др.), али се он

мање трудио да проникне у историјску прошлост црногорских племена
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него Ердељановић, и обраћао је главну пажњу обичајима и другим

етнографским карактеристикама становништва.

Староцрногорска племена неједнако су обухваћена објављеним

Ердељановићевим испитивањима (детаљан опис дат је само за племена

Цетиње, Његуше, Ћеклиће и Цуце). Ова испитивања успела су највише

да одвоје „стариначке“ породице од новијих досељеника. Основни и

готово једини извор за то било је народно предање, које се— са извесном

вероватноћом — може прихватити за последњих 300 или нешто више

ГОДИНа.

И из старијих сведочанстава могу се извући извесни закључци,

разуме се непотпуни. Већ Порфирогенит има извесних података о

границама Дукље и Травуније (в. Гласник Српског ученог друштва

48, рад Ст. Новаковића). Изгледа да је та граница ишла углавном сре

дином Боке, па преко Кривошија према Никшићу, одвајајући углавном

територије са данашњим старијим говором од зоне данашњих говора

херцеговачког типа. Вероватно је та или њој блиска граница била зна

чајна кроз цео средњи век. Тако се у једном документу из доба Црно

јевића међа „Ораховчана, Цуца и Риђањана“ (Риђани су припадали

херцеговачкој области) одређују преко Тисовца и Крста Доброгорског,

тј. поклапа се са данашњом цуцко-херцеговачком границом с том раз

ликом што испушта горње Цуце, које је данашње становништво населило

почетком XIX века. Из једног документа из 1597. године (в. Гласник

Земаљског музеја у Сарајеву за 1909. г., стр. 57) види се да се „Риђани

и Оногоште“ не убрајају у Црну Гору, а Цуце прећутно убрајају. Кото

ранин Марјан Болица 1614. године (в. Старине XII) изричито убраја

Цуце и Озриниће у Катунску Нахију („Саttuni“). Граница Цуца према

Херцеговини била је државна граница према Турској од освајања Ник

шића и Грахова у ХIХ веку, а граница према Кривошијама представљала

је државну границу до пада аустроугарске државе. На тај начин видимо

да је граница Старе Црне Горе према Херцеговини — са мањим помера

њима — постојала као изразита административна граница већ од првих

векова овог миленијума, па све до у најновије доба. Ово потврђује и

„здbланна древле каменаи линђа“, коју помиње владика Василије

(Истории о Черноћ Горњи); ово је такозвана „Вукова међа“, чији се

остаци виде око Трешњева и другде, а настала је свакако пре доласка

Турака.

Цуце се први пут спомињу у једном документу из доба Црнојевића,

a 1430. године помињу се „Власи Бјелице“ (Власи вероватно у смислу

номадски сточари). Већ поп Дукљанин међу именима жупа помиње

топоним Сиceva, Cuccevi, што се добро слаже са ТОПОНИМОМ (К)чево,

али изазива забуну то што га Дукљанин повезује са Будвом: „Budva

cum Сuceva“ (стр. 75, изд. Загреб 1950). Отуда се у новој „Историји

народа Југославије“ (I, Бeoгрaд 1953, карта на стр. 248-249) „Кучево
ставља изнад Будве, али изгледа да се пре треба сагласити са Ст. Но

ваковићем (Гласник Српског ученог друштва 48, стр. 14), који у овом
Дукљаниновом називу види Књчево. Повезивање са Будвом могло би

значити неку административну или имовинску везу. Да су неки делов“
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Катунске Нахије били давно насељени, потврђују и неки археолошки

споменици, на пример камене хумке, можда предсловенске (уп. даље).

8. Од највећег значаја је правац номадских кретања, којима је

овај терен био врло изложен. У Ћеклићима је Ердељановић (ор.сit.,

стр. 16) забележио предање о „зимовнику“ у Ријечкој Нахији. Ово се

може сматрати другом фазом насељавања катуна, тј. у првој фази су

Ћеклићи вероватно представљали летње катуне становништва Ријечке

Нахије. -

Правац номадског кретања Ћеклићи-Ријечка Нахија сасвим се

слаже са данашњом дијалекатском ситуацијом. Истина, постоји и пре

дање да су и Бјелице имале зимовнике у Ријечкој Нахији, али да су

истерани силом оружја. Оправдано је онда претпоставити кретања у

правцима Бјелице—Љешанска Нахија и Бјелице—команско-загарачка

долина. И предање о катунима „Зећана“ у доњим Цуцама као да пот

врђује овакав правац, иако се оно тешко може уклопити у неке сигурније

оквире.

Од начелног је значаја померање административних, нахијских

граница у пределу према зетској равници. Тако Болица (1614. године)

у „Љешкопоље“ убраја не само равницу између Мораче и Ситнице,

него и Комане, Доњи Загарач и Љешанску Нахију. У новије време,

међутим, Загарач и Комани припадају Катунској Нахији, а и Љешанска

Нахија је одвојена од Љешкопоља. Очигледно је да разлог оваквом

померању административне границе треба видети у порасту улоге сло

бодних староцрногорских племена, тј. у сужавању утицаја турских

средишта у долини Зете и Мораче. Сигурно је да је са овим ширењем

утицаја слободних племена било и знатног спуштања становништва у

крајеве над којима се успотављала контрола; уосталом, о овоме има

и доста вероватних предања.

- Историјско испитивање ових говора захтевало би опсежно испи

тивање разних, за новије доба доста бројних објављених и необјављених

извора. У овом правцу је мало урађено — ако се изузму два значајна

рада — Вушовићев опис Његошева језика (Јужнословенски филолог

књ. IX) и Вујовићев рад у књ. ХХ истог часописа. У сваком случају,

историјска испитивања неће се моћи ограничити на појас СК-ЛБ, него

ће морати обухватити знатно шири говорни појас. |-

Што се тиче порекла становништва, од племена која је Ердеља

новић детаљније испитао највећи проценат новијих досељеника имају

Цуце (највећи број из Херцеговине). Иако је данашњи проценат до

сељеника знатно већи од процента старинаца, дијалекатски утицај

није тако велик, и као да не прелази размере које би се могле објаснити

самим суседством и нормалним суседским контактом.

9. Како смо поменули, Ердељановић је спровео и објавио своја

детаљна испитивања на жалост само за четири староцрногорска (ка

тунска) племена: Цуце, Ћеклиће, Његуше и Цетиње. Па и резултате

ових испитивања треба примити са озбиљном резервом, јер су засновани

највећим делом на усменој традицији. Исувише је смело према усменом
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предању доносити закључке о збивањима пре ХV века, а то Ердељановић

понекад чини. Сигурнији су закључци које он изводи из топономас

тичког материјала и из археолошких споменика. Ипак неће бити на

одмет да наведемо неке од Ердељановићевих закључака (о племену

цуцком), јер они—упркос својој хипотетичности — могу бацити извесну

светлост на историјску прошлост овога краја.

1) Ердељановић долази до закључка да су Цуце пре доласка

Турака имале углавном ону исту област коју и данас имају, и да је

несумњиво да су се стари Срби још као пагани населили на данашњем

цуцком земљишту. Доказ за то он види у топониму Бован и у чињеници

да старе камене хумке (тумулуси) показују по свом распореду везе са

каснијим црквама и црквиштима. Археолошка испитивања на цуцкој

територији нису још вршена, али је познато да су велике камене хумке

подизали Илири (не само они) и да су их од староседелаца понекад

преузимали и Словени. Ердељановић српска имена старих села и селишта

узима као доказ да су први насељеници били Срби. Међутим, та имена

могла би се објаснити и друкчије, наиме могуће је да су насеља опустела

пре доласка Срба, тако да су традиције прекинуте и некадашња имена

заборављена. И у топониму Божин Бријег Ердељановић види доказ

паганског карактера становништва (претпостављајући старије Божи

Бријег, што би се односило на неког паганског бога), али овде неће бити

у праву: име Божа припада категорији бројних имена и хипокористика,

као Драга, Ни(к)ша, Пеша и сл. То што Ердељановић те прве Србе

досељенике назива Зећанима сасвим је несигурно, јер је засновано на

усменој традицији.

2) Најраније насељени део Цуца биле су по Ердељановићу доње

Цуце (Грепца). Он скреће пажњу на карактеристична имена гребачких

села: Ржани До, Просени До, Овсиски До, и сматра да су им таква имена

дали први досељеници, запазивши њихову погодност за одговарајуће

културе. Тачније би, чини ми се, било претпоставити да је давање

таквих имена претходило сталном насељавању, јер топоними упућују

на монокултурно обрађивање, које би пре могло представљати заједничку

сезонску делатност катунара него рад сталних становника. Иначе је

основна претпоставка да су најпре насељене доње Цуце, јер је то нај

жупнији део не само Цуца него углавном и све Катунске Нахије.

3) Велике недаће настале су за становништво Цуца после пада

Зете под Турке. Одмах по освојењу Зете— по Ердељановићу— Турци

су одредили границу између столачког (херцеговачког) и скадарског

пашалука тако да је готово половила цуцко земљиште. Услед ТОГa — a И

из других разлога — део Цуца који је припао херцеговачком пашалуку

постао је поприште четничких сукоба Црногораца и херцеговачких

муслимана, тако да се убрзано расељавао. Томе су допринели и помори

од куге, којих је било више. Према томе, цуцко становништво свело

се углавном на Грепца (у доњим Цуцама), која ће постати матица понов

ног насељавања цуцких предела према Херцеговини. Такво проређивање

становништва створило је погодне услове за досељенике. Досељавање

је вршено у разна времена, углавном у ХVI и ХVII веку, и не би се

рекло да је било у већим групама, изузев што је у ХVI веку дошло више
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породица из Чарађа у Херцеговини. Да је досељавање ишло постепено

и да су досељеници тек временом стекли одлучујући утицај у племену,

види се по томе што су стариначка братства држала кнежевски положај

све до пред крај ХVII века, иако су се преци најбројнијих братстава

доселили у ХVI веку. -

Закључци из овога доба нешто су извеснији, јер се више може

веровати усменом предању.

4) На основу усмене традиције Ердељановић долази до оваквих

закључака у погледу порекла цуцког становништва (стр. 748): од пле

мена, које има 28 родова са 560 породица (стање почетком овога века),

на најстарији слој, који је заостао из ХV века или из ранијег доба, отпада

5 poдова са 44 породице; 11 родова са 346 породица пореклом су из

Херцеговине; 8 родова са 149 породица пореклом су из Брда (из Куча

и Братoножића); 1 poд са 18 породица дошао је из зетске равнице; 3

рода са 3 породице отпадају на скорашње досељенике. По топонимима

и предању дају се идентификовати још многи изумрли или расељени

стариначки родови.

5) Ердељановић сматра да су романски Власи долазили у Цуце

само као номади, на катуне, при чему је могло бити и каснијег насеља

вања катуна. Тако он објашњава топониме: Антера (вода дубеница,

убао; по Е. у вези са романским апter-), Пиштет (често име за живу

воду по тим крајевима: по Е. у вези са румунским рištit — шикљање,

избијање, јајllissement), Ставор (брдо, уп. румунско stavar и др. —

Е.), Cдра или Сдре (земљиште; Е. доводи у везу са талијанским soro,

рум. sora и др., али би пре требало мислити на рум. tara-земља), Синет

(земљиште и жива вода), Ддс (брдо, рум. dos, тал. dosso - Е.), Штек

(дб; арб. štek, по Е. посредством Влаха), Кабаси (земљиште; pум.

cabaz — Е.), Влахиња („планина“), Цапе (земљиште и вода), Ћинђина

до и село; уп. рум. топоним Сingineoа — Е.), Тројана (брдо), Кутлучева

ipупа, Шаљеза (вода; арб. šale — по Е. преко Влаха), Ђинов До, Тоспуде

(село). Овај поседњи топоним код Вука је погрешно записан: Стоспуд.

10. Бацићемо извесну светлост на историјску и етнографску про

шлост ових крајева ако наведемо и неке Ердељановићеве закључке

о другим племенима која је он детаљније описао — иако та племена

припадају средишњој области староцрногорских говора.

За Ћеклиће Ердељановић утврђује овакав етнички састав: на

најстарији слој, из ХV века и ранијег доба, отпада једна братствена

група са 43 породице; једна група са 89 породица вероватно је из Ље

шанске Нахије; једна група са 20 породица из Хрцеговине; једна група

са 36 породица из Бjeлопавлића; постоји предање и о братствима влашког

порекла (Фрадели, Шораји, Топали, можда и Бацули). За Његуше:

старији слој (ХV век и раније) — 11 братстава са 137 породица, од чега

8 братстава са 68 породица отпада на најстарији слој, а 3 братства

са 69 породица су из Босне , од досељеника с краја ХV века и после

тога времена има 14 братстава са 305 породица, од чега 5 братстава са

228 породица из Босне и Херцеговине, 4 братства са 53 породице из пре

дела Старе Црне Горе, 2 братства са 16 породица из старе Рашке, 3



14 “ . М. Пешикан - , , и

братства са 8 породица из Бjeлопавлића. Од начелног је значаја велики

проценат босанско-херцеговачких досељеника, јер се из тога види да

за ове дијалекте утицај сељења није велики (наиме, дијалекатски бо

санско-херцеговачки утицај не огледа се готово ни у чему). Племе

Цетињe: старији слој (ХV век и раније, тј. најстарији слој и досеље

ници до ХV века) — 23 братства са 259 породица; досељеници после

ХV в. — 9 братстава са 231 породицом (од тога 4 братства са 206 по

родица из Херцеговине).

Трагова несловенског становништва, већином Влаха, има и у

овим племенима (у топонимији и предању), рекло би се и више него

у Цуцама. Ово би могло значити или друкчије етничке прилике, или

веће губљење тих трагова у Цуцама услед бурнијих смена становништва.

Да наведемо и Јовићевићеве закључке о становништву Ријечке

Нахије (уп. Српски етнографски зборник ХV). По њему у овој нахији

има 98 родова, од тога 8 староседелачких, 18 досељених у ХV веку,

19 у ХVI в., 12 у ХVII в., 11 у ХVIII в., 30 у ХIX в. Према пореклу

има из старе Србије 13 родова, из Херцеговне 9, из Албаније 3, из

Босне 1, из Бара и приморја 10, из зетске равнице, Куча и Пипeрa 17,

из Катунске Нахије 19, из Љешанске Нахије 13, из Црмнице 6 родова.

Несловенских трагова има и овде.

Етимолошко истраживање топонимије и антропонимије пред

стављало би посебан и врло опсежан задатак, у који ја овом приликом

не могу улазити. Нисам могао улазити ни у етнографска истраживања

порекла становништва у племенима која нису детаљно описана код

Брдељановића. Уосталом, пошто за ове крајеве практично нема писаних

извора, основни извор при етнографским истраживањима морала би

бити усмена традиција, а она би данас дала много несигурније податке

него почетком овога века — када је Ердељановић вршио своја истра

живања. Прецизнији подаци о поменутим питањима могу се наћи у

Ердељановићевом раду, и овде их не би имало смисла препричавати.

11. Према свему, основни историјски моменти који су могли

имати значајнијег утицаја на стварање данашњих дијалекатских односа

у овој области били би бар ови.

1) Већ сам правац сељења и етничко-дијалекатски карактер сло

венских насељеника можда је био од битног значаја за настанак неких

дијалекатских изоглоса. Могуће је да се већ тада формирао основни

правац полугласничке границе, која данас знатно одступа од осталих

црногорских изогласа, тј. да је ван полугласничке зоне остајала чевска

жупа Дукљанинова, ако се под њом могу подразумевати насељени

делови Чева, Цуца и Бјелица.

2) Зона у којој је било знатнијих остатака романског становништва

можда је условила зоне простирања неких дијалекатских црта, можда

зону неразликовања падежа правца и падежа места.

3) Административне границе у средњем веку оставиле су несум

њивог трага на дијалекатску слику ове области. Од значаја су свакако

биле и географске препреке, нарочито реке Зета и Морача.
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4) Доласком Турака и њиховим поседањем долине Зете и Мораче

у великој мери су пресечене везе источне и западне Црне Горе; ове

везе могле су и раније бити доста слабог интензитета.

5) Са турском влашћу морао је постати знатно интензивнији

саобраћај зетско-морачке долине са Херцеговином, уз истовремену

изолацију те долине од планинског дела Црне Горе. Везе са албанским

крајевима биле су, напротив, интензивне, а могло је бити и знатнијег

померања у етничком саставу. - -

6) Поседање равнице од стране Турака и четнички живот имали

су за последицу већу концентрацију и живљи међусобни додир старо

ЦрНОГОpСКОГ Планинског становништва.

7) Правац номадских кретања такође је могао имати извесног

утицаја на формирање дијалекатских територија. - -

8) Са формирањем црногорске државне организације дошло је

до већег утицаја центра, нарочито на линији Цетиње-Чево.

9) Насељавања из Херцеговине могла су оставити извесног је

зичког трага, нарочито у Цуцама; овај утицај ипак није био пресуд

нијих размера.

10) Проширивањем цуцке територије према Херцеговини ширио

се и цуцки говор.

11) Трговачке и друге везе с Боком имале су знатан утицај на

лексику, знатно мањи на друге елементе говора.

О СТАРОЦРНОГОРСКИМ ГОВОРИМА И МЕСТУ ГОВОРА СК-ЈЊ

У ЊИМА

12. Како смо већ видели, Стара Црна Гора је још врло давно па

током више векова била одвојена од суседних области с обзиром на

своју историјску судбину. Природно је онда што су се и староцрно

горски говори у великој мери издвојили као засебна дијалекатска целина.

Томе је морао допринети и периферијски положај у односу на осталу

српскохрватску језичку територију, што је условило теже продирање

иновационих таласа који су захватили средишњу област српскохр

ватских говора.

Отуда је граница између говора са старијом акцентуацијом и говора

херцеговачког типа дијалекатски врло изразита, и не састоји се само

у типу акценатског система, тј. у броју и врсти акцената и у томе да ли

су они сачували старо место или су пренесени. Напоредо са овом раз

ликом јавља се и читав низ других. Најбројније су опет акценатске

разлике, али акценатске у другом смислу— у смислу акценатске лексике

и акценатских односа у морфолошким категоријама.

У начелу не мења ствар што се неке од ових изогласа не поклапају

потпуно са акценатском границом, него је прелазе било у једном било

у другом правцу. У дијалектима је и иначе ређа појава потпуно покла

пање разних изогласа. Отуда се овамо могу подвести готово све типично

црногорске осбине, као неразликовање падежа правца и падежа места,

једнакост генитива и локатива множине, доследност у уопштавању
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облика супина, дужина на ненаглашеном тематском самогласнику

инфинитива — супина, акценатски типови ломпм према херцеговачком

лдмим, питају према питају, стричеви према стричеви и др., па и дво

сложни рефлекс дугог е без дужине на е и доследно спроведено ре

(са кратким е.) - pe — итд.

Међутим бројне разлике између староцрногорских и херцеговачких

говора представљају истовремено и староцрногорске одлике у односу

на источноцрногорске (брдске) говоре. Али се овим не исцрпљују го

ворне разлике између источне и западне Црне Горе, јер у источноцрно

горским говорима има низ особина које нису (или нису у знатној мери)

продрле у Стару Црну Гору. Поменућу овде најупадљивије особине

које издвајају староцрногорску говорну област као засебну дијалекатску

целину.

13. Несумњиво је најупадљивија и у многим правцима најзначај

нија староцрногорска особина повлачење акцента са крајњег кратког

отвореног слога. За разумевање развитка ових говора она је од великог

значаја и по томе што се да хронолошки одредити прецизније и сигурније

него друге особине. О њој ће даље бити више говора (т. 20—41), а овде

да наведемо основне хронолошке закључке до којих сам могао доћи:

1) ово акценатско преношење старије је од претварања -л у потпуни

самогласник о и од развијања двoсложности у рефлексу дугог е (т.

32—34); 2) пре ових фонетских појава пренесени акценти су имали

претежно силазни карактер (т. 39). Према томе, ово преношење не

може бити млађе од ХIV века.

Овакву хронологију донекле потврђује и размештај говора које

је захватило ово преношење. Наиме, чињеница да је зетска равница

захваћена овим преношењем, док се остале типично староцрногорске

црте углавном не простиру на њу, упућује на закључак да је до ове

акценатске појаве дошло у средњевековној зетској држави, тј. док

су везе области каснијих црногорских нахија и зетске равнице биле

врло живе.

Овако одређена хронологија значајна је и по томе што не дозво

љава да се староцрногорско преношење акцента посматра као нека

врста последице херцеговачког преношења, као неки одјек или утицај

односа добивених херцеговачким преношењем. Наиме, староцрногорско

преношење иде у врло старе појаве, и тешко је претпоставити да је

херцеговачко преношење старије од њега.

Судећи по одмаклости акценатских уопштавања за која изгледа

да су условљена староцрногорским акценатским преношењем, рекло

би се да је првобитно жариште ове појаве било отприлике у простору

Цетиње-Жабљак. Од појава које на то упућују може се поменути

слаба заступљеност акцентског типа попдви у средишњим староцрно

горским говорима, што би могло значити да је ово преношење извршено

пре широког уопштавања уметка -ов-|-ев-, док је на пример у Цуцама,

Загарачу и Озринићима овај тип добро заступљен (уп. т. 60); затим

овамо иде спровођење типа дптац, кдлац и друга акценатска уопштавања

у корист акцента ближег почетку речи у средишњим говорима, као
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и неједнако елиминисање непренесених акцената који су се задржали

захваљујући енклитици.

14. Оваква релативна хронологија акценатског преношења у по

јединим говорима Старе Црне Горе, као и сам географски распоред

црногорских говора у којима је долазило до акценатског преношења

(фонетске природе), изгледа да упућују на једну начелну разлику између

староцрногорског и источноцрногорског акценатског преношења. Наиме,

источноцрногорско преношење, захватајући издужени појас говора

који се граничи са говорима херцеговачког типа (Бјелопавлићи, Ровца,

Васојевићи), изгледа да показује извесну везу са херцеговачким акце

натским преношењем. Другим речима, могуће је да на овом терену пре

ношење акцената представља ранију фазу појаве која је у средњем веку

захватила херцеговачке говоре, или бар да је подстакнуто херцеговачким

преношењем.

Насупрот томе, изгледа да се на староцрногорском сектору талас

херцеговачких акценатских померања заустављао на линији од Рисна

према Никшићу или Острогу, тј. на линији која је — како смо видели

— кроз цео средњи век имала административни значај.

Према томе, староцрногорско акценатско преношење представља

појаву без непосредне зависности од акценатских процеса у херцего

говачким говорима, појаву која се по свој прилици није ширила од

херцеговачке границе у дубину Старе Црне Горе — него обрнутим

смером.

15. Друга од најупадљивијих староцрногорских говорних црта

јесте промена сн, зн, сл., злу шн, осн, шл, жл (т. 108). Ова појава, испу

штајући горње Цуце, доњу Црмницу и зетску равницу има нешто ужи

опсег него акценатско преношење. Она ипак представља општу старо

црногорску црту, опет са жариштем у централним говорима Старе

Црне Горе. Њен ужи опсег треба објаснити хронолошком разликом,

тј. оправдано је претпоставити да се ова промена вршила после одвајања

зетске равнице (услед турске власти) од староцрногорских племена.

Сигурнија хронологија може се одредити само испитивањем споменика.

Талас потпуног губљења х такође није захватио Стару Црну Гору

(в. т. 120). Ова појава пада у време већ знатно јачег контакта између

црногорских племена и суседне Херцеговине; отуда је прелаз у погледу

судбине х врло постепен. Ако се изузме Дубровник, који се у овом по

гледу наслања на чакавске говоре, староцрногорски (и приморски)

говори представљају област у којој се боље чува х него у било којем

другом чисто штокавском говору. Чување х представља значајну раз

лику између говора Старе Црне Горе и говора црногорских Брда, па и

зетске равнице.

И неке друге особине карактеристичне за источну Црну Гору

или зетску равницу не продиру, или не продиру у знатнијој мери у

староцрногорске нахије. Овде треба поменути мешање л и љ (т. 94),

промену –ћ, —ђ у —j (т. 124), редукцију звучности крајњих сугласника.

(т. 94) и др.

2 Српски дијалектолошки зборник
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Од морфолошких особина најкарактеристичнији је за Стару Црну

Гору ном и на ти в типа Маре, који у односу на источноцрногорске

и суседне херцеговачке говоре представља староцрногорску иновацију.

Међутим, вокат и в типа Маре представља у основи општецрно

1црногорску црту, -е у наставку треба објаснити честим палаталним

карактером крајњег сугласника у основама овога типа.

Знатан број значајних особености у акценатским односима одваја

Стару Црну Гору од црногорских Брда и Херцеговине. Овде треба

споменути знатно шире спровођење зависности акцената од глаголског

вида (т. 68—72), нарочити акценат код глагола типа истрас (т. 79),

преношење акцента на други а не на први слог предлога и префикса

(т. 61. и 71), доследно спроведену дужину на наставку презента (т. 67),

акценатску једнакост датива и локатива (т. 60), одсуство типа синдвима)

синовима и сл. (т. 60), уједначавања акцента у II врсти именице (т. 54)

редовно наглашени наставак деминутива типа каблић, у односу на

источну Црну Гору друкчије спроведено дуљење у вези са сонантом.—

и бројне друге особености.

Специфично староцрногорских црта могло би се наћи и још, али

и ове поменуте јасно сведоче да се староцрногорски говори издвајају

као посебан дијалекатски тип, изразито одвојен од суседних дијале

катских области.

16. Говорне разлике унутар граница Старе Црне Горе по правилу

нису тако оштре и изразите.

Централни говори (део Катунске Нахије око Цетиња и Ријечка

Нахија) издвајају се по степену и доследности спровођења типичних

староцрногорских особина или њиховом даљем развитку и по одсуству

знатније узајамности са говорима Херцеговине и источне Црне Горе;

у односу на источније говоре (СК-ЛБ и источније) запажа се и нешто

већи утицај приморја. Приморски говори и говори Боке с једне стране

имају познате карактеристике периферијских говора — већа архаичност,

па и туђи утицај, а с друге стране показују извесну узајамност са српско

хрватским приморским говорима уопште“. Везе староцрногорских нахија

са приморјем и Боком биле су доста интензивне током више векова,

и природно је очекивати и у говору извесне последице тога. Не би се

ипак могло говорити о нарочито великом утицају приморја на говоре

залеђа. Малецки је у свом раду о цуцком говору констатовао да се лек

сички утицај талијанског језика, а тај утицај је у Цуце долазио посред

ством приморских говора, углавном ограничава на терминологију из

новије материјалне културе. Могло би се, чини ми се, више говорити

о културном утицају Боке и приморја него о дијалекатском. Дијалекатски

притисак био је претежно усмерен од залеђа према мору; уосталом то

је био и нормални правац сељења, док је сељења у обрнутом правцу

могло бити само изузетно. У сваком случају, у средишњим говорима

опажа се нешто јачи утицај приморја него у СК-ЛБ (предлог од уместо

о, више талијанске лексике и др.).

* Тј. појава коју Белић сврстава у VIII период развоја нашег језика (ЈФ

ххiii, 12).
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И црмнички говор, нарочито у југоисточнијем делу, показује у

знатној мери изражене карактеристике периферијског говора, а у

односу на приморске говоре — како су већ Бошковић и Малецки конс

татовали („Przeglad dialektów Starej Czarnogóry . . .“, стр. 7) — има

донекле прелазни карактер.

Донекле насупрот овоме, говорни појас којему је посвећен овај

рад — заједно са говором племена чевског (Озринића) — у суштини

је прелазног типа. Његов прелазни карактер условљен је с једне стране

тим што није био потпуно имун према дијалекатским утицајима који

су долазили из крајева ван Старе Црне Горе, а с друге стране тим што

су га особине које су се развијале у средишњим староцрногорским

говорима захватале у неједнакој мери, најзад — могуће је да су ови

говори већ у врло старим епохама имали у извесној мери прелазни

карактер. Ипак се ови говори уклапају по својим основним особинама

у староцрногорски дијалекатски тип, и разлике према средишњим

говорима нису нарочито бројне.

17. Од највећег је значаја овде полугласничка граница. Говори

СК-ЛБ одвајају се од средишњих староцрногорских по томе што немају

за стари полугласник рефлекс различит од других самогласника (уп.

т. 84). Прелаз је постепен, па ни Ријечка Нахија није јединствена у

овом погледу (уп. у навођеном делу А. Јовићевића: „Свеколико ста

новништво (Ријечке Нахије), осим косијерско и нешто мало боковског

изговара глас а у неким ријечима друкчије, и тај глас није ни а ни е,

но нешто између тога“ — СЕЗб ХV, 713). Проблем полугласника иде

у најсложеније црногорске дијалектолошке проблеме, али би му било

незахвално детаљније приступати на материјалу једног неполугласничког

говора, који само запљускују утицаји говора у којима се стари полу

гласник није изједначио са етимолошким а. Зато се нисам детаљније

упуштао у овај проблем, остављајући то за будуће испитивање говора

Ријечке Нахије и околине Цетиња (моје или чије друго), на основу

којега ће се ово питање моћи тачније осветлити из староцрногорске

перспективе.

Како су Бошковић и Малецки констатовали (о. c., стр. 8), у го

ворима са „полугласником“ јављају се и друге особености гласовног

система. Оне се укратко могу дефинисати као појачана склоност ка

фонетском раслојавању појединих фонема; у вези је са овим извесна

флуктуација самогласника и лабилност самогласничке боје.

Код сугласника се ова појава запажа пре свега у изговарању умек

шаног к, г, х испред самогласника предњег реда (и испред рефлекса

полугласника), а рекао бих да је и раслојавање л (под сличним условима

као к, г, х) карактеристичније за полугласничку Зону.

Фонетско раслојавање самогласника испољава се најизразитије

и најодређеније код самогласника е, где дуго е тежи затвореном изго

вору, али се — у староцрногорској перспективи — може говорити

и о флуктуацији а, тј. о појави разних нијанса отворенијег (у правцу

„полугласника“) изговора овога самогласника, али и затворенијег (у

2“
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неким његушким селима запажа се изразита затвореност, што може

представљати и узајамност са приморским говорима).

Ове особине, међутим, нису строго везане за зону фонолошког

чувања „полугласника“, него је углавном прелазе. Ипак ово остаје

начелна разлика између говора СК-ЛБ и средишњих говора Старе Црне

Горе, ако не у апсолутном присуству, а оно у степену.

Изразитију границу показују неке акценатске особине. Тако се

у СК-ЛБ чувају акценти који се противе староцрногорском преношењу

(јадд и сл.), а у средишњим говорима не чувају. У вези је са овим изо

гласа Пердв у СК-ЛБ према Перов у централним говорима.

Као карактеристична црта говора СК-ЛБ у односу на говоре це

тињског типа може се узети и одсуство или слаба заступљеност име

ничког наставка у генитиву множине придевске промене а и неке друге

морфолошке црте могу се сматрати типичнијима за полугласничко по

дручје (облик љуђи, радни придев типа погинујо, па и једнакост генитива

и локатива множине).

18. Имајући све ово у виду мислим да се може узети да — ако

треба дијалекатски делити област староцрногорских нахија — онда та

подела (изузимајући Озриниће, као говор са друкчијом основом акце

натског система) треба да разликује: 1. СК-ЛБ ; 2. околину Цетиња

и Ријечку Нахију; 3. Црмницу. Из практичних разлога нисам својим

испитивањем могао обухватити целу Стару Црну Гору. Међутим —

донекле упркос томе — основна намена и суштина овога рада је да,

преко описа једног староцрногорског говорног тица, заједно са Миле

тићевим радом баци светлост на староцрногорске дијалекатске прилике.

С обзиром на одсуство одељка о акценту у Милетићевом раду, основну

пажњу сам посветио расветљавању староцрногорске акцентуације, насто

јећи да дам што исцрпнији опис акцента, како би при дијалектолошким

и акцентолошким испитивањима био доступан акценатски материјал

и ове говорне области.

За разграничавање дијалекатских типова у општецрногорској

перспективи од највећег значаја су акценатске границе, начелно пред

стављене на другој приложеној скици. На првој скици су приказане

знатније изогласе које омеђавају територију СК-ЛБ.

19. Према томе, основне особености суседних говора у односу

на СК-ЛБ биле би у овоме.

1) Говори Грахова, Кривошија и Рудина никшићких припадају

млађим говорима, са потпуно пренесеном акцентуацијом. Акценатска

граница врло је оштра и поклапа се са старом административном (нека

дашњом државном) границом.

Са овом границом се према Грахову и Кривошијама потпуно по

клапа граница прогресивне и регресивне асимилације при сажимању

групе ао (читб : чита), док је у Рудинама — за разлику од Грахова и

Кривошија — асимилација прогресивна (чита).

Напротив, номинатив типа Мара захвата и део СК-ЛБ (горње

Пуце); отприлике исти простор захвата и море од може, брез уместо
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без. У погледу рефлекса х са херцеговачким говорима подудара се

углавном стање у целим Цуцама (-x прелази у —к, -г).

2) Озринићки говор одликује се од говора СК-ЛБ углавном својом

троакценатском системом. Иначе се преношење акцената у Озринићима

врши у истим позицијама као и у СК-ЛБ и осталој Старој Црној Гори,

само је пренесени акценат на дугим слоговима узлазан сестра, страна).

Значајна је разлика и озринићко седце према сеоце у СК-ЛБ, затим однос

слогова у рефлексу дугог јат (у Озринићима има и једносложног

рефлекса). Дужине на придевском наставку -ов, коју Решетар бележи

у Озринићима (попов), у СК-ЛБ такође нема. По осталим особинама

озринићки говор је веома сличан говорима СК-ЛБ.

3) Бјелопавлићки говор одликује се од говора СК-ЛБ пре свега

својом четвороакценатском системом и својим специфичним делимичним

преношењем акцената, а и другим, нарочито акценатским особинама.

Овај говор је још слабо испитан.

4) Са Пиперима се команска територија сучељава у Спужу, али

је стварни додир врло слаб, а нарочито је то био у прошлости у доба

Турака. Дијалекатске одлике Пипера од СК-ЛБ доста су бројне: не

пренесени акценат, прелазак –ћ, —ђ у —j, губљење х, немењање сн, зн и

сл., разлике у квантитету вокала и др.

5) Говори зетске равнице слажу се по типу акцентуације са гово

pима СК-ЛБ, али их од њих одваја неколико значајнијих изогласа:

губљење х, неизмењено сн, зн, сл., зл, зетски однос лlл, специјална

реченична интонација и др.

6) Говор Ријечке Нахије, који чини целину са говором Цетиња,

Његуша, па и Ћеклића, врло је сличан љешанском. Од њега га одваја

рефлекс полугласника, акценатски типови Перо и Перов (у Љ Перд

и Пердв), остале разлике немају оштру изоглосу, али треба поменути

као типичније за полугласничко подручје морфолошке црте као поги

нујо, љуђи, именички наставак у генитиву множине придевске промене

И др.

Говор Ћеклића није типично полугласнички; ово се односи угла

вном на гранични део према Цуцама, првенствено на Језера Ћеклићка,

где „полугласника“ углавном нема.





II ДЕО

АКЦЕНАТ

Основне карактеристике акцентуације

20. Основне карактеристике акцентуације староцрногорских го

вора јесу ово:

1) чува се стара новоштокавска акцентуација, стара и по месту

и по квалитету акцента, изузев типова жена и свила;

2) елиминисан је кратки акценат са крајњег отвореног слога,

потпуно или у највећој мери;

3) чува се стара фонолошка разлика између кратких и дугих

СЛОГОВа.

Најмаркантнија од тих црта несумњиво је елиминисање типова

жена, свила, по овој црти се староцрногорски говори у великој мери

одвајају од суседних. Потребно је зато да мало детаљније размотримо

ову појаву.

21. С обзиром на начин елиминисања типова жена, свила старо

црногорски говори показују тројако стање:

1) потпуно елиминисање таквих типова и преношење акцента

на претходни слог у облику " или " — у зависности од квантитета

тога слога: жена, свила (цетињски тип),

2) исто такво преношење, али и присуство извесних речи и

извесних категорија акценатског типа свила: жена, свила, Перд, Стана,

(Стане), стрпко и сл. (средњекатунско-љешански тип),

3) потпуно преношење акцента у овим позицијама али у виду

: жена, свила (озринићки тип).

Првом типу припадају говори Црногорског приморја, Црмнице,

Ријечке Нахије и катунских племена Цетиња, Његуша, Ћеклића,

углавном Бјелица, најзад доњег дела Цуца.

Други тип срећемо у појасу суседном овој области: у горњим

Цуцама, Загарачу, Команима, Љешанској Нахији, Љешкопољу, Зети,

а вероватно и у Крајини“; у доњим Цуцама и Бјелицама врло је

редак акценат типа јадд.
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Трећем типу припадају Озринићи.

22. На основно питање — је ли ово преношење фонетско или

није — различито се одговарало у дијалектолошкој литератури.

Морамо узети да је озринићко преношење типа свила фонетске

природе: морфолошки се не би могло доћи до акцента гласовно

друкчијег (узлазног). Неосновано би било оспоравати фонетски ка

рактер и преношењу типа жена у истом говору.

Не би било разлога да оспоравамо фонетски карактер прено

шења акцента ни у говорима првог (цетињског) типа, с обзиром на

потпуну доследност тога преношења. Међутим, проблем компликује

ситуација у говорима другог, средњекатунско-љешанског (краће: ље

шанског) типа, где постоји и акценат типа Стане (Стана), стрпкд.

Акценатске појаве типа јеси ли и фала ви у говорима овог (и не

само овог) типа не противрече фонетском карактеру тог преношења:

оне су лако објашњиве утицајем енклитике. Али не могу се објаснити

утицајем енклитике бројни примери непренесеног акцента типа Перд,

стрпко и сл.

Одавде би, на први поглед, логичан закључак морао бити да

ово преношење не може бити фонетско у говорима СК-ЛБ, јер при

фонетском преношењу не би могли остати овакви изузеци. А тиме

би, бар у извесном смислу, био доведен у питање фонетски карактер

преношења акцента и у говорима цетињског типа (жена, свила, стрико),

и могло би се претпоставити да је и у овим говорима преношење

морфолошког карактера, само доследно спроведено. Јер тешко би

било друкчије разумети на пример репартицију: Озринићи са фонет

ским преношењем, Цуце, Загарач и Љешанска Нахија са морфо

лошким преношењем, Ћеклићи и Ријечка Нахија опет са фонетским

преношењем.

23. С друге стране, међутим, читав низ чињеница недвосмислено

упућује на фонетски карактер овог преношења, не само у говорима

цетињског него и љешанског типа. Да поменемо неке.

1) Не може се објаснити зашто морфолошко преношење не би

захватило и крајње дуге, а не само крајње кратке акценте. Имало

би углавном исто морфолошко оправдање свиле уместо свиле као и

свила уместо свила; сличног су типа и односи једна једне и бројни

други. Уопште узето, тешко је морфолошким разлозима објаснити

елиминисање кратког акцента из крајњег отвореног слога у највећем

броју категорија и највећем броју појединих речи, напоредо са сасвим

добрим чувањем старог места акцента у друкчијим условима.

2) Ако се глава и жена могу објаснити према старом главу и

жену и сл. — како да објаснимо срамдта и тишина кад знамо да

стари акценат није срамдту, тишину него срамоту, тишину?

3) Недвосмислена је и ова акценатска ситуација, коју срећемо

у говорима Старе Црне Горе: фала ви/фала бдгу, јеси лијеси, оће ли!

дhe и сл. — енклитика, наиме, не би могла бити од значаја да је

преношење морфолошке природе.
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24. Све ово упућује на фонетски карактер овог акценатског

преношења и у говорима љешанског типа. Тешкоћу представља је

дино питање како да објаснимо изузетке као стрпко, Стана, бђе,

сведнд и др. Да размотримо мало детаљније ове изузетке.

Одмах пада у очи да је овај акценат ограничен на једну семан

тичку категорију и на неколико усамљених речи.

Наиме, овакав акценат имају у горњим Цуцама двoсложна хи

покористична образовања, и то било лична имена: Мпћд, Вујо,

Стана, Јока и сл., било други хипокористични називи: тета (тетка),

стрпкд (стриц), маца (мачка), Шард (Шардв) итд. Чим се име употреби

у обичном а не хипокористичном смислу — акценат је друкчији: наш

Јашд али: Јашо Благојев.

Ван ове категорије познати су ми само ови примери: ласта,

жуња, сведнд, бће, бње, јаде, бујиа и неколика случаја где је овакав

акценат само испред енклитике: јеси ли, јесу ли и сл. (али: јеси, јесу);

оће ли (али: дје); нека га, нека те (али: нека); једном сам забележио

и једва су изашли. Обично је и каква си и сл.

Сведнд је лако објаснити тиме што се та реч употребљава најче

шће с енклитиком: сведнд ми је и сл. Такође су лако објашњиви и

примери буђе, бње: те речи се најчешће употребљавају са партикулом:

бђен, бњен, бњенаке и сл. Јаде данас има прилошко или модално

значење (јаде гредте), али је вероватно пореклом хипокористика, тако

да се уклапа у поменуту семантичку категорију. Ласта је можда

хипокористика од ластавица, а и жуња је могло бити хипокористично

схваћено.

У доњем делу Цуца, као и у Бјелицама, постоје само остаци

ове категорије: јадд, глибд — Бата, репд, глибд Микулићи, иначе је

ласта, Мићо, сведно итд.

У Љешанској Нахији, Загарачу и Команима ова категорија је

стабилна и прецизно одређена: именице морфолошког типа Перо,

Маре, биле оне заједничка или лична имена или хипокористике, по

правилу су овог акценатског типа (Перд, Маре). Остали појединачни

примери углавном не прелазе оквире које смо констатовали у Цуцама.

У принципу је тако и у Љешкопољу и у Зети, а судећи по

Милетићевом податку и по географском положају — и у црмничној

Крајини“.

25. Од нарочитог је значаја постојање овог типа у горњим Цу

цама. Јер ако би се стање у југоисточним говорима и могло обја

снити утицајем источноцрногорских говора, у Цуцама није овога

никако могло бити.

Стање у горњим Цуцама показује да је и у доњим Цуцама, а

свакако и у Бјелицама некад овај тип био знатно распрострањенији,

јер је горње Цуце населило становништво доњих Цуца у новије време.

Потискивање овог типа у Цуцама и Бјелицама настало је сва

како под утицајем централних староцрногорских говора (цетињског

* Пратио сам у Милетићевом раду примере из Крајине (дате у различите

сврхе), и они потврђују ову претпоставку.



28 М. Пешикан

типа), на чијој је страни било преимућство државног и културног

центра. Разуме се, процес је могао бити потпомогнут утицајем вокатива.

Под ударом овог утицаја више су била нормална лична имена

као категорија општијег, „официјелног“ карактера, него хипокори

стике, које припадају домаћем, интимном говору. Овом померању

акцента код нормалних имена могло је допринети и то што ОНа,

употребљавајући се најчешће уз очево име и презиме, обично губе

акценат. Тако је вероватно настала карактеристична семантичка ди

ференцијација у горњим Цуцама, а старије стање је по свој прилици

било као у Љешанској Нахији. Да напоменем овде да сам и у Љe

шанској Нахији и у ГЗа бележио почетке овакве диференцијације:

понекад се нормална имена изговарају са акцентом типа Ђуро.

26. Према свему изложеном — основни је проблем како да

објаснимо окситонезу типа Перд.

Већ сама ограниченост на семантичку а не на гласовну катего

рију доводи у питање фонетски карактер те појаве. Мислим да имамо

довољно основа да на овај акценатски тип (Перд и сл.) гледамо не

као на доказ морфолошке природе поменутог повлачења акцента,

већ сасвим обрнуто: то може бити морфолошко обнављање једног

акценатског типа који је потпуно елиминисан фонетским путем.

27. Морфолошка могућност овог обнављања може се јасно по

КаЗаТИ.

Наиме, видели смо да је акценат типа Перд, изузев неколико

лако објашњивих случајева, ограничен на именице, и то на именице

које највећим делом значе жива бића. А код тих именица у живој

су и честој употреби присвојни придеви на -ов и -ин. За црногорске

говоре, бар што се тиче личних имена ово вреди у још већој мери:

познато је да се чак и данас људи обично називају по очевом (по

некад и мајчином) имену а не по презимену — Јово Самов чешће

него Јово Пердвић итд.

Придеви на -ов и -ин редовно су имали акценат на истом месту

као и основна реч (Марко/Марков, Перд/Пердв и сл.). Повлачењем

акцента добили смо различит акценат именице и присвојног придева:

Перо(Пердв. Под утицајем акценатског односа Марко/Марков могао

се поново уједначавати акценат и у Перо/Пердв, и то у два правца

Перо|Перов и Перд/Пердв. И једно и друго постоји у староцрногор

ским говорима.

И овде је померање акцента могло бити олакшано честом не

наглашеношћу личних имена (обично ће се једнако изговорити напр.

у Љешанској Нахији и у Бјелицама Пајо-Бошков и сл., иако је ље

шански акценат Пајд а бјелички Пајо.

28. Изоглоса типова Пердв и Перов у начелу се подудара са

- изоглосом Перд|Перо, иако има знатних одступања.

Тип Пердв у искључивој је употреби у Зети, Љешкопољу,

Љешанској Нахији, Команима и Загарачу — дакле свуда где се

употребљава само тип Перд — али и у Бјелицама и суседном делу

- Цуца (Мале Цуце, Липа, Грепца). У горњим Цуцама (Трешњево,

Подбуковица, Рокоче) и овде постоји семантичка диференцијација
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као код Перо|Перд. У говорима цетињског типа (Перо) имамо само

Перов.

И ова изоглоса потврђује на свој начин претпостављену генезу

типова Перд|Перо у СК-ЛБ. Имали бисмо, дакле, ове случајеве:

1) старо Пердв и према њему обновљено Перд (Љешанска Нахија

Загарач, Комани, Љешкопоље, Зета, вероватно и Крајина);

2) фонетским путем добивено Перо и према њему Перов (Црмница,

Ријечка Нахија, Црногорско Приморје, Цетиње, Његуши, Ћеклићи,

суседни део Цуца);

3) старо Пердв и ново Перо — под утицајем говора под 2, а

можда и под утицајем вокатива (Бјелице, суседни део Цуца);

4) семантичка диференцијација Перд|Перо и Пердв|Перов, настала

из стања какво је у говорима под 1 услед утицаја говора под 2

(горње Цуце).

29. Наведене закључке о староцрногорском акценту не треба

схватити тако да је на целој тој територији једновремено морало

доћи до повлачења акцента; неке појаве у овим говорима можда

упућују на неједнаку старину овог процеса у староцрногорским гово

pима. Наиме, изгледа да су у средишњим староцрногорским гово

pима даље одмакли неки аналошки процеси изазвани повлачењем

акцента (конац, колац према цуцком конац, колац и др.; уп. и поме

нути извештај М. Стевановића). Ово би могло упућивати на већу

старину повлачења акцента у средишњим говорима. По овоме судећи

озринићка акцентуација показивала би млађе повлачење акцента не

само од оног у централним говорима него и од цуцког, јер се у

Озринићима боље чувају стари акценти сачувани захваљујући утицају

енклитике (дошла је Марковина — и сл.); забележио сам такође у

Марковини и животом — насупрот цуцком и уопште староцрно

горском животом (што је несумњиво добијено аналогијом). Уосталом,

и само чување узлазне природе дугог акцента у Озринићима могло

би упућивати на млађе преношење.

30. Према свему, има основа за овакве закључке:

1) староцрногорско повлачење акцента фонетске је природе и

у СК-ЛБ;

2) Примери типа Перд представљају обнављање акценатског типа

који је фонетским путем био елиминисан, то се обнављање могло

вршити према присвојним придевима на -ов и -ин.

31. Посебно се треба осврнути на акценат у речима са рефлексом

дугог „јат“.

Данас тај рефлекс има пуну двосложну вредност, што сасвим

убедљиво потврђују народне песме са стихом утврђеног броја слогoвa,

где рефлекс „јата“ има редовно двосложну вредност, а кад се жели

смањити број слогова, радије ће се употребити екавски облик него

апострофирање једног слога у овом рефлексу.

Кад је акцентована, замена дугог „јата“ у говорима СК-ЛБ гласи

ије. Тако је и у Озринићима кад је акценат стари, али је овде под

пренесеним акцентом бележен овај рефлекс и као џје (Решетар).
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32. Од битног су значаја за релативну хронологију староцрно

горског преношења акцента случајеви кад је пренесени акценат на

рефлексу дугог „јат“. Наиме, чињеница да имамо вријеме (упрошће

ности ради не означавам редукованост ј), стријела од вријеме, стријела

а не вријеме, стријела сведочи да се преношење извршило још док

се рефлекс дугог „јат“ понашао као један слог.

На први поглед то би значило да је ово преношење старије

од оног у говорима херцеговачког типа, јер је у њима акценат на

другом слогу рефлекса дугог „јат“ — вријеме, стријела а не вријеме,

стријела. Теоријски ово није немогућно; међутим, поменуте чињенице

могу се и друкчије схватити. Наиме, примери као стријела, вријеме

не морају значити да се у време преношења акцента рефлекс дугог

„јат“ понашао као два слога. И да је „јат“ у то време имало једно

сложну вредност, данашњи рефлекс могао би и у том случају имати

исти акценат: ије. То резултира из узлазне природе тога акцента: по

знати су примери да кад од једног слога са узлазним акцентом постају

два онда акценат остаје на другом слогу (уп. руско пордг — ворон).

Према томе, акценатски однос вријеме(вријеме не даје ништа

поуздано у погледу релативне старине староцрногорског и херце

говачког преношења акцента; међутим, акценат вријеме може значити

велику старост староцрногорског преношења, тј. да се оно извршило

пре него што је рефлекс дугог „јат“ добио потпуну двосложну вредност.

33. Још једна гласовна појава може помоћи при одређивању

хронологије акценатског преношења, наиме вокализација л на крају

слога. Познато је да је на овај начин одређивана хронологија ново

штокавског акценатског преношења, па је узето да акценти типа

дидба показују да преношење акцента није могло бити пре промене

л у о тј. пре ХV века“.

Овакав закључак исувише је смео, јер губи из вида неке мо

менте. Наиме, промена л у о настала је као последица губљења полу

гласника, па према томе вуче своје корене од ХI века. Нама споме

ници могу пружити податке само о томе када је тај глас -л за

фонолошко осећање постао ближи гласу о него сонанту л у другим

позицијама, а ништа нам прецизније не кажу о фонетској вредности

тога гласа од XI до ХIV века. Другим речима, пре него што је

прешло у о, л на крају слога могло је бити и вокал, способан да

прими пренесени акценат. Вероватније је, међутим, да тај глас

није био самосталан вокал, него да је са претходним вокалом чинио

дифтонг.

А ако је био дифтонг, за њега мора вредети исто оно што смо

претпоставили за „јат“: захваљујући узлазном карактеру, акценат би

могао остати на другој компоненти дифтонга после његове декомпо

зиције. Према томе, акценат типа дидба не може сведочити да ново

штокавско преношење акцента није старије од ХIV века.

* Н. Sköld: Zur Chronologie der štokavischen Akcentverschiebung (1922), т.

Маretić: Gramatika i stilistika . . . (1931), 6.
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34. За староцрногорско преношење акцента, међутим, ова појава

има значаја за одређивање времена преношења. Тамо имамо пренесени

акценат на првој компоненти дифтонга: диоба, сеоце, понекад котаоца

(малобројне су лексеме на којима се ово може пратити). А то сведочи

да је преношење акцента било пре него што је декомпониран дифтонг

који су чинили рефлекс л на крају слога и претходни вокал.

У Озринићима је пренесени акценат на другој компоненти диф

тонга (бидце и сл., уп. код Решетара, Веronung, стр. 56, 57).

35. Питање какав фонетски смисао има староцрногорско прено

шење акцента и који су његови узроци више је начелног карактера,

и не може се третирати изоловано од других говора. Ако се гледа

из шире перспективе, треба у принципу разликовати два основна типа

преношења акцента.

Један тип је помицање, „преливање“ наглашености на суседни

слог. Њему је у основи гласовна асимилација; за херцеговачку проте

ротонију то је регресивна асимилација, тј. антиципација изговорних

елемената (висине тона и јачине изговора) карактеристичних за наредни

слог. Разуме се, самом асимилацијом предакценатски слог може у тон

ском и експираторном погледу само достићи (а не и надмашити) слог

са старим акцентом; ако га он по тим елементима надмаши, то већ

није само асимилација, него је њој уследила појава супротног смера

— нека врста дисимилације у односу на снагу изговора и висину тона,

другим речима: растерећивање артикулације речи од сувише дуге

тонске и експираторне напрегнутости.

Узлазни карактер на овај начин пренесеног акцента сасвим је

природна појава, јер је нормално да други део предакценатског слога

(нарочито другог) буде јаче захваћен асимилацијом него његов први

део. Чак и ако је цео слог једнако захваћен том асимилацијом (тако

да није тонски и експираторно узлазан него раван), нови акценат може

чинити јасну фонолошку опозицију старим силазним акцентима, наро

чито ако се узму у обзир трагови наглашености које задржава слог

са којега се пренео акценат.

Прерада узлазних акцената у силазне заправо има исти фонетски

смисао који и узлазна протеротонија, тј. помицање тонског и експи

раторног врхунца у правцу почетка речи — само овде не у оквирима

два суседна слога него у оквирима једног слога. Херцеговачки узлазни

акценат представља, према томе, акценат у једној фази кретања (кре

тања— које може за дуже или краће време бити успорено или заустав

љено); а чини ми се да не треба одрицати могућност да су и узлазни

акценти у ранијим (историјским и праисторијским) фазама нашег језика

начелно били исте природе, тј. да су представљали једну фазу кре

тања акцента у речи. У опозицији са силазним узлазни акценат је

„обележени“ члан.

36. Други тип акценатског преношења заправо и није преношење,

„пресађивање“ одређене врсте акцента — него смена акцената, замена

старог акцента (који се елиминише) секундарним, новим, по фонетском
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карактеру углавном независним од старог акцента“. Другим речима,

то је слабљење старог и неминовно (јер акценат има своју функцију)

развијање новог, секундарног акцента“.

Понекад ова појава има генерални карактер (чешка прототонија),

понекад се слабљење старог акцента услед којега се развија нови

акценат ограничава на одређене врсте акцената (прасловенска прото

тотонија); најзад, ова појава је у неким случајевима условљена слабље

њем акцента којему су изложени крајњи слогови речи. О овом

последњем сведоче прототонијске појаве у Подравини (уп. малопре

наведени Хамов рад), у руском заоњешком говору срећемо начелно

исту појаву, коју такође морамо објашњавати фонетским слабљењем

крајњих слогова (В. Кипарски види у овоме утицај карелофинских

говора, који имају акценат увек на првом слогу — уп. Београдски

међународни славистички састанак 15—21. IX. 1955, стр. 494—495).

Овако добивени акценат није узлазне природе, него је или сила

зан или експираторног типа (са слабије израженим тонским разликама“).

37. Посебно је питање на којем ће се слогу развити овај нови

акценат (при смен и акцената). Генерална је тежња први слог (уп.

наведено Хамово објашњење), али не мора тако бити. Наиме, ако је

слабљењу старог акцента и његовој замени претходила знатнија аси

милација слога суседног акцентованом, онда најистакнутији слог речи

ван старог акцентованог не мора бити прима, него то може бити нпр.

претона. С друге стране, теоријски је могуће да у извесним катего

pијама речи (нпр. у сложеницама док добро чувају мотивисаност) слог

који ће преузети нови акценат буде условљен синтаксичко-семантичким

ОКОЛНОСТИМa.

Силазне предакценатске дужине, које се понекад наводе као

објашњење СИЛaЗНе протеротоније — заправо нису објашњење прено

шења него његова илустрација, сведочанство о једној његовој фази.

Нпр. силазну дужину у бедњанском кајкавском говору, о којој говори

J. Једвај у Хрватском дијалектолошком зборнику I, стр. 284 (јачину

* У овом погледу уп. занимљиво опажање Клаићево (Јужнословенски фило

лог ХV, 182), по коме подравски акценти пренесени са последњег на први слог

нису изједначени са старијим силазним акцентима, иако су и новији, пренесени

акценти силазне природе, треба, међутим, признати да Клаић разликује више врста

акцената, полуакцената и дужина него што би са фонолошког гледишта било

нормално очекивати.

* Треба се потпуно сложити са Хамовим описом тога процеса: „првотни је . . .

циркумфлекс ослабио, услијед чега је дошло до преношења експираторног елемента

даље према почетку ријечи, гдје је могао бити пренесен само на приму, на слог,

који је уз крајњи циркумфлекс у ријечи био најистакнутији“ (Др. Ј. Хам, Што

кавштина Доње Подравине, Рад ЈА 275, стр. 20) — иако је његова аргументација

(„из експресивних и ритмичких разлога“ и др.) понекад спорна.

“ Ове две врсте акценатског преношења не треба потпуно идентификовати

са Ившићевим разликовањем по ми цања и с ка ка њ а акцента, јер он у

неким случајевима фонетски истородну појаву — само у различитом степену и у

различито време спроведену — назива једном скакањем а једном помицањем акцента

(уп. у Раду ЈА, бр. 187). Наиме у краљ од “крал & („скакање“) имамо по свој при

лици појаву истог фонетског смисла као и у новијем краља од краља. Ипак термин

„скакање“ Ившић употребљава најчешће за оно што смо назвали сменом акцената,

а „помицање“ за постепено померање акцента на суседни слог.
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изговора појединих вокала у речи глаовд он представља у односу

2—1—3), — треба, мислим, разумети као секундарну наглашеност,

као већ у знатној мери развијени секундарни акценат. Овде, дакле,

имамо прву фазу смене акцената, секундарни акценат који у извесној

мери мора преузимати и функцију (в. т. 42), а не само фонетску

природу акцента.

Представљена једном сасвим условном графичком схемом разна

преношења акцента могла би изгледати овако:

протеротонија староцрногорска

прототонија херцег. типа протеротонија

---- - Д - - - - М -

! — — — — А -
- -

|| 4“ — — —

А - - -

A- * - - Д мини

А

v 4 – – –

(Цртице представљају слогове, а купасти цртеж наглашеност)

38. Што се тиче староцрногорске протеротоније, могућно је дво

јако објашњење. Пре свега, могуће је да је у прошлости она била

истог карактера којег и херцеговачка, тј. да су пренесени акценти

били узлазни, па касније прерађени у силазне; у прилог овом обја

шњењу као да сведочи озринићка ситуација, на коју се може гледати

као на прелазну фазу кроз коју су прошли и остали староцрногорски

говори. С друге стране, могуће је да асимилационо јачање предакце

натског слога није до краја спроведено, него да је у једном тренутку

развој попримио онај правац који показује бедњански говор, тј. да се

развила секундарна наглашеност на слогу испред кратког акцента на

апсолутном крају речи; ову претпоставку лакше је ускладити са сила

зном природом пренесених акцената. У сваком случају, морало се поћи

од знатно ојачаног предакценатског слога.

Известан степен асимилације предакценатског слога приметан је

и данас у староцрногорским говорима. Сасвим се јасно може запазити

да је у примерима као некб-поље, једна-оксена крајњи слог атрибутске

3 Српски дијалектолошки зборник
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речи знатно виши по тону, па и по интензитету — него у примерима

као Нишицко поље, никаква жена. Имам утисак да је и иначе, у

засебним речима, предакценатски слог нешто вишег тона и интензив

нијег изговора него остали неакцентовани слогови, али о томе — без

прецизнијег мерења — не могу ништа одређеније рећи. Иначе је у

начелу могуће да је у прошлости, у време староцрногорске протеро

тоније, предакценатски слог (бар у позицији у којој ће доћи до прено

шења акцента) био у јачем степену захваћен асималацијом него данас 1.

39. Акценатске прилике у староцрногорским типовима вријеме

и диоба омогућавају и извесне хронолошке закључке о развоју прене

сених акцената. Наиме, у доба декомпозиције дифтонага које смо

имали у овим типовима пренесени акценат није могао имати јасно

изражен узлазни карактер (да је тако било, имали бисмо данас акце

нат на другој компоненти дифтонга). Ово, разуме се, још не доказује

да су у доба декомпозиције ових дифтонага пренесени акценти били

изједначени са старим силазним.

40. Занимљиву акценатску појаву срећемо у горњим Цуцама.

Наиме, код акценатског типа Перд долази до делимичног преношења

акцента, које бих обележио као Перд. Овакав акценат често се чује,

рекао бих чак чешће него Перд, а карактерише га узлазна наглашеност

при крају изговора предакценатског слога. Међутим, горње Цуце су

у најновије време под јаким утицајем Грахова и Кривошија, тако да

се узлазни акценти или полуакценти чују и у другим акценатским

категоријама, иако несравњено ређе него у категорији Перд. По свој

прилици овде имамо зачетке стварања једне нове акцентуације — тро

акценатске, али са друкчијом генезом од озринићке.

Ограниченост на врло мали терен и јак утицај са две стране

учиниће, свакако, да се ова акцентуација и не развије.

41. Примери у вези са преношењем акцента. Цу: (за горње Цу

в. горе) беба, ћико/ћико, Васо, Љако, Мара — Мала Ржишта; еси ли,

еси л јеси, Вида — Извори, Маре, Гоčе, Јово, стрико, маца, 6ђе,

јадо, Драго-Симов — Добра Гора, стрико, Пеćo, jaдо, МИćöв — Прен

тин До, Зрнов— Липа, Симов — Челина; Васов — Заљут, Бје: стрико,

јадо, Мићо, Лукин, Савов, каква си, сеоце, диоба — Горње Бје; глибо,

јадо, иначе: стрико, Маре, Перо и сл., фала ви/фала ви, јеси ли,

оће ли — Доње Бје, Љ.: стрико, Jбве, Јбко, Симо, Лукин, Ђуров,

* Већ из овога што је речено о староцрногорској протеротонији види се

да не сматрам неопходном претпоставку о туђем утицају у погледу силазности

пренесених акцената, о чему говори Ивић у Дијалектологији I (стр. 156 ново

садског издања), у издању на немачком језику одређеније (стр. 204) — иако је, у

начелу, и тога могло бити. Ако прихватимо Вујовићеву хронологију губљења осе

ћања за реакцију (почетак већ крајем Х века, исп. чланак у ЈФ ХХ), евентуални

туђи утицај на акценатско преношење значило би да су староцрногорски говори

били доста дуго изложени интензивном језичком утицају несловенског елемента,

јер ће настајање типова свила и сл. требати ипак датирати знатно касније него

Х—XI веком. С друге стране, то би значило јак утицај на интонацију речи,

с којим је тешко помирити одлично чување дужина. Рекао бих да би тако дуг и

интензиван утицај оставио више трагова у лексици.
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фала ви, јесу ли, — Штитари, Блажо, Саво, каква си, сеоце, — Ораси,

Мило, Стане, бђе — Крусе, Љд: јадо, глибо, Цујо, сеоце, оће ли,

јеси ли, може ли, фала ви, Перов, Лукин, Марин, За: фала ти, на што

забога фала?, Мидо, Перо, Збре, Зеков, Збрин, Зад: свеједно, жуња,

јаде, јеси ли јеси, сеоце, кријоце, коталац-котаоца, бвса, бвна, стри

јела, Перо, Ко: Ћарó, Миха, Вуке, Стево, Пипо, Красо, Ото, Михо,

Васо, Саво, Блажа (акуз.), бђеföђе, биле су, живота ми/живота ми,

Љт: Ристо, Блажо, Крсту, Крсто-Рамов, Блажо-Божовић, војска, дувана,

ждријепца и сл., џаду (акуз.); Љпq: овна, бвса, слијепца, сеоце, дијоба,

јесте ли јесте, фала ти, зашто фала?, оће ли оће, Зета: оће ли оће,

стријела, дувана и сл., Марин, Цицин, Цетињe q: јадо, глибо, Цујо,

Перо, сеоце, крајоце, Марин, Перов, Улцињ q: Ђуро, Јово, јадо,

глибо, сеоце, кријоце, Марин, секин, фала ви — фала богу.

ЗАВИСНОСТ АКЦЕНТА ОД ФУНКЦИЈЕ РЕЧИ

42. Основни закон којим је условљена зависност акцента од

функције речи јесте да реч која добије улогу психолошког предиката

мора имати акценат. У нашем језику не постоје обличка средства за

истицање те функције (сем донекле место речи у реченици), него се

она у усменом говору означава већом наглашеношћу. Реч без акцента

не може примити такву наглашеност (она се и одражава првенствено

већим интензитетом акцента).

С друге стране, речи које имају такву функцију да никад или

скоро никад немају улогу психолошког предиката могу сасвим изгу

бити акценат. Тако је код неких свеза и предлога.

А може се извршити и диференцијација, па да једна синтаксичка

категорија губи акценат кад не представља психолошки предикат

а задржава га кад има ту функцију. Тако је на пример код личних

заменица и помоћних глагола. -

43. Ова функција, односно одсуство ове функције, може бити

од битног значаја за извесне гласовне промене.

Наиме, категорија која не добија улогу психолошког предиката

подложна је извесном осипању гласовних елемената. Ту најпре до

лази слабљење па губљење акцента, затим скраћивање дужина, најзад

гласовне редукције, које понекад могу отићи врло далеко. Разуме се,

сви случајеви ове категорије нису једнако подложни оваквим редук

цијама: оне зависе од тога у коликој је мери упрошћена или ослаб

љена диференцијална улога речи која је у питању. Нарочито је

упрошћена диференцијална улога речи које значе само учтиво ослов

љавање: оне не стоје у диференцијалном односу према другим речима

него просто према ословљавању без икакве титуле; отуда, ма у коликој

мери се извршила редукција (ако се чува ма и најмањи остатак такве

речи), не доводи се у питање јасност значења.

Ово тек узгред напомињем — да би се јасније могле схватити

неке појаве у говору СК-ЛБ. Јер би било узалудно покушавати об

3 k
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јаснити неке редукције нпр. код предлога обичним фонетским про

менама. Мислим да тако треба схватити како/као, можда је и губљење

х код хоћу (где се оно раније изгубило него у другим позицијама)

појава исте природе. Уосталом, о појединим редукцијама које би се

могле овако објаснити биће речи у фонетици.

44. Ретко се тачно могу одредити границе докле се у некој

синтаксичкој категорији губи акценат а докле чува. Прелази су по

степени: редовна ненаглашеност, факултативна ненаглашеност, слаба

наглашеност, факултативна слаба наглашеност, наглашеност.

Једино синтаксичко место у говорима СК-ЛБ где се акценат

увек чува у потпуном интензитету јесте предикат, и то стварни,

психолошки предикат, тј. она реч која је носилац новог у реченици.

Треба имати на уму да степен редуковања акцента зависи не

само од синтаксичке функције речи, него и од дужине речи, од

удаљености од другог акцента на који би се реч са изгубљеним

акцентом могла наслонити, затим од темпа и интензитета говора и

разних других момената који чине говорну ситуацију.

45. Навешћу категорије у којима се акценат најчешће губи или

изразито слаби. Примери су из Цуца.

Именице. У основи чувају акценат изузев у овим случајевима.

1) Именице чија је функција учтиво ословљавање по правилу

губе акценат. Дужину не скраћују ако значе звање или титулу (уп.

и код Вуковића, СДЗб. Х, 263): краљ-Никола, књаз-Мирко, сердар

-Јанко, а код породичних и сличних ословљавања основна дужина

се обично скраћује: стрико-Војин, ујна-Голе, кума-Јаница, стрина

Швијета и сл. Код дужих речи акценат се нешто боље чува, али су

и ту обични примери са изгубљеним акцентом.

2) У топонима састављеним од две речи основни је акценат

на детерминативу, а на основној речи се губи или слаби, нарочито

ако је та реч једносложна; ово се нарочито односи на многобројна

имена долова: Радин-Дб, Трндви-Дб, Водни-Дб, Малбшпн-Дб и сл. Кад

флексија детерминатива застари или кад се знатно измени неком

гласовном променом, долази и до срастања: Драгомидб, Доброњеждб,

Радоњеждб и др.

3) Обично губе акценат и двосложна лична имена кад се упо

требе уз презиме или уз име по оцу или мајци (односно по мужу):

Jбке-Jóјина, Васо-Ђуров, Јово-Косовић итд.

4) Именице којима се одређује количина нечега што означава

друга именица често губе акценат или он јако слаби; ово се односи

углавном на уобичајене, често фигуративне везе: кап-млијека, ш“a”ка

жита (у загради наводим ослабљене акценте, који могу и сасвим

изостати), з95%но-жита, прам-вуне, грбз-грджђа, струк-лука, главица

зеља, мрва-сира, руч6и Ча-виша, бала-листа итд.

5) Код неких речи долази до слабљења, па и губљења „акцента

у вокативу — кад је употребљен модално а не за дозивање: Ела-сине,

жи-ти-мајка /, Није-чбче богами (, Чекај-стрпко забога дома ће с дна

спремит. Ово је нарочито често код речи чоек, која се врло често



Староцрногорски говори — акценат 37

модално употребљава. Вероватно су овим помогнуте гласовне редукције

у овој речи (чбче од . . . члoвeче). Уосталом, она губи акценат не само

у вокативу него и у другим падежима, кад се употреби као ознака

извесне врсте безличности. Можда је ово имало утицаја и на стару

десимилацију при којој је изгубљено л.

Заменице. Врло су подложне редукцији акцента, који се добро

чува једино под реченичним нагласком.

1) Личне заменице врло често губе акценат ако не представљају

психолошки предикат: Ја-идем у Продб (или: ја-идем); А-ти-га-немај

дпрат, Доша-ј-он-вtivuе ако-мисли, Тебе-ће-панут ова-кућа, Звекнуло

се-с-вим. Њбј-ce-чини е сам(о) дна ради, Вама-ce-не-може вјероват

ништа.

2) Показне заменице ови, та, они и неки редовно су ненаглашене

ако су ван реченичног акцента: Онт-ми-је-брат писа, у-ве-три-гддине,

Та-ће-ми-се-појатина обурдат, онд-чоек, нека-ми-брат, овд-брава, шта

-тб-радиш — и сл.

Заменице овакви, такви, онакви, обво)лики, толики, онолики боље

чувају акценат, иако и код њих често слаби или се и губи: бли-ка

-даљ, такви-чоек итд.

3) Неодређене заменице један, не(к)акав (накав), нечесов нај

чешће су без акцента (један и редуковани облици неакав, накав —

редовно). Именичке заменице овога типа нешто боље чувају нагла

шеност, али и код њих има и потпуног губљења акцента.

4) Обично су без акцента и неодређене заменице типа ко,

ко(ј)и, какав.

5) Односне заменице по правилу су без акцента: све-што-си

ми-да, ко-пјева злд не мисли, коју-жену видиш тамо то ће бит дна итд.

6) Код заменица допусног значења типа ко било, ко драго, ко

гдј акценат је на речци а заменица је ненаглашена.

7) Упитне заменице доста добро чувају акценат јер су често

под реченичним нагласком, али и овде има доста случајева ненагла

шености: што-тб-рабдтате? ко-но-иде?

Нарочито је честа ненаглашеност код разних секундарних зна

чења ових заменица: Вазде знам какав-ће-дан бат; Каквđга-je-кдња

купијо / и сл.

8) Одричне заменице, затим опште (вас, сваки) и допусне типа

когођ и ико добро чувају акценат, случајеве губљења бележио сам

само код вас у неким устаљеним изразима: по-сву-нбћ, све-јутро.

9) Присвојне заменице типа мој, наш и сл. добро чувају акце

нат, понекад је и он нешто ослабљен. Као ненаглашени опозитум

према њима јавља се донекле посесивни датив: мој брат/брат ми.

Придеви. Обично чувају акценат, изузеци су ретки.

1), У модалној служби акценат придева понекад слаби или се

губи: Ајде-тп-j(a)дна кући, дбђе дн.

2. Придев свети употребљен као титула (односно као део имена)

губи акценат, одсуство дужине на основи може се двојако схватити

(као редукција или траг старог акценатског типа; вероватније је
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прво): светп-Петар, светбеa-Василију, светбга-ми-Јована, свети-ти-Петар

то не би погодијо. Иначе придев гласи света.

Бројеви. Основни и збирни јако су подложни редукцији акцента

ако је уз њих употребљена именица.

1) У оваквој позицији основни бројеви од 1 до 10 обично губе

акценат (5, 6, 9 и 10 и дужину) ако нису под реченичким акцентом:

једнога-вдла, два-дана, трп-уре (три-уре) четири-мјесеца, пет-брата,

шес-неђеља, седам-гддина, осам-дана, деве-села ћеклицкије, десе-брава.

2) Бројеви од 11 до 19 у поменутој позицији нешто боље чу

вају акценат, али и код њих слаби или се и губи (најчешће код 15):

дванfa/ec-дана, петнаес-дана и сл.

3) Слично се понашају и бројеви десетице. Најслабије чувају

акценат краћи облици: дваес-, триес- (ова два облика губе и дужину),

шесе(т)—.

4) Број стд. у овом облику обично губи акценат у поменутој

позицији; код стотину акценат се обично чува, а код иладу стање

је отприлике као код десетица. Приближно је тако и код двјеста и

и триста. Сви ови бројеви у сложеним бројевима обично чувају

акценат изузев понекад сто: сто-један, сто-десет.

5) Код сложених бројева мањих од сто односи су овакви:

— ван реченичког акцента, ако су уз именицу, бројеви јединице

губе акценат, а понекад и десетице (углавном дваес-, триес-): седамде

сет-и-пет-ручица, два(ес-и-пет-брава;

— под реченичним нагласком акценат је двојак, што зависи од

употребе везника и: двадес пет или двадес и-пет и сл.

6) Код двојних бројева (за приближно одређивање) први број

редовно губи акценат, а ако су уз именицу, обично и оба: два-три-да

-на, три-четир-уре, четири-пет-дваца, пе-шес-кбза, седам-осам-дана,

десе-дванаес-ручица, десе-петнаес-људи, дваес-триес-кућа, два-три,

три-четири, пе-шес, седам-дсам, десе-дванаес, десе-петнаес и сл.

7) Збирни бројеви не употребљавају се тако често уз именице,

а и у том положају нешто боље чувају акценат него основни. Код

двојних бројева први је ненаглашен: двое-трде, трое-четворо, пе

-шесторо, седмор-дсморо, остали нису обични.

8) Код мултипликативних израза односи су овакви кад реченични

акценат није на броју: двапут, трптут, четирипут (четири-пута,

пет-пута, шес-пута итд., два-трп-пут, трп-четири-пут, пе-шес-пута

итд., кад се број наглашава, употребљава се по правилу облик пута,

пута (а не -пут).

Глаголи. Акценат се губи или слаби код глагола помоћне функ

ције (што не значи само код класичних енклитика) — кад на њима

није реченични нагласак.

1) У упитним реченицама презент помоћног глагола (јесам, оћу)

обично је ненаглашен ако постоји и глаголска допуна: Оће-ли-наћ

киша што мислиш?; Јесу-ли-дошли? и сл.

2) Помоћни глагол потенцијала и имперфекатски облик у плус

квамперфекту обично губе акценат ако нису под реченичним нагласком:
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Бисте-ли-што-дбишли?, Бјеше-доша Љубо и сл. Слично је са помоћним

Глаголом у конструкцијама био доћ и биће доша.

3) Тако се понаша и облик ћа(х) у квалификативној и конди

ционалној конструкцији, док у конструкцији намерне функције никад

није акцентован: Сваки дан ћаше-дођи || Ћаш-он дођи ланак скоро свака

дан на се сад нешто наиједијо, Ћаш-умријет да не дође доктор || Ћаше

вала умријет . . . ; Придрж-овб ћаг-дднијет шегу.

4) Глагол моћ у помоћној функцији (кад значи могућност радње

а не способност субјекта) такође је ненаглашен или слабо наглашен

кад је ван реченичног акцента: М(дуже-наћ киша, М(дугу-дбђ они

људи и сл.

Прилози. Неке семантичке групе у великој мери су подложне

редукцији акцента.

1) Заменички прилози често губе или редукују акценат кад стоје

уз акцентовани глагол, подсећајући у овоме на заменице:

— врло радо губе акценат упитни прилози: Како-тб-копаш?;

Куј-си-кренуо?; Ђе-дстаде?; Куда-прође?; Окле-би ти?; Докле-идосте?,

Колико-ћеш-остат? — итд.

— и неодређени прилози истог облика обично редукују акценат:

не-ли-га-к (ā) ко-уватит, ако-га-ђе-видиш, ак-(ду кле-искочи, ако-куђ

одисмо итд.,;

— односни прилози (односно везници) немају акцента,

— прилози са кореном ов-, т.-, он- понашају се отприлике као и

заменице овакви, бликт,

— одрични прилози, прилози са кореном св-, затим прилози типа

како-било, како-драго, како-гдb, какогођ, икако понашају се као и од

говарајуће заменице;

— неодређени прилози који почињу са не- понашају се слично

ЗаМеницаМа некакав, нечи.

Дужина на икако, некако можда показује да је а у како скраћено

у положају ван реченичног акцента.

2) Количински прилози кад стоје уз именице понашају се слично

бројевима и именицама сличне функције, тј. губе често акценат:

мало-дрва, овд-брава и сл. Међутим прилози који значе истицање ко

личине (превелике, довољне или недовољне) по правилу су под рече

ничним акцентом, па чувају и свој сопствени: доста војника, млдго

људи, премало дрва и сл.

3) Редукује се често акценат прилога у узвичној реченици типа

брзо-л-идеш: лијепо-ли-причаш, да мно-ли-ме-пдслуша и сл.

4) Модални прилози (речце) такође често редукују акценат:

дако-дође, дбће-дати, јамним-си-се-помео итд.

Иначе прилози придевског порекла добро чувају акценат.

Предлози. По правилу су без сопственог акцента.

Једносложни предлози и предлози типа испред, испод не разви

јају сопствени акценат ни под утицајем реченичног акцента (нпр. у

савременом језику радија није сасвим тако), а предлози сложени са
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-вр, -дно, -сред, затим предлози-прилози (близо и сл.) развијају: Навр

Лета сам га наша и сл.

Везници. Такође су обично без акцента, наглашени су углавном

кад се однос који значе нарочито истиче, нпр. (a)камоли, а не, затим

удвојени везници: али . . . али, а . . . а и сл.

Узвици. Губе акценат врло ретко. У овој категорији, као донекле

и код приповедачког императива, акценат често прелази оквире нор

малне акценатске системе. Ово је условљено различитим моментима:

ономатопејским карактером (тј. опонашањем интензитета, трајања, па

чак и обима нечега, или пак — нпр. код узвика вабљења и терања

— опонашањем животињских гласова), затим наслањањем на рефлек

сне звуке.

46. Морам да напоменем на крају да овај преглед не претендује

на исцрпност. За то би била неопходна опсежна бележења, при чему

би магнетофон био од пресудне користи.

Иако су примери навођени само из Цуца, може се рећи да је

стање овакво и на осталом терену СК-ЛБ, па и на ширем терену (уп.

у Вуковићевом Акценту говора Пиве и Дробњака), али у широј пер

спективи има и знатних дијалекатских разлика (врло је упадљива

разлика између староцрногорске акцентуације и косовско-ресавске,

где нпр. показне заменице добро чувају акценат).

Још да напоменем да је у устаљеним изразима нормалног интен

зитета углавном један акценат, а други слабе или се сасвим губе:

помагабде, добру-ноћ, добра-ти-срећа и сл. Слично је и у клетвама,

где обично остају два акцента: Зла-те-нар"дук ћера / Јутрбc-ти-злб

јутро дошло / итд.

У овим категоријама има разних прелазних ступњева од син

тагме ка сложеници. Нормални пут настајања многих сложеница и

јест овај: синтаксичко-семантичка промена (издвајање из системе, тако

да синтагма само као целина ступа у диференцијални однос са другим

појмовима, а не и сваки њен члан засебно), губљење акцента као

последица те синтактичко-семантичке промене; губљење засебне флек

сије појединих чланова сложенице (често остајањем изван новијих

уједначавања флексије настаје необичност завршетака, што са своје

стране може убрзати процес стапања у сложеницу).

47. Друкчије је природе и друкчијег порекла зависност акцента

помоћних глагола од њихове функције (потврдне или одричне).

Наиме, у презенту помоћних глагола (у наглашеном облику)

друкчији је акценат у потврдном и одричном, а друкчији у упитном

облику: дбу, днеш, дје, днемо, дјете, дбе (дте), јесам, јеси, јес, јесмо,

јесте, јесу, оћу ли, оћеш ли, оће ли, оћемо ли, оћете ли, оће ли (оте ли),

јесам ли, јеси ли, је ли, јесмо ли, јесте ли, јесу ли.

До овога је дошло несумњиво услед повлачења акцента, које је

зависило од енклитике ли. Тако је добивено јеси ли / јеси, јесмо ли / јесмо,

јесте ли / јесте, јесу ли /јесу, а одавде се тај однос проширио и на

јесам. Вероватно је тако добивено и двојство оћу ли || дну; овде је

проблем нешто сложенији, јер је тешко рећи какав је акценат био

пре преношења.
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КВАНТИТЕТ СЛОГОВА

48. Овај говор сасвим добро чува старе дужине. Истина, постоје

извесне појаве скраћивања, али оне су ужег обима и односе се само

на одређене фонетске или синтаксичке положаје.

Пре свега, поменули смо скраћивање ван реченичног акцента

(стрико-Марко и сл.).

Ван овога дужине се често скраћују у непосредном додиру два

самогласника, било у појединим речима: паук, ђао, читау (презент,

а на југоистоку и имперфекат), ђаола било у додиру двеју речи:

то-иде, плаче-она-жена итд. Скраћивање у додиру двеју речи углав

ном је паралелно са елидирањем кратких вокала: у ситуацији где

би се кратки вокал изоставио, дуги се скраћује. И скраћивање у

засебним речима углавном је факултативне природе; територијално,

све га више има кад се крећемо према југоистоку територије СК-ЛБ.

Вероватно је исте природе краткоћа презентског наставка (та

кође факултативна) код облика на -јем, коју сам могао констатовати у

у Љешанској Нахији (више у доњом делу), у Љешкопољу, па и у

Загарачу. Слаба артикулација јдозвољава да се гласовне групе -yje-,

-ије- и сл. понашају као два вокала у непосредном додиру. Презент

ски наставак се не скраћује кад је наглашен: убијемо убијемо, али:

бијете — За и сл.

И иначе су дужине мање изразите (иако се фонолошки сасвим

чувају) у крају који гравитира зетској равници (Љешанска Нахија

углавном доњи део, затим Комани и Загарач) него у северозападном

делу (Бјелице, Цуце).

Иначе се може рећи да говор СК-ЛБ чува прасрпскохрватске

дужине у свим позицијама; појединачних особености има, нарочито

у квантитету неких суфикса, али се не би могло рећи да оне упу

ћују на неке специфичне фонетске појаве. Детаљније ћемо се задр

жати само на дуљењу у вези са слабим полугласником, ослањајући

се само на материјал СК-ЛБ (најпре дајем примере само из Цуца, а

на крају ћу се осврнути на стање у осталом делу територије).

49. Очигледно је да треба разликовати две основне позиције:

крајњи слог и унутрашње слогове. У вези с тим изгледа да се запа

жају ове законитости.

1) Дуљење у крајњем слогу не показује никакву зависност од

тога да ли је крајњи сугласник сонант или није — изузев кад је у

питању ј.

2) Пред крајњим ј самогласник се дуљи без обзира на порекло

и место акцента и распоред дужина: рој, крај (у овој речи је веро

ватно био стари уздазни акценат; уп. у ПД ново преношење на

предлог: до Богајдд краја), пријебој, завој и сл.; уп. и карабој- карабоја.

Да се крајње ју овом говору понаша различито од других сонаната,

показују бројни односи: пријеббјпријекор, пđвдјfilомор, изгдн, покрдв и

сл., мај/кдњ — итд.

3) Кад се реч завршава неким другим сугласником, претходни

самогласник показује дуљење у овим околностима:
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— у једносложним „баритонама“ са првобитно кратким основним

вокалом: лед, кбc(т), pöд, ббс и сл.;

wм

— у вишесложним речима са " на првом слогу: добротвор, ђевер,

кикбт, кокот, младбс, клепет итд.

4) У унутрашњим слоговима дуљење се врши само испред сонанта

иза кога је био слаби полугласник: ђевојка, ђеверство, конци, кољенце,

мишолбвка, лбвница, старци, кукавци итд.

5) И у овој позицији (у унутрашњим слоговима) треба издвојити

једну позицију у вези са ј — кад се јналазило иза слабог полугла

сника (овде се јављају неке разлике од Вуковог акцента, које се не

своде на групу сонант-полугласник-ј, наиме, код Вука долази до дуљења

и кад на првом месту није сонант него неки други сугласник):

— пред групом л-полугласник-ј изгледа да није било дуљења:

вељи, зеље, весеље, праља, плетиља и сл.,

— кад је у оваквој групи на првом месту нили р, изгледа да

је било дуљења: камење, копање, јавбрje, — али је дужина на прет

ходном слогу спречавала дуљење: приморје, слагање, бречање итд.

— кад је в у оваквом положају, примери које имам не дају јасну

слику: гробовје, здравје/здравје, крвју, за остале сонанте немам примера;

— изгледа да нема дуљења ни кад је у оваквој групи на првом

месту неки други сугласник а не сонант, једино је одступање грббје!

грдбје, а иначе је гвожђе, грджђе, сндије, кдије и сл.

6) Посебно треба нагласити да дуљење у унутрашњим слоговима

захвата акцентовани вокал без обзира на то каквог је порекла акценат,

док дуљења у крајњем слогу нема кад је на речи био који други

стари акценат а не прасловенски "". Ове границе прелазе се само

код речи које се завршавају на ј (завој и сл.).

7) У Загарачу је бвца-овце, што показује да је дуги акценат

спречио дуљење претходног слога; у Цу и Бје овде имамо дужину:

бвце. Можда је овде дужина аналошка — на то упућује поповски,

мјерни / неизмјерни, војник || војни и сл.

50. Из овог прегледа излази да смо имали две доста различите

врсте дуљења:

1) дуљење крајњег слога, које није условљено карактером крај

њег сугласника, али је условљено природом старог акцента, од овога

се изузимају примери на —j;

2) дуљење унутрашњег слога и крајњег на -ј, зависно од при

роде сугласника а независно од порекла акцента; ово дуљење по

казује извесну зависност од квантитета и акцента суседних гласова.

Разлика између ова два дуљења по свој прилици је хронолошке

природе. Старије може бити само дуљење под 1 — на то упућује

зависност од врсте акцента а и већа уједначеност по српскохрватским

дијалектима.

Дијалекатску специфичност представља зависност дуљења од

квантитета суседних слогова (углавном претходног), а такође и одсу

ство дуљења испред групе л-полугласник-ј (и иначе испред полу

гласник-ј). На једно друго одступање код ове исте гласовне групе
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указао је Ивић у Говору галипољских Срба (Српски дијалектолошки

зборник XII, 79—80) — на непрелажење л у о, обе појаве нису без

узајамне везе.

51. Напомена I. Материјал СК-ЛБ доста је прозрачан у овом по

гледу, јер с обзиром на одсуство дуљења пред крајњим сонантом

(изузев -j) jacно показује да су у питању две врсте дуљења и да се

различито спроводило дуљење у крајњем и у унутрашњим слоговима;

рељефно се издваја и положај испред групе полугласник + j. Што се

тиче осталих српскохрватских дијалеката, у погледу дуљења самогла

сника пред крајњим сонантом најдаље су отишли посавски говори

(уп. код Ившића, рад ЈА 196, стр. 156) и чакавски дијалекат, али

је и овде Белић показао (Заметки по чакавским говорам — стр. 26)

да се крајње -в у Новом понаша друкчије него остали сонанти, тј.

испред њега обично изостаје дуљење. Међутим, и у неким другим

(штокавским) говорима дуљење пред крајњим сонантом отишло је

даље него у СК-ЛБ (уп. дужине и полудужине на придевском суфиксу

-ов у ПД и др., Српски дијалектолошки зборник Х, 274).

Напомена II. У науци се не слажу мишљења о томе колико је

старо дуљење типа бог. Најопсежније се, колико ми је познато, овим

питањем позабавио Вондрак, који ову појаву сматра за јужнословенску,

и то не фонетску него аналошку (сматра да је такав акценат добивен

према у-основама — син и сл., док се у зависним падежима краткоћа

одржала — Vergleichende slavische Grammatik, 1906, стр. 210), а сличне

појаве у другим словенским језицима посматра као појаве у њиховом

засебном развоју. Остали словенски језици (пољски, чешки, украјински

и др.) пружају извесне аналогије, али је решење отежано зато што је

подударање непотпуно. Овде долазе у обзир чешки примери: buh-boha,

dul-dolu, vuz-vozu, dum-domи и сл.; пољски: bog-boga, zvol-vola, ród-rodu,

róg - rogu, midd— тiodu, lód-lodu; украјински: нiЧ — ноч и др. Неподуда

рање са српскохрватским приликама огледа се у томе што је у запад

нословенским језицима ово дуљење условљено звучношћу крајњег су

гласника; у украјинском, опет дуљи се сваки затворени слог без об

зира на акценатски тип (в. код Вондрака, ор. cit., 209 и даље). По

тебња је ову зависност од звучности сугласника објашњавао бољим

чувањем полугласника иза безвучног сугласника; Вондрак мисли

супротно (о. c., 215) — да се полугласник иза звучних сугласника

чувао дуго после његовог нестајања иза безвучних сугласника и да

се тек у засебном развоју западних језика захваљујући томе чувању

полугласника спровело дуљење.

Оваква репартиција рефлекса дуљења у западнословенским је

зицима теоријски не би морала противречити претпоставци о пра

словенском времену дуљења типа ббг, јер би се могло претпоставити

да су ови језици скратили дужину испред безвучних сугласника

заједно са скраћивањем старог циркумфлекса. Питање би, наравно,

изискивало опсежније разматрање, нарочито западнословенских прилика,

али се већ на основу српскохрватског материјала може, чини ми се,

узети да је дуљење типа ббг старије од изједначавања кратких акце

ната (старог кратког силазног с једне стране, и с друге стране скра
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ћеног старог акута, као и пренесеног акцента типа поп од попа). Изгледа

да би овом дуљењу узрок требало тражити у раслојавању полугласника

на слабе и јаке на крају прасловенске епохе. Вондраково гледиште

о морфолошком пореклу дугог акцента у ббг и сл. по свој прилици

се неће моћи одржати.

52. Примери из других говора СК-ЛБ (и др.). крвљу ДБјеq Заа,

крвљу Љпq, сољу ДБјеq Заd Љпq, кошћу ДБјеq Заф Љпа, камењи

ДБјеq Заа Љq Љпа, слагање ДБјеq Заа Љq Љпа, зеље Заф Љq

Љпq, грожђе ДБјq Заф, грође Ља, грбжђе Љпа, Тузи, вељи ДБјеq

Заф Ко Љq Љпq, здравље Заф Љq, здравље /на здравље Љпq,

гвожђе Заф ДБјеq, гвође Љq, гвожђе Љпq, приморје Заф ДБјеq

приморје Љq Љпq, преља ДБјеq Зас Љq Љпq, плетиља Заф Љq

Љпq, праља ДБјеq Зас Љпq, праља Љq, повој -öја ДБјеq Љq Љпq,

повој -ěја Заф, овце Заф, бвце ДБјеq, бвцама Љпq, овцама Љq

Зета — итд.

Запажа се склоност дуљењу (иако недоследна) испред комбина

ције полугласник-ј у говорима према зетској равници.

Акценатски односи у деклинацији и конјугацији

имЕницЕ

53. У односу на књижевни језик ови односи су у говорима

СК-ЛБ знатно упрошћенији. Основни узрок и подстицај за то био је,

несумњиво, пренос акцента и једнакост пренесеног акцента са старим.

Тиме су се створили повољни услови за даљу, морфолошку унифи

кацију акценатских типова, унификацију према морфолошким особи

нама (број слогова, род, тип наставка). Основне карактеристике су ово.

- 1) Увелико је елиминисана разлика између именица са старим

акцентом на наставку и оних са акцентом на крајњем слогу основе.

2) Потпуно је елиминисана разлика између датива и локатива

једнине.

ЗНАТНИЈА ПОМЕРАЊА И осоввности У АКЦЕНАТСКИМ ТИПОВИМА

54. Типове означавам према Даничићевим Акцентима. Овде по

мињем само типолошке особености, а појединачни случајеви биће на

ведени у одељку о акценту појединих речи. - -

Именице мушког рода на сугласник. Тип враг-врага и страц-стрица

потпуно су се изједначили. - -

Тип бог-бога и врх-врха такође су се изједначили. Разлике од

ВД у овом типу су доста бројне. - - ». -

Код типова рак-рака и роб-рдба изједначење није потпуно: у

множини је акценат двојак (кад постоји уметак): дланови / шетдви, тако

и у осталим падежима изузев генитива, који гласи џепбва, а у Цу и

иепова (иначе само дландва). Ипак је граница између та два типа са

свим померена, и једино што се може рећи то је да именице типа
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pдб-pдба имају нешто чешће акценат као џепови. Ако су без уметка,

једначење је потпуно, једино сам чуо коња Цу и коњима Љ, али је

нормално коња, кдњима (коњма).

Тип Душан-Душана и живот-живота изједначили су се; једино

сам у Марковини (Озринићи) чуо животом а у Љешкопољу путом.

Тип конац-кđнца (конац-конца) свео се у Цу на саму ту реч и

још колац-кбца, ора(ј)-брла, иначе је лбвац, бвас, двана остале нису

обичне. Иначе у СК-ЛБ има у овом типу знатне неуједначености.

Тип сдлад-солда и хрбат-хрпта (само ове две речи) не постоји:

cдлад-сблда, рбат-рбата, уосталом, Даничић и иначе доводи у сумњу

постојање овога типа (Акц., 32).

Тип завој-завоја обухвата знатно мање именица него код ВД јер

овамо не иду речи са суфиксом -ов, који је увек кратак, а и речи

кутњак и метеж припадају другим типовима, тако да преостају само

речи на -ој.

Тип белбв-белдва не постоји, тј. не постоји дужина на наставку.

Ни типа повој-пдвоја нема у Цу; једино сам у За бележио повбј

-повдја.

Тип девер-девера у опадању је и прилази типу нећак-нећака, наро

чито у говору млађих генерација.

Тип Оточац-Оточца не постоји: речи удовац-удбвца, козалац

-козалаца, коталац-коталаца Цу иду по другим типовима а остале

нису обичне.

Остале именице прве врсте. Овде се издвајају мушке хипокори

стике, имена и пејоративна образовања типа стрпко, ђедо, јадо, Мићд,

које у целој једнини изузев вокатива имају акценат номинатива.

Множине немају (употребљавају се нормални облици: стричеви, ђеддви,

јаддви). О њима је већ било речи. Код осталих речи повлачење акцента

изазвало је потпуно једначење типова са акцентом на наставку и на

крајњем слогу основе; стари односи се не чувају ни у инструменталу

једнине и генитиву множине, где су елиминисани морфолошким путем.

Тако су се потпуно изједначили типови: вино и сено, перо и дко,

кдлено и вретено, весеље и дружје (уколико има дужине).

Типа престбље нема јер изостаје дуљење (насеље); исто би се

могло рећи и за тип незаконство (видели смо да ово не вреди у

потпуности за Љешанску нахију).

Именице друге врсте. Основа на -c- нема.

Акценат је у поређењу са ВД знатно упрошћен, како у погледу

типова, тако и у односу једнина: множина.

Све ове именице свеле су се углавном на четири типа: вријеме

-времена, племе-племена, звијере-звјерета, теле-телета. Очигледна је

нивелација према основама: основе на -н- имају акценат на претпо

следњем слогу основе, а основе на -т- на последњем (ово вреди и

за вишесложне именице: циганче-циганчета). -

Тип близне-близнета пришао је типовима теле или звијере.

Тип јагње-јагњета пришао је типу теле-телета: јагње-јагњета итд.
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Према томе — ако занемаримо акценатску разлику у номина

тиву, можемо рећи да постоје свега два акценатска типа, у зависности

од основе: телета и племена.

Именице треће врсте. Основна карактеристика акцента ове врсте

јест боље чување разлике између именица са старим акцентом на

наставку и оних са акцентом на основи него у осталим врстама. Ово

се односи на двoсложне именице; на тросложне већ много мање.

Најпре ваља издвојити хипокористике и имена типа бака, Драге

и сл., о којима је, заједно са типом Перд, било већ речи. Оне увек,

изузев у вокативу једнине, имају акценат на наставку.

Граница између типова змија и књига знатно је друкчија него

код ВД: многе именице типа змија имају акценат на основи; ово је

шира појава у југозападним говорима. Ипак је тип змија (СК-ЛБ.

жена-жене) доста заступљен.

КАРАКТЕРИСТИКЕ АКЦЕНТА У ПОЈЕДИНИМ ТИПОВИМА. ТВОРБЕ РЕЧИ

Именице мушког рода на сугласник

55. Наставак -ов. Сви су примери истог акценатског типа (1Ab):

глибдв, бјелов итд. Значајна је разлика од Вуковог акцента у томе

што се у СК-ЛБ крајњи слог уопште не дуљи.

Наставак -еж. Примери су типа 1Ab, са дужином на претпо

следњем слогу: рудеж, србеж и сл. Претпоследњи слог кратак је

код речи колеж, и ако та реч по постанку припада овом типу,

она — као и Вуково бддеж — упућује на чување старе разлике у

квантитету самогласника.

Наставак -ак (од -bк). У најпродуктивнијем типу именица са

овим наставком — код основа сложених са префиксом — акценат

је редовно на претпоследњем слогу (и то у номинативу кратки акце

нат); запећак, закучак итд. Зависност акцента од типа творбе огледа

се у односу ручак)предpучак. Овом типу припадају и угарак, освитак

(код В угарак, освитак). Неуједначености има у квантитету самогла

сника у префиксу, у чему се не уочава никаква законитост.

Акценатски се издвајају и именице пејоративне или презирне

нијансе: чмаљак, кадољак, тапољак, шашољак, чамоњак, папоњак, чупак

(вуне), паљетак (о кукурузном клипу); уп. и паројак, пасторак. Код

осталих именица, укључујући оне са сложеним суфиксом -так (добитак

и сл.), -ањак (кршањак), -уљак (момчуљак), -ичак (кампчак), — прео

влађује окситонеза. Окситоне су и: данак, санак, кимак, вријесак, васак,

пљусак, восак, мозак (код В: данак, санак, кимак, вријесак, васак, пљусак,

вдсак, мозак / мозак); како се види, акценатским уједначавањем обухва

ћене су и неке речи које су касније приступиле овом морфолошком

типу (камак = лат. cimex и др.).

Код простих основа чува се траг првобитног квантитета корен

ског самогласника (о је кратко: восак, момак и др.). Речи момак, ко

нак, штомак и чмаљак не дуље основни самогласник у зависним

падежима, а остале основе на сонант дуље.
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Наставак -ак. Речи са овим наставком има углавном двојаког

акцента: са наглашеним суфиксом и са акцентом као у основној речи.

Речи са значењем животињског измета (мишињак и сл.) и речи од

придева на -ићи (варићак, пећићак) спадају у другу варијанту; таква

су и имена Ндвак, Видак (код В. Новак). Иначе је тешко одредити

шта условљава припадност једном или другом типу. Уп. и димњак,

cauáк (код В димњак, саиак).

Наставак -ник. Код Вука су друкчији ови акценти: сланик,

гладник, начелник, књижевник, заставник, замјентк, расадник, нашљедник,

најамник, гласник, коњаник, посланик, ббник, посленик, перјаник, брастве

ник, племеник (у Цу је сланик, гладник, начелник, књижевник, заставник,

замјентк, расадник, нашљедник, најамник, гласник, коњаник, посланик,

ббник, посленик, перјаник, браственик, племеник). Како се види, у Цу

је чешће дуг самогласник у претпоследњем слогу (па и у префиксу),

а акценат је чешће на суфиксу.

Наставак -лук. Увек је наглашен. У Цу је безобразлук, циганлук,

поганлук према Вуковом безобразлук, циганлук.

Наставак -анин. Поређење с Вуковим материјалом овде је готово

немогуће, јер многих у СК-ЛБ сасвим обичних етника код В нема.

Уочавају се ове акценатске тенденције:

— акценат је на наставку ако је у основној речи на последњем

слогу основе Г (Предиш || Предпшанин и сл.); ван овога имамо Грапца

| Грепчанин,

— у осталим случајевима акценат је на истом слогу на којем и у

основној речи; од овога одступају Заљућанин || Заљут, Подгоричанин

| Подгорица;

— дужине из основне речи одржавају се, а пред групом сугла

сника од којих је први сонант развија се и нова дужина (ово се не

односи на групу: уснени сугласник + епентетско љ): Липовац / Липов

чанин, Загарач || Загарчанин;

— први слог ненаглашеног суфикса у множини је дуг сем код

Шигани, Комани, душмани (код прве и треће речи заправо имамо наста

вак -ин, а и код Комани се и не осећа веза са Ком).

У народној песми чује се Сењанин (код В. Сењанин).

Наставак -ун. Речи шпијун, бокун, сапун, цапун код В су окситоне.

Наставак -ар. Код имена радника и назива за професију (рибар

и сл.), као и у речима са извесном пејоративном нијансом преовлађује

ненаглашени наставак, док код назива старешина и у речима поједи

начног значења преовлађује наглашени наставак. Има доста разлике

од Вуковог акцента. У целини узето, код В је некадашњи акценат

чешће на наставку, па према цуцком чувар, видар, зидар, стражар,

љекар || љекар, крчмар, златар, кључар, сердар || сердар, курвар, улар,

бунар имамо код В окситоне. Обрнута је разлика према Вуковим при

мерима ћесар, амбар, буквар, паламар, кантар, где је у Цу акценат на

наставку (кантар итд.). -

Наставак -ић. Дужина самогласника у наставку семантички је

условљена: кратак је самогласник код свих деминутива и хипокори

стика (изузев мишић), код личних имена (Павић и др.) и презимена,
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док дужину срећемо код имена носилаца неке особине (лакић, облић,

голић и сл.), код имена кеца у картама (динарић и др.) и још у по

неком примеру.

Сви деминутиви и хипокористике имају у Цу акценат на нас

тавку, а код В има и друкчијих случајева: тдббчић, језичић, калпачић,

кутлић, узлић, каблић, лавић. Примери крмчић и јунчић (код В крмчић,

јунчић) показују разлику у квантитету самогласника у основи, у овом

питању једва да се у Цу оцртава неко јасније правило (в. о овоме

код -чић). Различито је и козлићи ВЈ кожлићи Цу.

Наставак -чић. Одступања од Вука истога су правца као и код

наставка -ић — наиме, у Цу је акценат увек на наставку а код Вука

није (тдварчић, дбрашчић драшчић, бубрешчић). Друкчији је и квантитет

основног вокала у примерима спнчић и товарчић. У овом питању једва

да има чвршћих правила; ипак се назиру ове тежње:

— дужине има само испред наставка -чић (а не испред -ић),

без обзира на то да ли ч припада основи или наставку;

— ако је испред таквог завршетка вокализовано л, дужина се

јавља редовно, без обзира на број слогова основе: вочић, дбчић, ко

чић, тобочић;

— ван овога дужина се јавља само код једносложних основа

на сонант, и то — изузев кбнчић/конац — једино кад је у номинативу

основне речи одговарајући слог дуг: бравчић, шиљчић, јунчић, ббрчић

и сл. (али: јорганчић грмчић, јарчић и др.).

Наставак -ац. Изведенице од двосложне придевске основе имају

акценат основне речи, али без дужине коју срећемо у ИХ: лајaвац,

кукавац, крадљивац и сл. Окситонеза се, изгледа, јавља код речи

којима у основној речи одговара прасловенски силазни акценат или

акценат на наставку попац(поп (од “попа), трупац(труп и сл. Код

оваквих изведеница добро се огледа стара разлика у квантитету

самогласника (код сонантских основа има и аналошких померања).

Вуков акценат друкчији је у примерима лдвац, црнац, удбвац, шкло

пац, скакавац (у Цу ловац, црнац, шклопац, скакавац).

Наставак -ач. Код имена радника постоји изгледа извесна тежња

ка пребацивању акцента са наставка (код В је сијач, пливач, скитач,

а у Цу сијач, пливач, скитач).

Остале именице прве врсте

56. Наставак -иво. Примери су истог акценатског типа (предиво

и сл.), укључујући и реч ćечиво, која је код В окситона и има само

множину. Иначе се акценат разликује од Вуковог по одсуству дужине

на другом слогу, ипак се понекад и у Цy чује дужина (даље према

југоистоку ње већ нема). Могуће је да је скраћивање настало под

утицајем типа јагњило — ако није у питању различито чување старог

квантитета у једнини и множини.

Наставак -ство. У скоро свим забележеним примерима акценат

је на крају основе, што је често резултат преношења; овде долази и
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низ изведеница са друкчијим акцентом у основној речи: војвдство |

војвода, старешинство | старешина, ђеверство / ђевер, побратимство / по

братим и сл. Акценат је дуг ако је тај слог у основној речи дуг или

ако се основа завршава на сонант (ј од ћ не понаша се као сонант:

покујство). Питање је колико је поменути однос у погледу места ак

цента данас продуктиван, рекао бих да би се данас радије задржа

вао акценат основне речи, као у нечоје?штво. Одступања од Вуковог

акцента нису бројна — код В је војводство, дчинство, побратимство

насљедство (у Цу очинство, нашљество).

Наставак -је. За глаголске именице постоје потпуно спроведени

односи према акценту основног глагола: акценат је на истом слогу

као и у инфинитиву, изузев код глагола VII врсте типа носит, где

је место акцента као у презенту, последњи слог основе увек је дуг,

изузев кад је наглашен а кад је на претходном слогу дужина (слагање

и сл.). Остале речи овог типа имају акценат на крајњем слогу основе.

О квантитету акцента у овом типу (тј. о дуљењу у вези са губљењем

слабог полугласника) било је речи у т. 49.

У односу на Вуков акценат разлике се јављају у овим прав

цима: дугом акценту код В у Цу одговара кратки у многим случа

јевима; у неколика случаја имамо код В. кратак самогласник у пре

фиксу а у Цу дуг (залађе, Забрђе, поднджје, Приморје), различит је

од Вуковог и акценат у осбје, присоје.

Наставак -ало. Код В је почивало а у Цу почтвало. Иначе је код

образовања од глагола на -ат акценат као код основног глагола:

вежгало / вежгат, држало || држат и сл.; од овога одступа огледало

| огледало. Остале речи имају акценат на првом слогу (гундало и др.).

Наставак -ило. У мушком роду акценат је на претпоследњем

слогу: Данило / Даниле, тракало / тракале и сл. Такав је и код при

девских основа (ништавило, руменило и др.). У осталим семантичким

типовима акценат је као и у основној речи. Сви слогови су редовно

кратки, без обзира на квантитет у основној речи.

Реч бурило према Вуковом барело показује прилагођавање овом

типу, супротно је код кандило Цy / кандило В.

Наставак -иште. Акценатски односи су доста компликовани.

Ипак изгледа да се изражавају ове тенденције:

— кад је основна реч била окситона или кад постоји инфикс

-ов-, акценат је на првом слогу наставка (катуниште, стоговиште

и сл.), а иначе је обично на слогу на којем и у основној речи;

— први слог наставка скоро редовно је дуг кад је ненаглашен

(кућиште и др.), а кратак ако је наглашен (пасиште и сл.).

У овом последњем правилу цуцки акценат одступа од Вуковог

(код В је први слог наставка редовно дуг: бунтите, дгњиште, пастиште,

кдспите).

Наставак -це. Код В је друкчији акценат у ждребешце, вимешце,

крмешце, бјеланце, жуманце (у Цу ждребешце, вимешце, крмешце, бје

ланце, жуманце); неке од ових именица иду и по II врсти.

О акценту хипокористика типа Вујд / Вујо било је речи у т. 24.

И ДаЉе.

4 Српски дијалектолошки зборник
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Именице треће врсте

57. Наставак -ба. Акценат се разликује од Вуковог у два правца:

двoсложне речи овог типа показују код В окситонезу а у Цу не

показују служба-службе, слично и тужба, глдба, злдба, изба, жалба,

молба, дијоба, борба), код В речи жалба, молба, борба имају кратак

самогласник у основи, а у Цу дуг. Реч да јоба показује старије пре

ношење (код В је дидба).

Наставак -ва. Пример дива према Вуковом одива иде у ширу

појаву уопштавања акцента акузатива и вокатива код тросложних

окситона (т. 60). Колебање у квантитету другог слога те речи веро

ватно је истог карактера као краство / кресиво.

Наставци на -ија. Сем у случајевима давија, комендија, парлија,

армија, шкорпија, арија, партија, порција, мизерија и код имена земаља,

преовлађује наглашени наставак. Што се тиче имена земаља, акценат

је углавном на слогу испред наставка (Арбанија, Индија, Метохија

и сл.), насупрот Вуковом Арбанија, Индија, Метохија. У Цу је и

иначе дужина на трећем слогу од краја нешто чешћа него код В

(чаршија и сл.), нарочито испред сугласничких група са сонантом.

Супротног је правца разлика код инаџија, мегданџија.

Наставак -ка. Тип московка (пушка), казаљка, душанка, мисирка

(тиква), чепурка, загонетка, сурутка, погрешка, кокошка Цу врло је

слабо заступљен код В (сурутка, иначе је казаљка, Маспрка, печурка,

загднетка, погрешка, кдкбицка; код В нема речи московка и душанка).

Претпоследњи слог је у Цу дуг код основа на сонант, а код осталих

је већином кратак, укључујући и неке речи у којима је овај слог

код В дуг (играчка, вртешка, њушка).

Речи на -ика и -ака редовно иду по типу 3b.

Наставак -ља. Сва женска nomina agentis иду у Цу по типу 3 b

(праља, преља, везиља и др.), док је код В претпоследњи слог редовно

дуг (в. т. 49). Уп. и дупја-дупје Цy / дупља В.

Наставак -уља. Акценат је редовно на првом слогу наставка (тип

3b): мркуља, лажуља и сл.

Наставак -ма. Речи на -ма нису окситоне: јежма-јежме (језа),

слично и причма, пјесма. По типу 3b иду и речи чакма, чесма (код В

чатма, чесма).

Наставци -на, -ана, -енa, -yна. Међу речима ових типова нема

окситона: ујна-ујне, Вuдна-Видне, сл. и пољана, Божана, шаруна (експр.

за змију шарку), шћеруна (према шћер) и др.

Наставак -ина (непроширени). Код аугментатива према именицама

женског рода акценат је обично као у основној речи (чарапина, ува

лина и др.); једино је акценат на наставку код именица чија основна

реч има на последњем слогу основе дуги акценат (ђевојчина, црквина).

У мушком роду акценат је обично на наставку изведенице; једино

кад је основна реч вишесложна а кад јој је кратки акценат на крајњем

слогу, онда и изведеница има исти акценат (топузина, карамрачина према

попуз, кaрaмрак и др.). Дуги слогови из основне речи скраћују се:

јуначинајјунак, црквина/црква итд. (изузеци су борина, грбишина).
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Код придевских именица на -ина чува се још окситонеза у ген.

и инстр. jд. и ген. мн., и то само у Цу, али је и овде обичнији

акценат на основи. Код осталих именица на -ина нема окситонезе.

Сложeнице имају потпуно уједначен акценат (на слогу испред

наставка вукоједина, окласина, помрчина итд.), једино се код именица

са префиксом за- јавља и дужина у префиксу (замлатина, завјетрина).

Поред придевских именица, које су код В редовно окситоне,

разликују се од стања у Цу и ови Вукови акценти: ломина, дорина,

торина, магарчина, неколицина, толицина (у Цу све по типу 3b, по

којему би морало ићи и Вуково кутлина), огрлина, одртина, помрчина

(у Цу по типу огрлина), лазина, шљезина, мекиње, малина, детина, спа

pина, пустина, вдштина, старешина, планина (у Цу све са кратким

акцентом на првом слогу, сем што се последња колеба), урвина (у

Цy Уpвина — име јаме).

Наставак -бина. У Цу наставак никад није наглашен, у чему

и јест основно одступање од Вуковог акцента (судбина, тазбина,

jродбина В према судбина, тазбина, родбина Цу); различито је и за

дужбина В/задужбина Цу.

Наставак -авина. Акценат је уједначен (тип 3b): грмљавина, пет

љaвинa, пртљавина, љућавана, мјешавина, грушавина. Код В је акценат

редовно друкчији (типа грмљавина).

Наставак -овина / -eвина. И овде се запажа иста акценатска раз

лика између Вуковог и цуцког акцента као код наставка -авина: према

цуцком типу -овина (код В сам нашао само ладдвина, а у Цу тај

акценат одлучно преовлађује код изведеница од једносложних основа)

код В. по правилу имамо на слогу испред наставка, чему у Цу

одговарају само имена њива после усева (кртолдвина и сл.). Акценат

на другом слогу наставка имају у Цу ове речи: рањевина, трешњевина,

врбовина, јововина, лозовина, љесковина, јеловина, тресловина, дреновина,

куновина, церовина, боровина, брестовина; грађевина, паљевина, трапјевана,

крајевина, купјевана (купљење), брањевина, варевина, крчевина, кошевина,

прошевина, трговина, куповина; краљевина, очевина, имовина, бановина;

глибовина, овчевина, прчевина, учевина, домовина, ладовина. Код В је

ладдвина, трешњовина, ујчевина а остале су типа врбовина уколико их

има. Истог су типа код В и именице рујевина, грабовина, јасеновина,

које у Цу имају кратки акценат на првом слогу.

Иначе се код назива за дрво у Цу уочава да изведенице од

вишесложних основа задржавају акценат основне речи, док је код

једносложних основа акценат претежно на и у наставку (одступају:

pујевина, грабовина, буковина, липовина, тисовина).

Наставак -етина. Акценат одговара Вуковом — код имена

производа животињског порекла тип браветина, а код пејоратива тип

бабетина.

Наставци —штина и -уштина. Код пејоратива овога типа код

B је испред -штина кратак самогласник, а у Цу дуг: болештина,

баруштина и др.

Наставак -чина. Примера има премало за неко сигурније пра

вило. Изгледа да је код изведеница од именица мушког рода акце

4“
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нат редовно на наставку (јорганчина и сл.), а у женском роду односи

су као код наставка -ина.

Наставак -ња. Именице главња и цријепња, затим све глаголске

именице код Вука су окситоне а у Цу нису. Друга је основна раз

лика квантитет основног слога код оваквих глаголских именица.

Наиме, код В је квантитет тога слога као и у основном глаголу, а

у Цу има одступања (пажња, чежња, патња, пратња).

У погледу места акцента са стањем код В слаже се стање у

О, Љ. и Д6, а и прилике у руском језику, док је у Бје, За, Љп и

Пч као у Цу.

Наставак -(к)иња. Акценат је у Цу по правилу на претпослед

њем слогу (робиња и сл.), и у томе одступа од Вуковог (уп. код В

Цуцкиња, робиња, нероткиња и др.).

Наставак -оња. Код В је заступљен и вероватно старији тип.

дугоња, катоња, цвјетоња, мркоња. У Цу је редовно акценат типа

глибдња, сем што се поред зимдња чује и зимоња, а тако се акцентују

и лична имена (Радоња, Микоња). Вероватно је овај тип и у Цу не

кад био више заступљен, тип глибдња могао се ширити и под упли

вом именица типа глибд.

Наставак -ота. Све три семантичке категорије (мушка имена,

пејоративи и придевске именице) имају посебан, али потпуно ујед

начен акценат (Благота, жвалдта, дивота). У погледу окситонезе

код придевских именица стање је као и код истих именица са на

ставком -ина. На ширење типа жвалдта вероватно је утицао тип

жвалд.

Наставак -оћа. Придевске именице овог типа још слабије чу

вају окситонезу него именице типа висина и дивдта.

Наставак -ица (и проширене варијанте). Именице изведене овим

наставком бројније су него и један други тип, па је разумљиво што

има доста разлика од Вуковог акцента и што су акценатски односи

врло сложени и разнообразни. Ипак се могу уочити бар ове тежње:

— код деминутива је акценат на наставку ако основна реч има

(у номинативу) дуги акценат на крајњем слогу основе, и то код

окситона редовно (главица), а код осталих понекад, и код окситона

са кратким вокалом у основи изведеница понекад чува акценат на

наставку (ногица), али овај однос неће више бити продуктиван,

— код сложеница са овим наставком (као, уосталом, и код

других наставака) преовлађује акценат на слогу испред наставка;

— прилози на -ице, са изузетком иђелице, имају акценат на слогу

непосредно испред наставка у чему одступају од Вуковог акцента;

— код личних имена акценат је на основи (Станица и сл.);

изузетак је име Даница, које ће бити и друкчијег постања (изведено

од дан, можда најпре за планету, за разлику од осталих имена, која

су по пореклу хипокористици), код мушких имена имамо и одсту

пање Радојица,

— речи на -алица имају акценат основне речи (букалобукалица).

Реч шупљица (унутрашња димензија куће) чује се у Цу у ген. jд.

и са акцентом на наставку: шупљице.
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Од стања код В. разликују се ови цуцки акценти: бббица,

Црквице, уздица, рђица, лиделица, иглица, челица, метлица, јараница,

каменица, саонице, дијоница, бдлесница, јагњица, горњица, млинарица,

парица, сестрица, кдсица, росица, латица, машице, сдишица, мушица,

тушица (према стању код В очекивао би се акценат на на

ставку), кукpица, курвица, лупежица, перјаница, Стреканаца, врчма

ница, гробница, зеница, млаћеница, ковачница, патарица (не би се оче

кивао акценат на наставку према стању код В), докољеница, зазубица,

замјеница, најамница, низбрдица, разблудница (одступања у квантитету

самогласника у префиксу или у месту акцента); плоштимице, ушимице,

суматице (одступања у месту акцента, одсуство дужине на последњем

слогу у Вуковом примеру пљдштимице биће грешка), жућеница, утро

бица, совица, тужбалица, пувалица, препелица, лбвница, ситница, ка

марица, крчмарица, појатица (различита одступања).

Наставак -ача. Акценат је уједначен и налази се на претпо

следњем слогу (једино сам забележио кućелача, можда према кućелица).

У овоме се и срећу одступања од Вука, код којега налазимо: кут

лача, пратљача, церовача, дреновача, трновача.

Наставци -еша и -оша. У Цу акценат никад није на наставку,

а код В има и таквих примера: брњеша, врањеша, зеленоша.

Наставци -иша, -уша. Акценат је редовно на првом слогу на

ставка: радиша, Љубиша, повукуша и сл.

Именице четврте врсте

58. Наставак -ад. Уочавају се ови односи: наглашен је исти

слог који и у основној речи; претпоследњи самогласник је дуг само

кад иза њега следи група сугласника од којих је први сонант, и то

под овим условима: ако је наглашен и ако је и у основној речи дуг

(кумче | кумчад, тако и посвбјчад, чобанчад, Кривошинчад, али: Трешњев

че || Трешњевчад, момче | момчад).

Ово последње правило представља одступање од Вука (код В је

претпоследњи слог увек кратак: чобанчад, кумчад). Одсуство дужине

код ждребад у Вуковом речнику вероватно је грешка.

Наставак -ост. Вуков акценатски тип благбст, дужност уопште

не постоји у СК-ЛБ. Акценат никад није на наставку, а основни слог

је редовно кратак изузев у примеру благбс; ни овај пример није

сигуран (добио сам га по квестионару).

Напомене о акценту неких сложеница

59. Овде ће бити поменути само неки типови сложеница код

којих се запажају знатније разлике од Вуковог акцента.

1) Велики број оваквих одступања од Вуковог акцента запажа се

код сложеница са префиксом не-, који је у Цу код именица и при

дева ретко без нагласка: небрат, небраћа, небрига, недаћа, незгода,

неправда, непријатељ, неприлика, неслога, нечојештво; уп. и код при
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дева: невјеш(т), незнан, незгодан, немијо, непогодан, неправедан, нерадосан,

нескладан, неуредан, нечис(т) (код В ови примери имају узлазни акценат).

2) Код глаголских именица типа забава Г на првом слогу код В

готово никако не срећемо, а у Цу је заступљен бројним примерима:

забава, забуна, завада, зађева, задруга, запрека, нагрда, намјера, натега,

разлика (сви примери код В имају дуги узлазни акценат); забрана,

заграда, заду(х)а, замјена, заседа, заслуга, застава (код В са кратким

силазним акцентом) — и др.

И код глаголских именица на сугласник (дочек Цу и сл.) има

одступања од Вуковог акцента, али су она претежно појединачног

карактера. Код именица типа догдн|загдн јасно се огледа прасловенска

разлика у квантитету самогласника: у префиксима су кратки само

гласници о, у затим и у из- (овим се потврђује претпоставка о пореклу

овог и од јb-). Таква разлика у квантитету чува се и код именица

типа забава / досада.

3) Код сложеница као што су Вукови примери жутокора, бјелд

нога у Цу срећемо акценат на првом слогу: жутокора, шанторога,

праворога, криворога, дуголаса.

4) Код имена на -c(л)ав Вук има и тип Вукдсав, а у Цy je

акценат увек на првом слогу: Радосав, Милосав, Мирослав. И код

женских имена запажа зе слична разлика: Вукосава Цy / Вукосава В.

ПРЕГЛЕД АКЦЕНТА ПОЈЕДИНИХ ПАДЕЖНИХ ОБЛИКА

| 60. Вишесложне именице не мењају акценат у разним падежима

ако се он не налази на последњем слогу основе. Зато такве примере

нећу наводити у овом прегледу.

Номинатив једнине

Именице мушког рода на сугласник. У овом падежу најбоље се

чувају старе разлике међу типовима. Утицај зависних падежа огледа

се углавном само код типова конац и косац. Старо стање најбоље се

чува у Цу, Бје и За, а на осталом терену има знатних померања:

конац Цу Бје За, конац Љ Љп Зета Цетињеq Улцињq, колац Цу

Бје Заф, колац Љq Љпq Цетињеq Удцињq, отац Цу Бје За Заф Љq

Љпо Цетињеq Улциња, котац Љq Љпq Цетињed, котац Цу Бје За,

попац Цу, попац Заф, попац Љпq Цетињеq, шклопац Цу, шклопац

| шклопац Заф, шклопац Љq Љпq Цетињеq, ора(ј) Цу, ора(x) sic! Заф,

öрај Љq, кобац Цу, кббац Заф, кобац Љпq, бван Цу Заф Љпq Цетињеq

Улциња Ља, ован Зета, бвас Цу Љq, овас Заф Љпq, лбвац—лбвца

Цу, ловац—ловца Заф, ловац—ловца Љg Љпq.

Типови акцента у номинативу: вук, сват, шарац, бадаљ, старац,

конац, вјетар, косац, војник, поток итд.

Остале именице прве врсте. Типови: село, вино, Перд || Перо (изо

глосу смо већ видели). Сви падежи једнине и номинатив-акузатив

множине имају исти акценат, изузев вокатив код окситона.
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Друга врста. Типови: вријеме, племе, прасе, теле, циганче, изјалбвче

и сл. И овде се у номинативу чува већа разнообразност него у другим

падежима. Акценат акузатива једнине једнак је акценту номинатива.

Трећа врста. Типови: глава, кућа, бака (баке) || баке (изоглосу смо

видели). Ван имена и хипокористика у овом падежу нема разлике

између именица са старим акцентом на наставку и на основи. Акценат

номинатива имају и дат., ак. и док. једн. и ном, и ак. мн.

Четврта врста, кос(т), смрт, љубав, младбе, мрзос итд. Акценат

је такав и у акузативу.

Генитив једнине

Именице мушког рода на сугласник. Услед повлачења акценат се

свео на два типа: вука и свата (шарца, конца, дуа итд.). Једнак акце

нат имају и дат., ак. (за жива бића) и лок. jд., а код именица без

уметка и ном, и ак. мн.

Остале именице прве врсте: в. ном. jд.

Друга врста. У овом падежу има свега два типа: основе на -н-

племена (времена и сл.), а основе на -т- телета (јагњета, циганчета

итд.). Овакво стање констатовао сам у Цу, Бје, За, Љ, а Решетар у О.

Овакав је акценат у свим падежима једнине и множине (уколико је

има) — сем ном, и ак. jд. (разуме се — ако занемаримо неакцентоване

дужине у генитиву множине).

Трећа врста. Овде се добро чува стара разлика између типова

са акцентом на наставку и са акцентом на основи, тако да имамо

четири типа: правде, главе, куће и жене; у вишесложним речима

акценат на крају чува се само изузетно (примере имам само из Цу).

Именица рука (у За и бвца) има у овом падежу кратак први слог:

руке; у ДБје је руке, а тако је и у централним староцрногорским

говорима. Ова именица има кратак први слог и у инстр. jд. и у

падежима на -ама. Инстр. jд. и иначе у овој врсти има акценат

једнак генитиву.

Четврта врста. Ако је дужина у номинативу добивена дуље

њем у вези са слабим полугласником, онда је у генитиву нема: кости,

младости, јесени, крви и сл.; ипак се понекад неакцентована дужина

преноси овамо: јесени,, старбсти итд. Овакав акценат имају и дат.

и лок. jд. и ном, и ак. мн. Типови: капи, кдсти, смрти, прдпасти итд.

Датив једнине

Именице мушког рода на сугласник: в. ген. jд.

Остале именице прве врсте: в. ном. jд.

Друга врста: в. ген. jд.

Трећа врста: в. ном. jд.

Четврта врста: в. ген. jд.
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Акузатив једнине

Именице мушког рода на сугласник: в. ном. или ген. jд.

Остале именице прве врсте: в. ном. jд.

Друга врста: в. ном. jд.

Трећа врста: в. ном. jд. ; ово вреди и за тросложне окситоне

(једини трагови старих односа јесу придог насрамоту и устаљени из

раз на планину; утицај акцента акузатива и вокатива огледа се сва

како и у прелажењу већег броја ових именица типу јабука: будала,

тазбина, топола и сл.).

Четврта врста: в. ном. jд.

Вокатив једнине

Именице мушког рода на сугласник. Рекао бих да однос јунак

—јуначе није више продуктиван, бар не у свим семантичким катего

pијама. Наиме, акценат као јуначе, гдсподаре бележио сам само код

речи које се често употребљавају у вокативу, као код разних титула

и звања. Иначе је Далматинче, а сумњам да би се рекло занате,

вампбре, него: занате, вампаре (тако сам бар добијао по квестионару).

Ван ове категорије акценат је као у ген. jд.

Остале именице прве врсте. Тип Перд има акценат на првом

слогу: Перо, код осталих типова акценат је као у номинативу.

Друга врста: в. ном. jд.

Трећа врста. Сем баке итд. једини пример пребацивања акцента

на први слог јесте ђевојко, траг овога огледа се и у прелажењу име

ница из типа ведрина у тип јабука. Иначе је акценат као у номинативу.

Четврта врста: в. ген. jд.

Инструментал једнине

Именице мушког рода на сугласник. Иако овде није било фонет

ских разлога да се губи разлика између типова са акцентом на основи

и на наставку, ипак је она практично елиминисана. Једино сам у

Марковини чуо животдма у Љешкопољу путем / путом (ово последње

добијао сам и по квестионару). Типови: вуком, сватом (кбнцем и сл.).

Намеће се питање зашто се у номинативу та разлика боље чува

него у инструменталу, иако су фонетски услови готово исти. То мора

бити последица морфолошке разноликости номинатива и морфолошких

разлика према другим падежима, што је ометало акценатски утицај

тих падежа на номинатив, у инструменталу таквих сметњи није могло

бити. С друге стране је инструментал — као зависни падеж — под

ложнији утицају зависних падежа него номинатив — као независни,

централни падеж.

Остале именице прве врсте. И овде се акценат изједначио са

осталим падежима, тако да акценат на наставку има само тип Перд:

Пердм (иначе вином, селом и сл.).

Друга врста: в. ген. jд.
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Трећа врста: в. ген. jд.

Четврта врста: За дуљење у инструменталу једнине имам само

пример крвљу Љпq, иначе сам свуда бележио крвљу, кошћу, сољу.

Акценат је, дакле, као и у ген. jд.

Локатив једнине

У СК–Љ нема ни у једној врсти ни трага акценту различитом

од датива.

Такво уопштавање могло је бити потстакнуто (добрим делом и

извршено) староцрногорским преношењем акцента, међутим — чевска

(озринићка) ситуација као да говори против ове могућности, јер је и

тамо потпуно изједначен акценат датива и локатива иако би се фонет

ски могла чувати разлика граду / граду.

Акценатске разлике између датива и локатива нема ни у Пч,

а у ПД, Пп, у мањој мери и у Лп, има.

Номинатив множине

Именице мушког рода на сугласник. Типа жуљеви, краљеви нема

нигде у СК-ЛБ. Нема га ни у О, Пч, До, Пп, ИХ, Лп, а у ПД има.

Ово вреди за све падеже множине. Према томе, код дугих основа

са уметком имамо само један тип: вукови.

Исти акценат имају и све именице са дуљењем у ном. jд. (изу

зев волдви), тако да нема ни типа брддови.

Међутим, код именица са кратком основом чувају се два типа:

сватови и ђедови. Типа ђедови има више него у Пп (углавном као у О).

Рекао бих да тип ђедови преовлађује код именица код којих се често

употребљава множина — и то ако је она редовно са уметком: свати

сватови а само ђедови. Иначе тип ђеддви нешто чешће имају Даничи

ћеве окситоне него именице с акцентом на основи, али је граница

знатно друкчија него код ВД. Овај тип је траг старијег акцента (пре

преношења) и добивен је, како с правом претпоставља Решетaр, под

утицајем некадашњег поти || огња; према томе, овде имамо известан

податак о релативној хронологији преношења акцента (уметак -ов

морао се знатно проширити пре преношења акцента). Некад је овај

тип морао бити врло продуктиван, јер га имају многе именице типа

рак-рака. Природно је што се слабије одржава код именица са дво

јаком множином (утицај краћег облика). Примери:

Ду: ђедови, зетови, кметови, лебови, гробови, зглобови / згло

бови, попови, сметови, снопови, топови, трапови || трапови, џе

пови, волови; робови, грошеви ( / гроши), ђонови, кукови, мачеви,

церови (чешће цери); огњеви, одрoви, точкови, котлови, послови,

орлови, овнови (ове две упркос дугој основи у јд), вепрови,

вјетрови, соколови; снови, Зад: снопови, очеви, точкови, соко

лови, зетови, топови, волови, трапови || трапови, гробови, орлови,

вјетрови, овнови; ДБјед: џепови, вјетрови, Љд: попови, зетови,

топови, волови, трапови, гробови, орлови, вјетрови, овнови;
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Лопа: попови, зетови, топови, волови, трапови, гробови, орлови,

вјетрови, овнови, Цетињед: попови, зетови, топови, волови, тра

пови, гробови, орлови, вјетрови, овнови, Улцињg: попови, зе

тови, топови, волови, трапови, гробови, орлови, вјетрови, овнови.

Показани однос задржава се и у другим падежима множине сем

ГеЊИТИВА.

Остале именице прве врсте: в. ном. jд.

Друга врста. Именице на -т- немају множине. Код именица на

-н- нема разлике у акценту једнине и множине; према томе, акценат

је као у генитиву једнине.

Трећа врста: в. ном јд.

Четврта врста: в. ген. jд.

Генитив множине

Именице мушког рода на сугласник. Акценат углавном зависи од

морфолошких особености и од квантитета слогова; ван овога разлика

постоји само између типова сватови и ђедови (сватова али: ђедбва ||

ђедбва). Акценат на наставку бележио сам само у Цу, а у осталим

племенима нисам, ни по квестионару ни иначе.

Морфолошке особености које утичу на акценат овог падежа јесу:

број слогова (само код основа са крајњим кратким слогом), уметак

-ов-|-ев- и непостојано а. Стање је овакво:

— именице са уметком све имају акценат као вукбва изузев по

менутог цуцког типа ђедбва и још: соколбва, снбва;

— именице са непостојаним а имају акценат на слогу који је

испред тога а; квантитет акцента зависи од квантитета тога слога у

ном. jд.: стараца, конаца, синдваца, шараца, лđваца итд. ;

— остале именице са дугим крајњим слогом основе све су јед

нога типа: ђака, јунака, господара и сл.;

— ако је крајњи слог основе кратак, онда једносложне и више

сложне (са више од два слога) именице имају акценат на претпо

следњем слогу: свата, домаћина и сл. (једино сам у Цу бележио кбња

поред чешћег кбња), а ако су двосложне, онда је акценат за још

један слог према почетку речи: језика, потбка, нарбда (квантитет

акцента зависи од квантитета слога на који доспе акценат).

У начелу је стање једнако у свим деловима територије СК-ЛБ.

Према томе, изостају ови Даничићеви типови:

градбва (код дугих основа); и у До је градбва, а у СК-ЛБ, О,

Пп, Пч, Лп искључиво градбва; у ИХ је градбва обичније него гра

дава, у ПД обрнуто,

pдбова ВД, ИХ, ПД, у СК–Љ акценат на уметку имају само

код снова, соколова (у првом примеру је то природно, с обзиром на

одсуство вокала у основи, а у другом изгледа да се уметак осећа
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као део основе), а тип “робова потпуно је непознат, уместо њега имамо

у СК-ЛБ, О, Лп, Пп рôббва (у Цу и џепова);

нарбда; у СК-ЛБ је овде акценат нарбда, а тако је и у Пп, ИХ,

отаца и сл. ; у СК-ЛБ речи са непостојаним а никад немају

акценат на крају, није овако у О, Пп, Лп, ПД.

Цуцки акценат мрава, дана одговара Даничићевом, али се у

осталим племенима среће и друкчији акценат: брава ДБјеq, Заф, Љq,

Љпq, Цетињеq, Улцињq, дана 1 дана ДБјеq, Заф, дана Љq, Љпа, Це

тињеq, Улциња, мрава / мрава ДБјеq, мрава Заа, Љq, мрава Љпа, Це

тињеq, Улцињq.

Од пас ген. мн. је паса.

Остале именице прве врсте. Именице типа Перд немају множине,

а код осталих је стање у погледу зависности од морфолошких осо

бености и квантитета врло слично стању код именица мушког рода;

код именица са секундарном дужином (кољенце и сл.) у овом падежу

дужина изостаје. Типови:

— именице са непостојаним а : дкаца, кољенаца, јунаштава итд.

(акценат је увек на слогу непосредно испред непостојаног а);

— остале именице са дугом основом: вина, имања, знамења, побра

тимства итд. ;

— именице са кратким крајњим слогом (без неп. a) ако су са

двoсложном основом повлаче акценат за један слог према почетку

речи (тј. на први слог): вретена, корпта и сл. ; иначе је акценат на

претпоследњем слогу: села, кала (у Цу сам изузетно бележио и кала),

огледала итд.

Према томе нема Даничићевих типова весала, раскршћа (у СК-ЛБ

раскршћа) и сл.

Друга врста. Акценат је као и у ном. мн. (ако се занемаре ду

жине); једино сам у Цу бележио и племена. -

Трећа врста. Акценат је углавном као у првој врсти, са истом

зависношћу од морфолошких особености и од квантитета. Одступања

су ова: поред обичног лађа чује се и лађа (Љq, Улцињq); код дво

сложних окситона са кратком основом поред обичног акцента типа

жена чује се и жена, ређе коза, нбга; и код тросложних окси она

у Цу се понекад чује акценат на наставку: виспна, дубина и сл. И

иначе смо могли више пута запазити да се у Цу боље чувају акценти

на наставку него у осталим староцрногорским говорима (изузев Озри

нића). Типови:

— именице са непостојаним а : дваца, сестара, пратака, цр

кава итд.

. — остале именице, са дугим крајњим слогом основе: глава,

смутња, лађа (ређе лађа), навaрда и сл.;

* Упрошћености ради не означавам полугласник и нека друга фонетска

одступања која не утичу на акценат.
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— са кратким крајњим слогом основе, двосложне основе: ко

прива, варница и сл. (акценат се повлачи за један слог), остале: кућа,

воденица итд.

Према томе, изостају Даничићеви типови оваца (дваца, сестара

ДБјеq, Заф, Љq, Љпq, Цетињеq, Улцињq), варница, углавном и лађа.

Пада у очи потпуно подударање акцента у обе варијанте прве

врсте и у трећој врсти; у мањој мери ова уједначеност се огледа и

у Дативу множине.

Четврта врста. Бележио сам код једносложних именица само

акценат на наставку : капи, кости, ноћи, сапи и сл. Не знам какав би

акценат имале именице смрт, љубав, напаст и сл.

Датив и инструментал множине

Именице мушког рода на сугласник. Код именица са уметком ак

ценат је као и у ном. мн.: вуковима, ђедовима; именице без уметка а

са кратком основом имају такође акценат номинатива множине: сва

тима, мишима, једино сам забележио кршима|кршима Цу, Заф, прстима

Цу, ДБјеq, Заф. Код дугих основа акценат је по правилу на наставку:

мравима, Турцима, бравима, опанцима, ређе на основи: старцима Цу,

Заф, Турцима Цу и сл.

Према томе, у СК-ЛБ (такође и у Лп, Пч, О) нема Даничићевог

типа граддвима, који је засведочен на одређен начин и у Д6, Пп,

их, пд.

Остале именице прве врсте. Акценат је као и код одговарајућих

именица мушког рода. Код кратких основа забележио сам акценат

на наставку само у : ребрима/pëбрима; као горе прстима, тако је и

овде у питању именица која значи део тела, па је према томе под

ложнија утицају четврте врсте (уп. плећима, очима, ушима и сл.).

Друга врста : в. ном. мн.

Трећа врста. Има ове типове: мајкама, књигама, главама, же

нама (и рукама, понегде и овцама). Код других основа јавља се и

акценат на наставку: мајкама, лађама и сл.

Краткоћа првог слога у рукама објашњава се утицајем старог

инструментала множине или облика двојине. С обзиром на ограни

ченост на рукама вероватнији је утицај двојине (ова именица се мо

рала чешће употребљавати у двојини него у множини), тј. може се

претпоставити овакав стари однос: рукам/рукама.

За дужину код типа кућама и сл. Решетар донекле одређује

територијално простирање, али не даје одређено објашњење; Белић је

сматра старом, док би кућама било добивено према водама и сл.

Могао би се и овде претпоставити утицај двојине, тј. стари однос

кућам/кућама; тешко је, међутим, категорично инсистирати на томе,

јер питање одржавања дужина у оваквим фонетским позицијама није

изведено на чистину.

Четврта врста. Код једносложних именица бележио сам само

акценат на наставку : капима, костима и сл.
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Акузатив множине

Акценат је у свим врстама као у номинативу множине.

Вокатив множине

И овде је акценат као у номинативу множине — немам ниједан

пример повлачења акцента на почетак речи. Напротив, бележио сам:

јунаци, ђевојке.

Локатив множине

Акценат је као у ген. или као у дат. мн. — већ према облику.

ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРЕДЛОГЕ

61. Разуме се — овде може бити само старог прасловенског

преношења, или његовог аналошког продужења. На двoсложне пре

длоге акценат се преноси на други слог, што свакако представља

млађе стање (аналогија према једносложним предлозима, можда под

стакнута стањем код глагола, уп. т. 79). Ако предлог има дужину,

пренесени акценат биће г. На предлоге сложене са -вр, -дно, -сред и

предлог набре, као и на предлоге-прилоге (близо и сл.) акценат се

нерадо преноси.

Преношење захвата углавном једносложне основе, ређе дво

СЛОЖНе.

Именице мушког рода на сугласник. Познате су ми само две име

нице са двoсложном основом код којих се преноси акценат на предлог

(износим стање само за Цу; у осталим племенима нисам чуо примере

који би одступали од цуцке ситуације, али у овом питању нисам

вршио нарочита испитивања). То су именице камен и ђа(в)б. Веро

ватно чувају ову особину зато што се обе употребљавају у устаљеним

изразима: ништа до камена, без ђаола итд., можда се камен у овоме

наслања и на именице типа бреме.

Са једносложних именица које у ном. jд. имају кратак акценат,

акценат се никад не преноси. Изузетак је коњ ; на коња.

Са именица типа вук редовно се преноси акценат (разуме се —

у једнини, а и у ак. мн. ако је без уметка). Са ових именица акценат

се преноси без обзира на његово порекло : ко-стрпца и сл. Ово је

свакако новија продуктивност овог преношења код именица са дугом

основом; она се може пратити и у најновије време (код позајмица).

Код двосложних именица са једносложном дугом основом (конац,

старац, бадаљ) преношења има, али је необавезно; код кратких основа

уопште нема преношења.

И са именица типа ббг-бдга акценат се преноси.

Остале именице прве врсте. Са мушких имена типа Жарко, Павле,

Перо/Перд преношење акцента бележио сам само у За, а у Цу, Бје,

Љ, Љп овога преношења нема.

У средњем роду акценат се преноси само са двoсложних име

ница (такође и са једносложних: на дно, у зло). Код именица са дугим
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акцентом преношење је редовно: у чојство, на ждријело. Код именица

са кратким акцентом преношење је углавном ограничено на именице

које се јављају у чешћим или устаљенијим изразима: за грло, у кола,

на љето, проза село, у добро и сл. Преношење не показује зависност

од некадашњег места акцента. Код дугих основа преношење је и

Данас продуктиван, а код кратких непродуктиван однос.

Друга врста. Акценат се преноси само у акузативу, и то код

ових именица: вријеме, рамо, бреме, čеме, али не преноси код : име,

виме, шљеме; код првих се преношење вероватно одржава захваљу

јући честим устаљенијим изразима.

За основе на -т- вреди ово: са именица са дугом основом ак

ценат се обично преноси: за кумче, за дијете; код кратких основа

акценат се преноси само изузетно: за кожле /за кожле Бје, затим

редовно на дрво. Преношење са тросложних облика бележио сам

само у једном случају: ис-племена.

Трећа врста. Са двoсложних именица са дугом основом акценат

се преноси, са типа глава-главе редовно, а често и са типа грађа

грађе : у лађу, на карте, на мајку и сл.

Такође се акценат преноси и са типа жена-жене али не и са

типа кућа-куће. Према томе, овде се нешто боље чувају стари односи

него у првој врсти. Са личних имена акценат се не преноси. Код

трoсложних именица акценат се преноси само са речи планина; траг

преношења имамо и у придогу насрамоту.

Четврта врста. Са именица типа кат-капи (једносложних) ак

ценат се преноси : б глади, без масти и сл. Такође и са типа нбћ

ноћи — пред нбћ, у кости и сл. И код речи типа авет-āвети и болес

болести преношења има, али није нарочито често. Такође се чује

у мисли. Према томе, у четвртој врсти нема битнијих разлика од

стања код Даничића.

ГРУПИСАЊЕ ИМЕНИЦА У АКЦЕНАТСКЕ ТИПОВЕ У СК-ЛБ

62. Ако се изузму именице које немају акценат на последњем

слогу основе него на неком претходном (код њих се акценат у па

радигми не мења), у СК-ЛБ се изражавају углавном ове тенденције

груписања у акценатске типове.

1) Прва врста. А. Именице мушког рода на сугласник. Очигледна

је тенденција свођења на три акцентска типа, према квантитету крајњег

слога у основи. Разноликост акцената постоји још у номинативу јед

нине, донекле у генитиву множине.

а) Ном. jд. : град, старац, конац (конац), бадаљ, светац, војник,

удовац, заперак, јединац и сл., ген. jд.: града (тако код свих), вок. jд.:

граде, војниче; ном. мн. : градови, дани; ген. мн.: градбва, дана (дана),

стараца, бадаља, магараца, заперака, конаца, светаца, јединаца, удоваца,

војника, дат. мн.: градовима, данима, концима, старцима/старцима и сл.

b) Ном. jд.: сват, шужањ, точак, језик, нардд, парапет, аманет

и сл., ген. jд. : свата, народа; ном. мн. : свати, сватови, ђеддви; ген.

мн.: свата, сватова, ђедбва (ђедбва), језика, прдсаца, нарбда, парапета и сл.
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c) Ном. jд.: плот, завој, кремен, ген. jд. плдта, завоја, кремена;

ген. мн. плдтбва, завоја, кремена; остали падежи као ген. jд.

В. Остале именице прве врсте. Јављају се у три акценатска типа.

a) Перд, акценат је увек на наставку сем у вок. jд.

b) Ном. jд. писмо, вретенце и сл. ; ген. мн. : писма, писама, вре

тенаца; дат. мн. : писмима (писмима); акценат осталих падежа је као

и у јд.

c) Ном. jд. : брдство, копито, огледало, ген. мн.: браства, кдипта,

огледала; акценат осталих падежа је као у ном. jд.

2) Друга врста. Има четири акценатска типа (са тенденцијом

свођења на два).

a) вријеме-времена; у осталим падежима као у ген. jд.

b) прасе-прасета, циганче-циганчета и сл., у осталим падежима

- као у ген. jд. Множине немају. -

c) бреме-бремена ; акценат је у свим падежима на истом слогу.

d) магаре-магарета, јагње-јагњета и сл. ; у осталим падежима је

као у ген. jд.

3) Трећа врста. Има пет акценатских типова.

а) Ном. jд. : притка, карта, навaрда, и сл. ; ген. мн.: пратка,

пратака, карата, навaрда, дат. мн. : приткама(приткама и сл.

b) кућа, буква; акценат се мења само у ген. мн.: кућа, иначе:

букава.

c) Ном. jд. : глава, бвца (тако и у дат., ак., вок. и док. jд. и у

ном, и ак. мн.); ген. jд. : главе, бвце (тако и у инстр. jд.); ген. мн.:

глава, дваца; дат. мн.: главама, бвцама.

d) жена-жене-жени-жену-жено-женбм; жене-жена (жена) — же

нама.

е) бака; акценат је увек на наставку сем у вок. jд.

4) Четврта врста. Ген., дат., вок., инстр. (изузев крвљу Љпа) и

лок. jд., затим ном, и ак. мн. међусобно су једнаки по акценту. По

стоје углавном три акценатска типа.

а) Ном. jд. : кап, ген. jд. капи, ген. мн. капа, дат. мн.: капима.

b) Ном. jд.: кбc(т), младбе, ген. jд. : кости, младости, ген. мн.:

кости; дат. мн.: костима (; младбсти, младостима).

c) смрт-смрти; акценат се не мења, сем, можда, у ген, и дат. мн.

ПРИДЕВИ, ЗА МЕН И ЦЕ И БРОЈ ЕВ И

ПРИДЕВИ (И ПРИЛОЗИ)

63. Акценат одређеног и неодређено придевског вида разликује

се само код придева стар || старп, здрав (здрави (и здрави), прав || прави.

Иначе, наставци два вида разликују се квантитетом: у одређеном

виду први слог наставка увек је дуг (или је на том месту -ије- од

дугог јат): нови — новога — новоме — новијем итд.; акценат на на

ставку имају само неки придеви који имају само облике одређеног
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вида: мјерна — мјернбга и сл. Облици неодређеног вида, напротив, не

мају на наставку ни дужине ни акцента; на непостојаном а у мушком

роду такође никад нема акцента, па је и у мушком роду акценат увек

као и у женском и средњем: гладан - гладна - гладно - гладни итд.

64. Особености придевског акцента које нису видске природе

најбоље се уочавају ако се иде по појединим типовима творбе.

Наставак -ав. Овај наставак увек је дуг кад је ненаглашен, и у

томе је битна разлика од Вуковог акцента: крвав - крвава, рапав итд.

(али жутељав и сл. ; акценат на наставку имају придеви на -ељав,

затим црвљав, метиљав, сапунав). Испред ненаглашеног -ав слог је ре

довно кратак.

Наставци -ив и -љив. Битна је разлика од Вуковог акцента што

је у Цу наставак увек наглашен, а код В има и друкчијих примера:

жалостив, милостив, дочекљив, завидљив, загушљив, насртљив и као ду

блетни акценти : досјетљив, превртљив.

Наставак -ов (-ев. Уочавају се ове законитости:

— код присвојних придева акценат је на наставку кад је у

основној речи дуги акценат на последњем слогу основе (ово вреди

за случајеве кад се основна реч завршава на сугласник); ван овога

акценат је на наставку код попов, момков и на југоистоку код Петрдв;

— градивни придеви са једносложном основом имају акценат

на наставку, изузев буков, грабов, липов, тисов, док је код придева са

вишесложном основом акценат као у основној речи (односи су, према

томе, исти као и код наставка -овина);

— самогласник у наставку увек је кратак.

О територијалном распореду типова Пердв|Перов било је већ речи.

Вуков акценат често је друкчији код градивних придева (у Цy

је: трешњев, клеков, смрeкoв, крушков, јасенов). У категорији присвојних

придева запазио сам ове акценте који се разликују од стања код В.

зидарев, свекров, кумдв, брлдв.

Наставак -ju (- “ и ). Наглашени наставак забележио сам само код

два примера: дивји и ђаоља / ђáоља. Од стања код В разликују се ови

акценти вељи (одсуство дуљења испред полугласника), двчи, псећи, ма

гарећи, зечја.

Код компаратива и суперлатива јавља се разлика у квантитету

крајњег самогласника између прилога и придева. Док код придева

имамо дужину на овом самогласнику без обзира на варијанту суфикса

(новије, љеше) — облици средњег рода), дотле код прилога имамо

дужину само кад је компаратив или суперлатив грађен суфиксом -ије

(паметније), а кад је употребљен суфикс -ије или -ше крајњи само

гласник је редовно кратак (љеше, бдље, више итд.). Ово је једина си

стематска акценатска разлика између прилога и придева, поред раз

лике у квантитету самогласника код придева и прилога на -ски.

Наставак -ак (од -bк). Од стања код Вразликују се ови акценти:

кратак, плитак, риједак, житак, тежак, иједак, дугачак. Разлика је,

према томе, исте природе као и код наставка -ан, тј. у Цу акценат

никад није на непостојаном а.
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Наставак -ан (од -bн). Основно је одступање од Вуковог акцента

потпуно одсуство типа дужан. Ван овога од стања код В разликују

се ови акценти: петна, диван, свјесан, грешан, часни, десни, посни,

цркoмна (ćен цркoмни), домбран, паметан, достојан, неђељни, нескладан

(и други примери са предметком не- који су већ споменути), правичан,

стравичан, ćеверни, дарбмни.

Наставак -ан. Градивни и слични придеви овог типа јављају

се само у облику одређеног вида, и имају акценат редовно на на

ставку (лојани и сл.). Код В има и друкчијих акцената, који се ве

роватно објашњавају видско разликом (ржан, земљан, вдштан). При

деви пунан и сатан (= сит) имају дужину на наставку, а код В је

пунан а другог примера нема.

Наставак -ен. Код придева који имају оба вида акценат је у оба

облика исти (гвозден-гвоздент), а они придеви који су обични само у

одређеном виду имају акценат на наставку (овде се вероватно чува

старији акценат одређеног вида): кавени, водени, црквени. Од стања

код В разликују се ови акценти: чазбен, шарен, румен (код В је ујед

наченији акценат придева који значе боје).

Наставак -ин. Најзначајнија особеност, уједно и најбитнија раз

лика од Вуковог акцента, јесте обавезна дужина наставка -ин кад је

ненаглашен ; ово вреди само за номинатив једнине мушког рода, а

у осталим облицима нема дужине на наставку (мајчин-мајчина и сл.).

Ако је наставак -ин наглашен, на њему је у Цу и Бје редовно кратки

акценат, а у За и Љ дуги (тако је и у Љп, уосталом и у Пп).

Однос акцента према акценту основне речи доста је једноставан:

— кад је основна реч окситона типа маца (маце, акценат је ре

довно на наставку;

— у зони типа маце акценат је обично на основи (: мáцин);

— за тип вила-вале имам само пример вилин,

— остале речи, укључујући придеве изведене од окситона типа

жена-жене, имају акценат као основна реч у номинативу.

Овим су одређена и одступања од Вуковог акцента (уп. код

Вука женин, сестрин). У окамењеним изразима има и друкчијих акце

ната: Лучиндан, Госпођиндан, Грубин дб и сл.

Наставак -ски. Највећи број примера има акценат основне речи.

Од тога ипак одступају неке групе ових придева.

Акценат на наставку имају дружевски, краљевски, кумовски, си

новски, поповски, сватовски, зетовски, школски / школски, земаљски, при

јатељски, племенски, лањски (обичније лањски), ђеверски, морски, брацки,

свјецки, љуцка (љуцак је друкчијег значења), мртачки, мушки (мушкт.

Како се види, овде је највише придева на -овски 1-евски, који по пра

вилу имају овакав акценат. Ипак се код многих овде поменутих речи

чује и акценат на основи, нарочито ван Цу.

Дуљење слога испред наставка показују: својски, љешански, цар

ски, погањски, извањски, сиротињски, придеви од именица на -ија и

-ина (ракански, висински и др.) и остали придеви на -ински (гостински

5 Српски дијалектолошки зборник
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и сл.), најзад придеви на -ујски, Дуљења, према томе, има само под

нагласком, па и ту у врло ограниченој мери (у осталим, врло бројним

примерима не дуље се основе на сонант).

Кратак слог према дугом у основној речи имају школски/икол

ски, швапски, француски, енглески, хрвацки, заљуцки, ђевојачки, такође и

сви придеви са наглашеним наставком (уколико је у основној речи

дуг самогласник). Изостаје и постакценатска дужина код изведеница

од именица мушког рода: раднички, задарска, ајдучки, злотворски

итд. (према именицама на -ник ово је скраћивање доследно спро

ведено).

Сем придева са наглашеним наставком померање акцента са слога

који је у основној речи наглашен показују ови примери: заљуцкт

(Заљут), погањски (поган), француски, енглески, хрвацки (Француз, Енглез,

Хрват), војвдцки (војвода), госпоцки (гдспода), њемачки (Њемац), проčaчки

(прдсак); сем тога сви примери на -ински, -ујски имају акценат на на

ставку (-ински, -ујски).

Одступања од Вуковог акцента показују ови примери: краљевска,

поповски, душмански, племенски, лањски, сењски, сиротињски, зидарски,

мађарски, језерски, француски, хрвацки, војвоцки, госпоцки, ловачки, ње

мачки, ајдучки, варошкт, мушки.

Код прилога на -ски постоји битно одступање од Вуковог

акцента, наиме, на прилошком наставку -ски у Цу никад нема ду

жине, а код В има (паски, вучки). Као и код компаратива, тако ће

и у овом случају чувања разлике у акценту придева и прилога стање

у Цу бити старије него код В. Наиме, прилошки компаративи са

краткоћом самогласника у наставку представљају вероватно некадашње

облике неодређеног вида придева; прилози на -ски по пореклу су

облици инструментала множине, па је краткоћа ту старија, јер се

крајњи самогласник овде морао скратити још у прасловенском.

Да поменем овде и одступање од Вуковог акцента код прилога

на -ки|-ке: четворондшки |-ке, трупачки |-ке, пјешки / -ке, дмашке, на

трашке, попречке; уп. сличне разлике код прилога на -ице (код на

ставка -ица).

Наставак -њи. Одступања од Вуковог акцента показују примери

кутњи (о зубу), јесења, дањи (дан-дањи).

Наставак -аст. Уочавају се ове законитости: акценат никад

није на наставку; самогласник у наставку увек је дуг, место акцента

је као у основној речи, иако има случајева померања на крајњи слог

основе (руменкас), испред завршетка сонант + -каст наглашени само

гласник се дуљи.

Овим су условљена одступања од Вуковог акцента (уп. код В.:

голубаст, бјелушаст, дугуљаст, ђаволаст, руменкаст, зеленкаст, црвен

каст). Код В је самогласник у наставку редовно кратак.

Наставак -ат. Акценат је у Цу потпуно уједначен, тј увек је

на наставку и код типа глават и код типа здравцат. Ван Цу (За, Љп)

има код појачајних придева и типа здравцат, којему ови придеви код
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В редовно припадају. И придеви првог типа имају понекад код В

акценат на основи: руњат, кљунат, пљдснат, чудноват (у Цу ру

њат итд.).

Наставци -ит и -овит. Придеви овога типа имају у Цу увек

акценат на наставку, а код В је доста друкчијих примера : потребит,

дсобит, каменит, истинит, законит, разборит, речит, различит, наочит,

нарочит, срдчит, разложит.

ЗАМЕНИЦЕ

65. Личне заменице: ја-мане-(ca)мном-ми-нас-нама; ти-тебе-то

ббм-ви-вас-вама; дн-њега-њему-њим, дно, дна-ње-њбј-њу-њбм, дни, дне

њиг-њима; себе-сдбом.

Заменица што има акценат као дн.

Показне заменице: та-тога-тдме-тијем-ти-тије(г)-тијем(а), то,

та-те-тбј-ту-тбм-те. Тако и : ови, ова, овд; они, она, онд.

Остале заменице имају акценат као и придеви.

Преношење акцента на предлоге. Преношења има код личних за

меница. Разликујемо ове случајеве.

1) У инструменталу једнине заменица за прво и друго лице и

повратне акценат се редовно преноси: преда мном, за тобом, пот

собом.

2) Са истих заменица акценат се често преноси и у генитиву,

али само на предлоге типа испред, испод (овде и у множини): испред

мене, испре-тебе, испд(т) себе, испред вас, испдд нас и сл. Ово је, веро

ватно, утицај инструментала, можда и акузатива; природно је што

захвата баш предлоге типа испред (услед сродности са пред и др.).

3) Нарочите је врсте преношење са енклитика у акузативу, које

срећемо код свих личних заменица (редовно га срећемо у Цу и ГБје;

у За и ДБје само делимично, а у Љ и Љп нисам га забележио):

преда ме, пода те, уза се, преда њ, пода њу, за њ, на њу, ретко на се

и сл., иначе се на једносложне предлоге преноси акценат само са

заменице за треће лице.

Поред личних заменица, акценат се преноси и са облика што.

О редуковању акцента код заменица било је речи у т. 45.

--

БРОЈЕВИ

66. Редни бројеви имају акценат као и придеви.

Број један: један-једна-једно-једни-jедне, а у осталим облицима као

придеви с акцентом на наставку (једнога-једноме, једне-једној итд.).

Од осталих бројева постоје само остаци промене: двије-двјема

(Љп и двијама), дбје/дбије-објама (Љп и дбијама), тра-тргма; двоје

двојема, трдје-тројема.

О редуковању акцента в. т. 45.

5“
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ГЛАГОЛ И

ПРЕГЛЕД АКЦЕНТА У ПОЈЕДИНИМ ГЛАГОЛСКИМ ОБЛИЦИМА

Презент

67. Може се узети да говори СК-ЛБ припадају говорима са ре

довном дужином презентског наставка. У Цу и Бје дужину немају

само помоћни глаголи (јесам-јеси, дну-днеш итд.) и глагол моћ (облик

по 1 врсти) изузев у трећем лицу множине: могу-мджеш-мдже-мо

жемо-мджете-мдгу, али : могнем-мдгнеш итд. У начелу је овакво стање

и у осталим племенима СК-ЛБ (у Љп и Зети бележио сам и јесу),

само је дужина у наставку -јем факултативна кад је наставак нена

глашен, па се овај наставак чује и као дуг и као кратак и са полу

дужином, што углавном зависи од темпа и интезитета говора; ово је

вероватно фонетско скраћивање у додиру два вокала. Овакво стање

констатовао сам у Љ, За, Љп, а у нешто мањој мери и у Улцињу,

на Цетињу се дужине добро чувају. Наглашени наставак остаје дуг:

бијем, али: убијемјубијемјубијем. Иначе је код типа вучем, за разлику

од стања у Пп, наставак редовно дуг.

Редовно је кратак наставак и у облицима 1. лица јд, виђу и вељу.

68. Видски акценат, тј. зависност акцента од глаголског вида,

изражен је у СК-ЛБ у много већој мери него код ВД. Разлика ломим!

преломим, коју код Даничића има само овај тип (и одговарајући тро

сложни глаголи ; код Вука и донесем(донесем), спроведена је у СК-ЛБ

код већег броја типова.

У Цу је овај однос (повлачење акцента у презенту сложеног

глагола) спроведен код свих глагола са акцентом на наставку ако

наставку претходи кратак вокал — изузев у III Лескиновој врсти:

плетем|оплетем, кунем(закунем, желим/зажелим), чиним учиним, али :

предем/опредем, копам/ископам итд.

Друкчије стање, тј. знатно шире спровођење (и одржавање)

видског акценатског односа, доследно је заступљено у Љ. Овде је

овај однос спроведен код свих глагола са акцентом на наставку изузев

код глагола на -ам и -ајем: плетем/оплетем, тресем(истресем, желим!

зажелим, впримјпровирим, бијемјубијем.

Као у Љ стање је и у ДБје, а и у Љп, Цетињу и Улцињу,

али се тамо код типа тресем јавља повучени акценат и у простим

облицима: вучем, тресем и сл. (на Цетињу овакав акценат преовла

ђује). У За и ГБје акценат се колеба између цуцког и љешанског

типа (и у доњим Цуцама има извесног колебања)

69. Могућно је да је овако широко спровођење видског акцента

млађа појава; старији односи били би само код Даничића: лдмпм |

преломим. Наиме, типови лдмпм и сведочим у СК-ЛБ у целини при

падају типовима са којима их код ВД везује акценат сложених

глагола, тј. типу носим и гдворим. Тип ломим морао је бити елими

нисан пре појаве типа зажелим (мислим на тип а не лексему — уп.

руско ломит); одавде настаје проблем зашто је дошло до односа
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печем(испечем, желим/зажелим — кад је однос ломимјпреломпм (који

би могао послужити као образац за то) елиминисан пре тога. Веро

ватно се поменути однос ширио и на основу старих акценатских односа

у I и III Белићевој врсти. Наиме, сви прости глаголи I Врсте, ако

су свршеног вида, имају и код ВД (што се углавном може узети као

старо стање) акценат на основи (лажем и сл.). Такође глаголи III врсте

имају увек стари акценат на том слогу, а они су скоро сви свршеног

вида. Напротив, глаголи 1 врсте са акцентом на наставку увек су

имперфективног вида.

Овај однос могао је постати продуктиван, па је вероватно најпре

Захватио глаголе типа печем: код њих је тај однос потпуно доследно

спроведен, док се код типа желим чује каткад у Цу и зажелим. А

да је овај однос добивен друкчије — утицајем типа ломим — он би

морао потпуније захватити тип желим него тип печем.

Љешанско стање требало би да буде наставак истог процеса.

Повучен акценат на простим облицима (вуче и сл. Цетиње, Љп, Ул

цињ) могао би се добити утицајем сложених глагода; у начелу је

могуће да у време фонетског преношења акцента још није било ду

жине на наставку, тако да бисмо у 3. л. jд. фонетским путем могли

добити вуче, касније вуче.

70. За још једну појаву може се претпоставити да је у вези са

видским акцентом. Наиме, према берем, перем ВД у СК-ЛБ је само

берем, перем, једино сам на Бати и у Заљути (Цу) понекад бележио

и акценат на основи (акценат је на основи и у Пч). Акценат берем

несумњиво је старији (на то упућује и јачи ступањ вокала у презенту),

али је можда и акценат берем или сл. врло стар (уп. прилике у ру

ском језику). Ипак се староцрногорско берем не мора схватити као

прасловенско: с обзиром на спровођење видског акцента могао је

тип берем, перем и касније настати.

Можда је и опадање типа играти-играм, који се свео на сам

тај глагол (иначе је копам, чешљам итд.), у вези са видским акцентом.

Исте природе може бити и дадем, знадем СК-ЛБ према дадем, знадем

ВД , и код глагола једем има извесних акценатских померања у правцу

типа печем — али о томе ће бити речи у одељку о аористу.

71. Код глагола на -ити)-ијем (и неких других на -јем) има

знатних одступања од ВД, а и знатних унутрашњих разлика у СК-љ.

У Цу у ову групу иду: бијем-убијем, шијем-сашијем, кријем(крајем са

криjeм, пијем-полијеу, гњијемјењијем-прдгњијемјпрогњијем, лијем-прдлијем,

савијем, доспијем, акценат на префиксу често имају и глаголи сло

жени са: ијем, сајем, гријем, снујем, кујем, псујем, бријем, плијем,

пљујем (пјујем), затим умијем, дбујем и можда још који сличног типа.

Кад је префикс без вокала, имамо збијем, скријем.

Акценат простих облика готово се не разликује од цуцког ни

у осталим племенима; забележио сам ипак шије Љa, Љпа, а нисам

бележио дужину на првом слогу типа гњијем Цу, док на Цетињу и

у Улцињу акцента на наставку углавном нема. Међутим код сложених
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облика ван Цуца је акценат друкчији (делом и у доњим Цуцама):

убијем, и тако у свим примерима.

Одступања од ВД, како у Цу тако и у осталим племенима,

можда се своде на утицај видског акцента. Ту имамо с једне стране

пребацивање акцента на наставак код глагола несвршеног вида, а

с друге стране померање акцента са префикса на први слог основе

код сложених глагода, тј. успостављање типичног видског акценат

ског односа.

Акценат на префиксу у сложеним глаголским облицима имају

и све једносложне основе изузев оних на -а- : умрем заспим, узмем,

успем (усут), пошљем, прддрем, сагнем, назрем(назрпм, заждим, прдврт,

запнем, прдстрем, зажмем, али: дознам, изаткам, прогнам и сл., код ВД

глаголи на -им немају стари акценат на префиксу. Горњи примери

су из Цу, али ни другде у СК-ЛБ нисам бележио друкчије акценте.

Иначе, код свих преношења акцената на глаголски префикс у

СК-ЛБ је наглашен други слог двосложног префикса: изаспем и сл.

72. Глаголи на -ăват, -авам |-ајем показују у СК-ЛБ велику

разноликост у акценту презента. Први наставак редовно гласи -āвам.

Други у Цу најчешће гласи -āјем, али је обично и -ăјем; обе вари

јанте могу се чути и другде, али се врло често оба слога скраћују,

готово се понекад сливајући у дифтонг, тако да добијамо различите

варијанте акцента. Акценат -ајем можда је настао под утицајем -āвам.

73. Од осталих особености акцента у презенту значајно је одсу

ство друкчијег акцента у 3. л. мн. (питају ВД). У СК-ЛБ је акценат

увек једнак акценту осталих лица: питају и сл.

Окситонеза типа зовемо у СК-ЛБ и није могла оставити трага

ПОСЛе повлачења акцента.

У Цу је идем, дођем, пођем, два последња облика само тако сам

бележио и другде, али је у зетској равници идем а у сложеном гла

голу изидем (видски акценат?). У Љ и За је мешовито. Такође је у

Цу имам, а у Љ сам бележио имам.

Да дам на крају нека поређења:

ВД: бијем-убијем, берем, оплетем, ломим, питају;

Д6 : бијем-убијем, берем, оплетем, ломим/ломим, питају;

Пч : бијем-убијем, берем, оплетем, ломим, питају;

Лп : бијем-убијем, оплетем, ломим, питају (р. питају);

О : бијем-убијем, берем, оплетем, ломим, купају;

Пп : бијем-убијем, оплетем, ужелим, ломим, питају;

ПД: бијем-убијем, оплетем, ломим, питају || питају / запитају.

Примери су дати као схема, а не као конкретни примери говора.

74. Према свему, у СК-ЛБ се у презенту јављају овакви акце

натски типови: тресем-отресем || отресем, печем-испечем, берем (берем)-

убарем, једем (ијем), лежем, мрем-умрем, минем, мрднем, знам-дознам,

-đвам, -ăјем ј-ајем и сл., -ăвам, купујем, четујем и сл., бијем-убијем |

убијем, кујем-поткујем || поткујем, пошљем, лажем, стружем, играм,
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копам, питам, ломим, желим-зажелим, вабам, јечам-зајечам /зајечам,

врам-прдврам итд.

Имперфекат

75. Акценат имперфекта увек одговара акценту презента: тре

сијаше, виђасмо итд.

Испадањем х настаје у 3. л. мн. непосредни додир вокала, па

долази до скраћивања: викау. Ово испадање х нисам бележио у Цу

и Бје; у За и Љ. врло је често (такође и у Команима и Бандићима).

Ван ове позиције а у наставку увек је дуго.

За разлику од ВД, у СК-ЛБ је увек дуго и у у наставку 3. л.

мн. — ако не дође до испадања х: причагу Цу, кукаху За, Заф, ми

шљаху Штитари (Љ), пуцаху (безвучно у) ДБје(q) итд.

Различит је од ВД и акценат облика знадијак, дадијак.

Глаголски прилог садашњи

76. Акценат овог облика увек је једнак акценту 3. л. мн. пре

зента изузев код глагола који у презенту имају о на основи : пишу ||

пишући, питају || питајући, дају (дају) / дајући, млате || млатећи и сл. ;

иначе је однос: тресу || тресући, носе (ндсећи итд.

Императив

77. У једнини је фонетским путем елиминисана окситонеза.

Одавде се ово пренело на множину: према преди од преди добивено

је и предимо уместо предимо — итд.

Где нема тога разлога, акценат одговара презентском: спремам |

спремај, копам / копај и сл.

Има једна појава у императиву која не представља само измену

акцента, већ и обличку промену. Наиме, глаголи на -ам са кратким

кореновим вокалом често имају императив типа копа, чита. Овакве

облике императива бележио сам у Цу, Бје, За, Љ, Љп — свуда поред

облика типа копа(ј). Ово ће можда бити преношење односа облика

и акцената од глагола VII врсте, што је нарочито могла подстаћи

једнакост аориста (2. и 3. л. jд.) и императива (посебно приповедачког)

код глагола на -ити 1-им.

Трпни придев

78. Глаголи са инфинитивном основом на сугласник (I врста)

имају акценат на наставку -ен: тресен, печен, изеден (али, чини ми се,

једен ; уп. у одељку о аористу), речен; само код типа прести-предем

ВД имамо преден, краден (ретко преден).

Такође је акценат на наставку -ен и у IV, Белићевој врсти:

чувен, кривен, ливен, штвенfшвен, бјен, открен, нажђен (пример из За);

затим код жњијевен, плијевен, мљевен (мјеван).

У осталим врстама акценат је (разуме се, код глагола који иначе

имају акценат на неком од два последња слога) увек на слогу испред
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тематског вокала, с тим што је вокал у наставку -ен кратак, а у на

ставцима -ан, -ат, -ут дуг: покренут, макнут, читан, драт (чешће

дран), млаћен, гажен, врћен итд.

Глаголи са једносложном инфинитивном основом (изузев I, IV1,

можда и VII врсте) имају акценат на префиксу: донијет, прдстрт,

прдбран, проклет, прддат, признат, изабран и сл.

Ван овога нема повлачења акцента на први слог (уп. задржан,

наоружан и сл. код ВД).

На акценат не утиче род, број и придевски вид.
-

Наведени примери су из Цуца, али ни другде у СК-ЛБ нисам

бележио никаквих одступања.

Инфинитив

79. Најмаркантнија је особеност акценат на префиксу код сло

жених глагола са основом на сугласник (и данашњом и некадашњом)

ако им је вокал у основи дуг: истрес, зарас, прдвућ; умријет, узет,

заклет, разастријет итд. Овако је свуда у Старој Црној Гори (укљу

чујући и Озриниће), а и у Улцињу и Љешкопољу.

Појава је вероватно настала код основа на вокал (у тим оквирима

се и задржала у Лп и Пч), па се одатле пренела на дуге сугласничке.

Решетар је објашњава утицајем презентског акцента; претпоставка је

недовољна, јер се иначе не запажа никакво померање у правцу ујед

начавања акцента презента и инфинитива. Пресудан је, свакако, утицај

прототоније у радном придеву и у аористу, што су акценатске при

лике у презенту и трпном придеву могле подупрети (преношење

акцента на други слог префикса вероватно је настало под утицајем

презента). Појава је сличнога смисла као настајање типа драт (т. 81).

80. Тематски вокал у инфинитиву увек је дуг ако је ненаглашен:

памтит, плакат, светковат итд. Ово је општецрногорска особина.

Белић у овоме види чување старих дужина, а Решетар аналогију

према презенту. Несумњиво је у праву Белић, иначе, овде би се могло

поставити питање да ли су се старе дужине једнако чувале у супину

и у инфинитиву, другим речима — ово би могле бити супинске а

не инфинитивне дужине.

Наиме, изгледа да словенски језици не пружају сигурне податке

на основу којих би се могло доказати да се чувала дужина другог

слога у тросложним примерима као плакати и сл. Куљбакин у Акце

натским питањима (ЈФ II), набрајајући позиције прасловенског скра

ћивања, не помиње ову, што би значило да он ту претпоставља чу

вање дужине. Лескин (Untersuchungen über Quantitat und Betonung in

den slavischen Sрrachen VI, Leipzig 1893, стр. 581) сматра да се ду

жине после акцента чувају. Л. А. Булаховски (ЈФ IV, стр. 114-130)

разматра чување дужине после старог акута на дугим акутованим

слоговима и долази до закључка да се у том положају дужина чу

вала само на носном самогласнику.

Не би се рекло да материјал потврђује такво издвајање назала;

напротив, изгледа да има више основа сматрати да је чување дужине
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у оваквом положају зависно од броја слогова и можда од квантитета

последњег слога. Да се у речима у којима је трећи слог представљао

полугласник оваква дужина чувала, показују врло бројни примери из

разних словенских језика: мјесец, паук, пољ. miesiac, pajak (где боја

назала сведочи о старијој дужини) итд. ; на дужину кад је крајњи

вокал по пореклу кратак могли би упућивати примери као предтво,

кућиште и сл. Напротив за тросложне речи типа плакати — у којима

су сви самогласници по пореклу дуги — ја нисам нашао сигурних

потврда за чување дужине; тако би у грађани и сл. дужина могла

потицати из генитива грађани и датива грађамо, у гинут (дужину по

казује и чешки и пољски језик) могли бисмо имати супински акценат,

у кућама акценат множинског а не двојинског облика — итд. Мислим

да се стари однос јасно сачувао у бабин: бабина, пољ. jastrgab : ген.

jastrzeba, чешко тisic, пољ. tysiqс : српскохрв. тисућа, па и у копала

(са првим вокалом по пореклу кратким) : газила ВД. Ако би ова

претпоставка била тачна, то би морало бити врло старо скраћивање,

јер је однос јаŠtrzqb-jastrzeba Bрло слабо сачуван: имамо мјесец-мјесеца,

паук-паука, у чему треба видети преношење дужине из номинатива у

косе падеже. Старост тога уједначавања огледа се у томе што ду

љењем добивена дужина у кокот и сл. тек у новије време продире

у косе падеже.

81. Од осталих акценатских појава у инфинитиву треба поме

нути тенденцију пребацивања акцента са тематског вокала на први

слог код двосложних глагола са наставком а у инфинитиву а (ј)е у

презенту: драт, бриват, кљуват, пљуват, коват, псоват и сл.; чувају

се, међутим, и стари акценти код већине ових глагола.

Значајно је подударање што ови глаголи представљају посебну

категорију и у Даничићевом систему, наиме, сви повлаче акценат у

радном придеву и простог глагола (а не само сложеног). То још

једном сведочи о великој архаичности акценатског система ВД. Њи

хово прелажење у тип плакат-плачем несумњиво је и засновано на

старој прототонији у радном придеву, тј. на подударању плакала-драла,

плачем-дрем. Ово потврђује и чињеница да се у инфинитиву још увек

може чути двојак акценат (коват (коват), а у радном придеву је ре

довно на првом слогу (сндвала, драла итд.). Сличнога је смисла и

однос родит (редовно) према родила|родила.

82. Према томе, у инфинитиву се јављају ови акценатски типови:

трес-истрес, пећ, метнут, синут, мрднут, брат, орат(драт, кајат, шит,

чут, коват/кдват, куповат, командоват и сл., лагат, мазат, умјет, копат,

чуват, кадат, ужинат и сл., врет, виђет, жељет, штеђет, губит, вабит,

грабит, памтит, каменит и сл., бјежат, дреждат, -ават, -пват — итд.

Појединачне особености у акценту дате су у одељку о акценту

појединачних речи, а детаљнији подаци могу се наћи у регистру.

ГРадни придев

83. Основне особености су ово.

1) Потпуна изједначеност акцента у разним облицима: треса,

тресла итд. — до чега се морало доћи и фонетским путем.
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2) Скоро потпуна изједначеност акцента са инфинитивом. Према

томе, код дугих основа I врсте акценат је на префиксу: истреса, за

ipacла (у Љп сам у мушком роду бележио и акценат на наставку:

потега и сл.); дужина на ненаглашеном тематском вокалу присутна је

и овде; с друге стране, не среће се преношење акцента на префикс

као задржао, прдчитао, блебетао ВД.

Једина разлика према инфинитиву је код неких једносложних

основа: брала|брат, прала/прат, дала|дат; набрала, прддала, дознала,

дирала, заспала, прдлила, била (од бит= esse)/добила, савила, умила, по

пила, изагњила; уп. и т. 81. Иначе је: убила, сакрила, пожњела, про

врела, самјела, прошћело, угнали итд.

Аорист

84. И овде има знатних разлика од ВД.

Пре свега, у 2. и 3. л. jд. акценат је увек на првом слогу (чак

и на негацији): истресе, не омириса итд.

У овим лицима је крајњи вокал увек кратак изузев код бит

(esse): би ли ти днда тамо?, али: би ли ти пијо воде?. Код глагола

са инфинитивном основом на дуго е имамо у овим лицима двoсложни

рефлекс: умрије, прдстрије.

85. У осталим лицима ситуација је оваква.

Код глагола са некадашњом основом на сугласник — ако се

аорист не гради наставком -ох — акценат је увек на префиксу: прд

стријек, заклесмо, изасуше, донијесте и сл.

Код глагола који у инфинитиву имају тематски вокал акценат је

увек као у инфинитиву: лагат/лагак, скупшт/скупик (са дужином на

тематском вокалу као и у инфинитиву и радном придеву); ово вреди
*\ .

и за IV врсту (чут/чук и сл.). Изузетно имамо могак/мдб.

86. Компликованија је ситуација у аористу на -ох. Овде не

сумњиво има утицаја презентског акцента. Изнећу најпре стање у Цуцама.

Презентски утицај најјасније се види код глагола као прес

предем, где у аористу доста често имамо и акценат презента: преддк ||

предок.

Код типа трес-тресем акценат је на наставку: (o)тресдк итд.

Код типа пећ-печем није једнак акценат простих и сложених

глагола: акценат сложених одговара акценту ВД (испекдк, огребдк пре

несок итд.), док је код простих акценат на основи: платок, ćекок, пе

кок. Померање акцената са наставка врши се свакако под утицајем

глагола типа сјести-сједем ВД. Узрок овакве репартиције (утицај само

у простом облику) биће вероватно у томе што се тип сјести-сједем,

будући скоро цео свршеног вида, у аористу знатно чешће употреб

љава у простом облику него тип пећи-печем, па је и у аористу прео

владао акценат чешћег типа. Напротив, аорист сложених глагола

типа пећи-печем у врло је живој употреби; отуда чак и извесна екс

панзија типа испекдк, глаголи сложени са јести, -љећи|-љести и -бјећи

имају у аористу акценат на -ох (изедок, побјегдк, уљегдк). Глагол јес

пти (јес) потпада под утицај типа печем вероватно захваљујући свом

несвршеном виду, а глаголи -љећ, -бјећ захваљујући одсуству просте
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форме (померањем акцента под утицајем вида у испечем и фонетским

преношењем акцента изједначио се акценат глагола уљећ и побјећ са

испећ у свим облицима изузев у аористу, природно је што се ово

једначење спроводи и у аористу).

87. Има још једна карактеристика аориског акцента, наиме —e

у наставку трећег лица множине у Цу и Бје је редовно дуго: реко

ше, испекдише, купише итд. У За, Љ и другде наставак је најчешће

кратак али сам бележио и дужину.

Ван овога нисам запазио нарочитих унутрашњих разлика у СК-ЛБ

у акценту аориста, изгледа да у Љп, на Цетињу и у Улцињу акце

нат типа сјести-сједем преовлађује и у аористу сложених глагола.

Примери. испекосмо, наједoсмо Цy ГБје Заа Љq; испекосмо,

наједoсмо Љпq Цетињеq Улцињq; испекосмојиспекосмо ДБјеq; једoсмо,

рекосмо, легocмо, пекосмо, прилегосмо, зарекосмо Цу Бје Заф Љпq

Цетињеq Улцињq.

ГРУПИСАЊЕ У АКЦЕНАТСКЕ ТИПОВЕ

88. Приложена табела показује оне акценатске појаве у Цу које

утичу да распоред акценатских типова буде друкчији него код ВД.

Облик табеле заснован је на акценатским категоријама код ВД (по

пречне пуне линије показују границе акценатских типова ВД, а тач

кастима су одвојене варијанте тих типова), тј. занемарене су морфо

лошке разлике кад нису од битног утицаја на акценат.

Како се види из табеле, основне особености распореда акценат

ских типова у Цу огледају се у овоме:

1) Потпуно је изједначен прелазни тип кратких основа I врсте

(а“, тј. лећи-лежем ВД) са баритонама (b, тј. јести-једем ВД).

2) Окситоне са акцентом на основи у сложеном презенту (aa“,

тј. лдмити-лдмпм-заломим ВД) не јављају се као посебан тип, него

су изједначене са типом а“ (ндсити-ндсим ВД).

3) Пада у очи изразита узајамност типова А I врсте и о (вући

извући: мрети-умрети ВД), који су изједначени где год је било об

личке подударности.

4) Код једносложних самогласничких основа уочљиво је ширење

протоније, чак и преко граница овог морфолошког типа (заспи, уври,

дпсује и сл. — Цу), међутим — типови остају начелно као и код ВД:

дуге основе (х), баритоне (3) и прелазни тип (ор, тј. основе дати,

лити, као и одговарајући облици глагола брати, звати и сл.). Коле

бања типа лије: бије: крије представљају више лексичке случајеве и

знак извесног акценатског превирања него акценатске категорије.

5) Одсуство прототоније у радном придеву чини типове а и а“ (код

тематизованих основа) у извесном правцу уједначенијима него код ВД.

С друге стране, међу окситонама јавља се једна разлика које нема код

ВД (сложени презент ужели: укопа), а међу хетеротонама (тип а“) из

дваја се једна група глагола и прелази у тип b (брат, коват и сл.).
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ТИПОВИ ВД СТАЊЕ У ЦУ

a (oxytona) пече опече пећ опећ пекла опекла

f а“ (heterotona) леже залеже лећ залећ легла залегла

5 “ET (barytona) једе оједе јес ојес јела ојела

š bА (mixta) преде опреде прес опрес прела опрела

š А (oxytona) вуче увуче вућ увућ вукла увукла

“ A determom, | “ “, ““, ““, ““, ““,

}

c. (longa) мре умре мријет умријет мрла умрла

лије улије лит улит лила/ли-улила

хВ (mixta) ---------------------...…..…....…...….

да дода дат додат дала додала

8 (brevia) бије убије бит убит била убила

крије)

крије

* as пошље Послат послала

тка утка ткáт уткат ткала уткала

(знала) дознала

ври уври врет уврет врела уврела

|

копат укопат копала укопала

a (oxytona) кога укопа кога укла коали укопила

жели ужели жељет ужељет жељела ужељела

аa“ (oхуt. impura) | ломи заломи ломит заломит ломила заломила

сЧ

S а“ (heterotona) игра заигра играт заиграт играла заиграла

Ф ““,“

i- уноси носит уносит" носила уносила

-он fºrexerrºr".---- ------

узöpě оратј узорат брала узорала

брат & узöрат

b barytona гази угази газит угазит газила угазила

види увиди виђет увиђет виђела увиђела

А (oxytona) | јечи зајечи јечат зајечат јечала зајечала

са

š А“ (heterotona) пита - упита питат упитат питала упитала.
-4. ----

| В (barytona) | памти упамти памтит упамтит памтила упамтила
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Неуједначеност у типовима А“ I врсте (сложени облици глагола

ићи) и b VII врсте (газит: виђет) остаје у лексичким границама.

Глаголи бит (esse) и шћет најближи су типовима хр односно 8,

нарочито кад су сложени с префиксом, али показују и извесне осо

бености. Акценат је овакав: бит, бидем, бади, бјек, бак-би-бисмо (ао

рист), бик-би (у потенцијалу), бајо-била; јесам јеси-jac-jeсмо јесте-јесу;

дhу-днеш, дНаг, ћđг, шћак, шћела, шћет; у упитном облику код јесам

и оћу акценат је на другом слогу: оћу ли, јесам ли.

Прецизније су показани глаголски акценатски типови на почетку

акценатског речника (регистра речи).

Особености у акценту појединих речи

89. Овде су обухваћене само оне речи код којих сам запазио

различит акценат, било унутар СК-ЛБ, било у односу на Вуков и

Даничићев акценат; акценат речи код којих нисам запазио колебања

дат је у регистру. За поређење је узет Вуков речник (ВД), сва три

Решетaрева говора (О, Пч, До), пиперски говор (Пп), говор Пиве и

Дробњака (ПД), Источне Херцеговине (ИХ) и лепетански говор (Лп).

Највећи број ових акценатских особености сврстава се у одре

ђене категорије, али су речи дате појединачно, по азбучном реду у

оквиру морфолошких типова. Међутим, нису узимане у обзир акце

натске разлике следећих типова:

1) разлике које проистичу из староцрногорског преношења ак

цената;

2) прелажење Даничићевог типа висина у тип србуља, које се

спроводи у врло широким размерама;

3) краткоћа вокала у именичком суфиксу -ов (лудов и сл.);

4) глаголске именице на —ње, чији је акценат показан код гла

голских типова (на почетку акценатског речника);

5) дужина вокала у придевским суфиксима -ав, -аст, -пн, који

су у СК-ЛБ дуги кад год су ненаглашени;

6) разлике услед изједначености акцента одређеног и неодре

ђеног придевског вида у СК-ЛБ;

7) разлике код придева типа тесан ВД, који у СК-ЛБ никад

немају акценат на наставку;

8) акценатска одступања код сложених глагола;

9) разлике у квантитету вокала у наставку прилога, где код

Вука имамо дужину (вучки, боље и сл.), док у СК-ЛБ дужину имамо

само у компаративу на -ије (паметније, али љеше, бдље, вучки итд.).

Не узимам у обзир ни разлике у парадигми, него само у основ

ном акценатском типу.
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ИМЕНИЦЕ

90. 1) Прва врста. А. Именице мушког рода на сугласник, аманат

„у Ц. г.“, аманет ВД, аманет ПД, аманет али: амана-т-и Цу, Заф. —

амбар ВД ПД, амбар Цу Заф Пп, — амбис „у Ц. г.“ ВД, амбис Љq Заф,

амбис Љпа. амбис Цу. — апостол ВД Цy Заа Љq, апостол ПД. —

Аћим ВД, Аћим Цу Љq, Аћим Љпq. — бакар ВД, бакар Цу Заф Љq

Љпа. — банак „у војв.“ ВД, банак-банка Цy Заа Љq Љрq.— Бановић

ВД, Бановић Цу Заф Љпq (у народним песмама). — барјачић ВД, бар

јачић Пп, барјачић Цу Љq Љпа (акценат је на наставку у свим де

минутивима на -ић). — баталебн Цу, баталијон Момишићи Љпа. —

бедем ВД ПД, бедем Цу Пп ДБјеq Заа Љq Љпq. — Београд ВД, Бео

град/Бијоград Цу, Београд Заф Љпq, Бeoгрaт Љq. — бешкот ВД Љq,

бешкот Цу Зад. — бисер ВД, бисер Цу Заф, бисер-бисера ПД, бисер

бисера Љq Пп, — бјелаш BД Цy Зас Љq, бјелаш/бјелаш ИХ. — бла

гослов ВД ПД, благосов Пч О Цу Љq Заф. — близанац ВД, близанац

Цу Заф Љq. — Богдан ВД, Богдан Цу Заф Љq Љпq Пп Д6 Пч. — Бо

госав ВД, Богосав Цу Пп, — божур ВД, божур Цy Љg Љпа Пп. —

бокун „по приморју“ ВД, бокун Цу Д6 Пч. — бор-бора ВД Д6 О, бор

Пч, бор-бора Цу ДБјеq Зас Љq Љпq, ббр-бора / бора Пп, — ббник ВД

Љпq, ббник Цу Заф Љq. —- борац / борац ИХ, ббрац Цу Заф, борац

борца Љg.— братанић ВД, братанић ПД, братанић Цу Заф Љq Љпq. —

братственик ВД Љq, браственик Цу Зад. — брашнар ВД, брашнар

Цу. — брч „у Боци“ BД Љпq, брч Цу. — бубрешчић ВД, бу

брешчић Цу Љq. — бубуљ ВД, бубуљ Цy Љq Љпq. — Бугар ВД,

Бугар Цу, са Бугарима Љп. — Будим ВД, Будим Цу (у народним

песмама). — буквар ВД, буквар ПД, буквар Цу Зас Ља Љпq Пп. —

буљук ВД, буљук ПД, буљук Цy Зас Љq. — бунар, бунара (бунара)

ВД, бунар Љп Љпq, бунар Цу ПД. — варош ВД, варош Цу Заф Љq

Љпа. — варошанин ВД, варошанин ПД, варошанин Цу Зас Љg, ва

рошанин Љпа. — варошица ВД, варошица Цу Заф Љq Љпq. — Васиљ

ВД, Васиљ Заф Љq Пп, — васкрс ВД, Васкрс Цу Заф Љпq, Васкрс

Љп Љq. — Вилип ВД, Вилип Филип Цу Бје Зас Љd Љпq. — виноград

ВД, виноград Заф, виноград Љп ПД. — висак ВД, висак-вискови ПД,

висaк Цу Заф Љq Љпо; Вуков акценат је старији (овде је а дошло по

аналогији, а морало је бити вискв). — воз-воза ВД Љпq, вöз-воза Цу Заф

ПД. — возар ВД, возар Цу О ПД. — восак ВД ПД Љq Љпа, восак

Цу Заф Пп, — вратар ВД, вратар Цу О ПД. — вратић ВД, вратић

ПД, вратић Цу. — врачар ВД, врачар Цу О. — вријесак „у Лици“

ВД, вријесак Цу Заф. — врисак ВД ПД, врисак Цy Зас Љq. — вртлог

ВД, вртлог ПД, вртлог Цу Заф Љq. — Вуксан ВД, Вуксан Цу Заф

Љq Љпа О. — вучјак ПД, вучјак Зас, вучјак Цy Љg. — гајтан ВД,

гајтан Д6 ИХ ПД, гајтан Заф, гојтан Цу Љq, гајтан Љпq. — Гарач

ВД, Гарач/Гарач Заф, Гарач Љq Љпо. — гариб „у Сарајеву“ ВД, гариб

Цу Заф, гарип Љпа. — гвожђар ВД, гвожђар Цу Пп, гладиш ВД, гладиш

(гуштер) Цу Заф Љпq, (трава) Љq. — гладун ВД, гладун Цу О. — гласник

ВД, гласник Цу Зас Љq Љпq Пп ИХ ПД. — говбр-говора ВД, говбр

говбра (тако и у сложеним речима) Цу Заа Љq О Пч. — господ ВД
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Цу, господ О. — грабус ВД, грабус Цу Љq О. — градић ВД, градић

Цy Љпq, градић До, градић ДБјеq. — грехота ВД, греота, -оте || оте

Цу, греота Љq. — грм ВД, грм Цу Заф Љq Љпq ПД ИХ. — грбзд

грбзда ВД Цу Заф Љq, грбзд-грозда ПД Пч, грбзд-грозда || грозда Д6.

— громовник ВД, громбвник ПД, громбвник Цу Заф. — грохот „у Боци“

ВД, грохбт Љq ИХ, грбт Цу Заф. — губавац BД Цy Заа Љq, губавац

ИХ. — гуслар ПД (об.), гуслар || гуслар ИХ, гуслар Цу Заа Љq. — гу

штер-гуштера ВД, гуштер-гуштера Д6, гуштер-гуштера Цу Пч. —

дажд-дажда ВД (по Решетару грешка), дажд Цу Заф Пп ДО Пч О

ПД. — данак ВД, данак ПД, данак Цy Зас Љq Љпq Пп, — двор-двóра

ВД Д6, двор-двора Пч, двор-двора Цу О. — дизгин ВД, дизгин Цу

Зас Љq Љпа О. — димњак ВД Заф Љq ПД, димњак/димњак ИХ,

димњак Цy Љпq. — динар ВД Цу, динар До, Динар О. — дирек ВД,

дирек Цу Заф Љпq, дурек Љq. — Добросав ВД, Добросав Љq.— до

бротвор ВД, добротвор Пп, добротвор/добротвор ПД, добротвор/до

бротвор Цу, добротвор Заа Љq.— договбр-договора ВД Д6, договбр

договбра Цу, договор Пч О. — дочек ВД, дочек Цу Заф Љq Љпq.

— Дунав „у војв.“ ВД ПД, Дунав ИХ, Дунав || Дунав Цу. — Дурмитор

ВД, Дурмитор Заф, Дурмитор Цy Љпа. — дух-духа ВД, дух-духа Д6

Пч, дух-духа || дуа О, ако му с-окине дух || без духа Бје. — духовник

ВД, дубвник ПД, дубвник Зад. — Душан ВД, Душан / Душан / Душан

ПД, Душан Цу Заф Љq Љпq. — душман ВД, душман(ин) Цу Заф Љq

Љпq. — ђаво ВД, ђаво О, ђавб-ђао Цу. — ђаволан ВД, ђаволан ПД,

ђаолан Цу Заф Љq Љпа. — ђогат ВД Љпq, ђогат Цу Заф. — ђон-ђона

ВД, ђон-ђона О, ђон-ђона Цу. — жбир „у примор.“ ВД (по Решетару

грешка), жбир Цу Заф Љпq Дб Пч ИХ ПД О, џбир Љg. — ждраљ

ВД Заф Љпа, ждраљ Цy Љq. — желуд „у Ц. г.“ ВД, Љпа, желуда

(ж. p.) Заф, желуд Цy Љg. — жрвањ BД ИХ, ждрвањ — ждрвња Цу.

— закључак „у Боци“ ВД, закучак Заф, закучак Цy Љq Љпq. — за

лагај/залогај ВД, залагај-залагаја Зас Љпа, залагај-залагаја Цу Љq. —

замјеник ВД, замјеник Љg Љпф, замјеник Цу Заф. — запад ВД Цу,

запад-запади (ж. p.) Махала Љпq. — запећак ВД, запећак Заф, запећак |

запећак Цу, запећак Љq. — заповједник ВД, заповједник Љq ПД,

заповједник Цу Заф. — заставник „у Хрв.“ ВД, заставник ПД,

заставник Цу Заф, заставник Љпф, заставник Љq. — заточник ВД,

заточник ПД, заточник Цу Заф Љq Љпq. — збор-збора ВД, збор Цу

Заф Љq Љпq Пп ИХ ПД. — звонар ВД, звонар Цу О ПД. — зе

лембаћ ВД, зелембаћ Заф, зелембаћ Цу Љq. — зидар ВД, зидар Цу

Заф Љq Љпq Пп ПД ИХ. — златар ВД, златар Цу Заф Љq Љпа О

ПД. —зликовац BД зликовац Цу, жликовац О. —злотвор ВД, злотвор

Цу Заф Љq Љпq ИХ. — змај-змаја ВД Д6 О, змај-змаја/змаја Пп, змај

Пљевља (по Ружичићу), змај-змаја Цу Заф Љq ИХ ПД Пч. — зулум

ВД, зулум Цу Заф Љq Љпq. — ибрик ВД, ибрик Цу Заф Љq Љпq. —

ивер-ивера ВД, ивер Заф, ивер-ивера Цу Љпq О. — Извори/Извори

Цу, извор ВД, извор Заф Љq Љпq. — Интерес (интерес) ВД, интерес

Цy Зас Љq Љпq ПД. — исповједник ВД, исповједник ПД Ља, испо

вједник Цу Заф. — Исток ВД, исток До, исток-истока ПД Заф, истбк

Истбка Цy Љq Љпq, од истока Махала. — Исус ВД, Исус Цу Заф Љq
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Љпа. — јавбр-јавора ВД Заф, јавбр-јавбра Љq О Љпq, јавбр-јавбра

(ређе јавора) Цу. — Јагош-Јагоша/Јагоша ПД, Јагош-Јагоша Цу Заф

Љq. — јазавац ВД Цу Заф Љq, јазавац ИХ. — јаран ВД, јаран Цу

Заф, јаран Љq Љпа. — јарич ВД, јарич Заа Љq. — јатак ВД, јатак

Пп, јатак Цу Заф Љq. — језичак ВД, језичак Цy Зас Љq Љпа. —

језичић ВД, језичић Цу Заф Љq Љпq. — јемац-јемца ВД Цу Заф,

јемац-јемца О, јемљ“ц Пп, — јечам ВД, јечам(јечам ИХ, јечам Цу

Зас Љq Љпq. — Јован ВД, Јован/Јован/Јован ПД, Јован Цу Бје За.

— јорганчић ВД, јорганчић Цу Заа Љq Љпа. — јунчић ВД, јунчић

Љq Љпq, јунчић Цу Заф. — каблић ВД, каблић Цу Заф Љq Љпа. —

кавез ВД, кавез О, кавез Цу, кавез Заф, кавеc Љпq Љq. — калај

калаја ВД, калај-калаја Цу Заф Љq Љпа. — калпачић ВД, калпачић

Цу Заф Љq Љпq. — кантар ВД ПД, кантар Д6, кантар Цу Заф Љq

Љпq Пп Лп Пч. — кантарић ВД, кантарић ПД, кантар(ч)ић Цу Заф

Љпа. — кварат-кварта ВД (по Решетару грешка), кварат-кварта Цу

Зас Љq ПД Д6 Пч О. — кимак „у прим.“ BД ДБјеq Љq Љпq, кимак

Цу Заф, кимак ИХ ПД, кимљ“к Пп, — клинчић (дим. в. клинац) ВД,

клинчић Пп, клинчић Цу Заф Љq. — кључар ВД, кључар Цу Пп, —

књижевник ВД, књижевник Цу За Ко Љ, књижевник П.Д. — кобац

ВД, кобацlкобац ИХ, кббац Заф, кобац Љпq, кобац Цу. — ков-кова

ВД Заф Љпq, ков-кова Цу. — ковач ВД, ковач О, ковач/ковач Цу.

— ковчег „у Херц.“ ВД, ковчег Цу Љq, ковчег/кбвчег Љп(q). — козар

ВД Д6, козар Пч, козар О, козар/козар Цу. — козалац, лца ВД, козалац

козалаца Цу, козолац-козблца ДБјеq, козолац-козблца Љпа, козалац-ко

залаца/козаоца Заф. — кокбт-кокбта ВД, кокбт-кокота Д6, кокбт-кокота!

кокота Цу. — колац ВД, колац Цу ДБјеq Заф, колац Љq Љпа Це

тињеq Улциња. — коловоз ВД, коловоз Љпq, коловоз Цy Зас Љq.

— комад В (код Д комад) ИХ ПД, комат Цу Заф Пп, комат ДБје. —

комит/комит Цу, комит Љпа, у комите Махала. — конац ВД, конац Цу

Заф, конацlконац ДБјеq, конац Љq, Љпа, Цетињеq. — коњаник ВД,

коњаник Лп Љq Љпq Заф, коњаник Цу ПД. — коњиц ВД, коњиц Цу

Лп. — корет ВД, корет ПД, корет Цy Зас Љq. — коријен-коријена ВД

Цу Заф Љq, корјен-корјена ПД. — косац ВД, косац(косац ИХ, косац

Цу Заф. — коталац, лца (котаоца) BД, коталац-коталаца Цу, котаоц

котаоца Бје За, котолац-котолца Љпq. — котлић ВД, котлић Цу Заф,

котлић П.Д. — кочањ „у Ц. г.“ BД, кочањ|кочањ ПД, кочањ Цу Заф

Љq Љпа Пп, — кошар ВД, кошар ПД, кошар Цу Заф Љq. — крајичник

ВД, крајичник ПД, крајишник Цу Заф. — краставац BД Цу Заф Љd,

краставац ИХ. — крд (крд) „у Ц. г.“ ВД, крд Цу Заф Љq ПД О. —

кремен-кремена ВД, кремен Пч, кремен-кремена || кремена Цу. — крмчић

ВД, крмчић Цу Заф Љq Љпq. — кројач ВД, кројач/кројач Цу, кројач

О, —крстић ВД, крстић Цу Заф Љq, крстић ПД, крстић Лп. —крчмар

ВД, крчмар Цу Заф Љq Љпq О ПД. — кршијељ „у Боци“ ВД, кр

шијељ Цу Заф, кршељ Љq, кршил” Љпq. — кукавичић ВД, кукавичић

Цу Заф Љq Љпа. — кукољ ВД, кукољ Љq Љпа, кукољ Цу Заф Пи. —

кукуријек (номинатив без акцента), кукуријека ВД, кукуријек Љq Љпq,

кукуријек Цу Заф Пп, — кулаш BД, кулаш Цy Зас Љпа. — курвар ВД,

курвар Цу Заф Љп. — кусур ВД, кусур Цу Заа Љq Љпq— кутлић ВД,
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кутлић Цу Заф. — кутњак (кутњак) ВД, кутњак ПД, кутњак Цy Љq Пп.

—кућић „у Ц. г.“ ВД Заф, кућић Цу Љq Љпq. — лагум ВД, лагум Цу,

лагум Заф Љq Љпq. — лакат (део руке и мера) ВД, лакат (део руке) ||

лакат (мера) Д6 Пч О, лакат (део руке) / лакат (мера) Цу Заф, лакат

(у оба значења) Љq Љпq. — левор (револвер) Цу, левор Љпq,

мјесто левора Момишићи, левор-у-пас Махала. — лимун ВД Цу,

Лимун (мушко име) Цу, лемун До, лемун Пч. — лишај ВД, лишај ||

лишај ИХ, лишај Цу ДБјеq Заа Љq Љпq Лп Пп, — лов-лова ВД

Заф, лов-лова || лова ДБјеq Пп, лов-лбва Цy Љq Љпа. — ловац-ловца

ВД, ловац-ловца Зас О, лбвац-ловца Цу, ловац-ловца Љq Љпq. —

локума ВД, локум Цу Зас Љq Љпq. — лопух „у Ц. г.“ ВД, лопуг

Цу, лопух Зас Љq, лопу Љпа. — љекар ВД, љекар О, љекар/љекар

Цу. — мајдан ВД, мајдан ПД ИХ, мајдан Љпq, мајдан Цу. — маљ

ВД Љпq, маљ Цу. — маљиц „у Ц. г.“ ВД, маљић Д6, маљиц Цу Пч

О. — Марко ВД Цy Љпq, војвода-Марко (Миљанов) Момишићи. —

мах (мах) (замах и плесан) ВД, мах (замах) || маx (маховина) Бје Заф

Љq, маг (замах) Цу ИХ. — мегдан ВД, мегдан Цу Заф Љq Љпq.

—месар ВД, месар Цу О. — метиљ ВД, метиљ Заф Љq, метиљ Цу,

метил“ Љпа. — милет ВД, милет Цу Заф Љq Љпq. — Милорад ВД,

Милорад Цу Зас Љq ПД. — Милош-Милоша ВД Цy Зас Љq Лп,

Милош-Милоша/Милоша ПД. — Милун ВД Цу Заф Љq, Милун Пп.

— Миросав (Миросав) ВД, Мирослав Цу. — мишић ВД, мишић Љпq,

мишић Цу Зас Љq. — младић ВД, младић Цу Зао, младић Љпа,

ове-младиће Љп. — мозак (мозак) ВД, мозак Д6 О ПД Лп, мозак

Цу Заф Љq Пч, мбзе“к Пп, — мојасин ВД, мојасиљ Цу Бје. —

момак мка ВД, момак-момка Цу О, момак-момка ДБјеq, момак-мбнка

Пч, момак Махала Љп. — мрамбр-мрамора ВД, мрамбр-мрамбра Цу

Заф Љq Љпа. — муслoман ВД, муслиман Љпа Метеризи (Ријечка

Нахија), једнога-муслимана Махала, муслиман Цу. — наглавак ВД,

наглавак ИХ, наглавак Цy Заса Ља О. — надимак ВД, надимак П.Д.,

надимак Цy Љq Заф. — назеб „у Ц. г.“ ВД Цy Љg, назеб ПД, назеб

Зас. — најамник ВД, најамник Цу Зас Љпо. — накбвањ-накбвња ВД,

наковањ-наковања Цу Заф Љg, наковањ-накбвња Љпq. — наполичар

ВД Цy Љq Заф, наполичар ПД. — насљедник ВД, нашљедник ПД,

нашљедник Цу Заф Љq Љпа. — натпис ВД, натпис ПД, натпис Заф

Љq. — начелник ВД, начелник ПД, начелник Цу Заф Љпа. — небрат

ВД, небрат Цy Зас Љq Љпq О. — непријатељ ВД, непријатељ Цу

Зас Љq Љпq. — нећак ВД, нећак ПД, нећак Заф Пп, — нишан ВД,

нишан Цу Заф Љq, нишан Љпq. — Новак ВД, Новак Цy Љq Љпq

О Пп, — ножањ, ВД, ножањ Цу Заф. — облук ВД, облук Цу Заф

Љq Љпq О. — Обрад ВД, Обрад О, Обрад Цу. — обрашчић ВД,

обрашчић Цу Зас Љq Љizd.— обруч BД Цy Зас Љq, обруч || обруч

ИХ. — ован (бван) ВД, ован-овна ИХ, бван / ован Пч, бван Цу Љg,

бван/ован-бмна Заф. — овас ВД, бвас Цу Љq, овас-бвса Заф, овас

овса ИХ ПД. — овчар ВД, овчар Цу, овчар О. — огањ ВД, огањ

Цу Заф, огањ Љq Љпq Пп, — одар ВД, oдaр Љq Љпq ПД, одар

Цу Заф. — одговбр Цу ВД, одговор Пч О. — оквир ВД, оквир Љq,

оквир Цу Зас Љпq. — брашчић ВД, орашчић Цу Заф Љпq. — освит

6 Српски дијалектолошки зборник
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ВД, освит Цу Заф Љg Љпq, — освитак ВД, освитак Љпq, освитак

Цy Љq Заa – отбк-отока (Geschwulst) BД, оток О, отбк-отбка Цу.

— отров „у Ц. г.“ ВД, отрбВ-отрова / отрови До, отрбв-отрови Пч O,

öтрбв-отрбва Цy Зас Љпа, отрбв-отрбви Љq, отров му да Ко. — очух

очуха ВД, очух-очуха Бје Љq, очух-очуха Зас О. — паламар ВД, па

ламар Цу Заф Љпq, паламар ПД. — паљетак ВД Цу, паљетак ПД.

— пањић ВД, пањић ПД, пањић Цу. — папар ВД, папар Цу Заa

Љq Љпq. — параброд Цу Љпq, нечесови-параброди Љп. — парастос

ВД, парастос Љq Љпq, прстос Заф, парастос Цу. — партизан Цу,

партизан Љпq, партизани Момишићи. — пасјак ВД, паĆак ПД, пасак

Цу Заф Љq. — паун ВД, пајун О, паун Цу Заф Љq Љпq. — пашњак

ВД, пашњак Љq, пашњак Цу Заф. — перјаник ВД, перјаник ПД,

перјаник Цу Зао Љq Љпq Лп, — перпера ВД, перпер Цу Заф Љпq.

— писар (писар) ВД, писар Цу Заф Љq О ПД. — Пиштет „вода у

Црној гори“ ВД, Пиштет ПД, Пиштет || Пиштет Цу, Пиштет Заф,

Пиштет Љпq. — плам „у Ц. г.“ ВД, плам Цу Љq Љпq Дб Пч О ПД,

план Заф. — племеник ВД, племеник ПД, племеник Цу Заф Љq Љпq,

— плод-плода ВД Заd Љq Љпа ДБјеq, плод Цу Пп, — пљусак ВД,

пљусак-пљускови ПД, пљусак-пљускови Цу Заф Љq Љпq. — по

братим ВД, побратим Цу Заф Љq Љпq Пп, — повбј-повоја ВД,

повој-повоја Заф, повој-пбвöја Цу ДБјеq Љq Љпа. — поглавар ВД,

поглавар ПД, поглавар Цу, поглавар Зас Љq. — поклбн ВД, по

клон Цу Заф Љq Пп, поклон ДБјеq. — покровац (покровац) BД,

покровац ПД, покровац Цу Заф. — полазник ВД, полазник ПД,

полазник Цу Зас Љq. — полубрат ВД, полубрат Заф Љпq, полу

брат Цy Љd. — помен-помена ВД Цy Заа Љq, помен-помена ПД.

— поочим ВД, поочим Цу Љпq, почим Заф Љq. — порез ВД, порез

ПД, порез || порез Цу, порез Зас Љq Љпа. — посао ВД, поса / поса Цу,

пöса Заф Љq Пп, — посланик ВД, посланик ПД, посланик Цу Заф

Љg. — посленик ВД, посленик Цу Зас Љпа. — потомак ВД, потомак

ПД, потомак Цу Заф Љq. — поточић ВД, поточић Заф Љq. — пот

пис ВД, потпис Цу Заф Љq Љпq. — прађед ВД Цу, пранђед ПД.

— прам ВД, прам Цу Зас Љq Љпq О Пч Д6 ПД. — прапрађед

ВД, прапрађед Цу Заа Љпа. — прасац прасци ВД, прасац|прасци ПД

прасац|прасци Цу. — прах-праха ВД, прах-праха Заф Љq Дб О, праг

прага Цy ИХ О Пч. — пребол ВД, пребол Цy Зар Љq Љпq. — пре

зимењак ВД, презимењак Заф, презимењак Цy Љq Љпq. — пријатељ

ВД Цу, пријатељ || пријатељ ПД. — пријебој „у Будви“, пријебој

Цу, пријебој)пребој Заф, пребој Љg. — приморац ВД, приморац ПД,

приморац Цу Заф Љq. — приступ ВД, приступ ПД, приступ Љq,

приступ Цу Заф. — пркос ВД, пркос ПД, пркос Цу Заф Љq,

пркбc Љпа. — прозор ВД, прозор ПД, прозор (ретко прозор) Цу,

прозор/прозор Заф, прозор Љq Љпq, прозора Горичане (Зета). —

пропланак ВД, пропланак Цу Заф Љq Љпq. — пророк ВД, пророк

Дб, пророк Пч О, прброк Цу. — прстен-прстена ВД, прстен/прстена

Цу Заф Љq Љпо Пч О. — Радош ВД, Радош(Радош ИХ, Радош-Ра

доша/Радоша ПД, Радош-Радоша Цy Љq Љпq. — разговбр ВД Цу Дб,

разговор Пч О. — размак ВД, размак ПД, размак ЈНу Заф Љq. —
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разрез ВД, разрез Цу Заф Љq Љпq. — разум ВД, páзум ПД, разум

Цу Заф Љq Љпq Пп, — ранилац ВД, ранилвец Пп, раниоц Цу. —

раскорак ВД, раскорак Цy Зас ПД. — ремик „у Ц. г.“ ВД, ремик Цу

Заф Љq Љпq О. — Рожај ВД, Рожај Заф, Рожај Рокоче (Цу). — ру

копис ВД, рукопис Цу Заф, рукопис Љq Љпq. — саврндак ВД, са

врдак Заф, саврдак Цу. — салиџ „у Рисну“ ВД, салиџ Цу Заф

Љq. — санак ВД Љq Љпq, санак Цу Заф. — сапун ВД, сапун Цу

Зас Љq Љпа. — свекар-свекра ВД, свекар/свекар ПД, свекар-свекра

Дб, свекар-свекра Пч, свекар-свекра Цу Зад О. — свештеник ВД,

свештеник Цу Заф Љq Љпq. — Сењанин ВД, Сењанин Цу Заф Љq

Љпа. — сердар „у Ц. г.“ ВД, сердар Зас Љq Љпа. — сестричић

ВД, сестричић Цу Заф Љq Љпа, сестричић Пп, — сијач ВД, сијач

Цy Заа Љq Љпа. — синак ВД, синак Цу Заф Љq Пп, — сјевер-сје

вера ВД, ćевер-ćевера Цу О. — скакавац ВД, скакавац Цу Заф Љq

Љпо Пп Лп. — скитач ВД, скитач Цу Зао Љq Љпа. — скобаљ ВД,

скобаљ Цy Зас Љq Љпq ПД. — скок-скока ВД Заф, скок-скока Љq

Љпо.—сланик ВД, сланик Цу, сланик Љпq, слањак Заа Љq. — снопић

ВД, снопић ПД, снопић Лп, снопић Цу. — сокб-сокола ВД, сокб-со

кола Цу Љq О Лп, сокб /соко Заф, сокб-сокола Љпа. — солад-солда

(Даничић сумња у постојање овог типа), солад-солда Цу, солат-cóлта

Зас Љq Љпq. — споредник ВД, споредник Зас Љпа. — стас ВД, стас

Цy Заd Љq Љпа П.Д. — створ-створа ВД, створ ( створа | створа Пп,

створ Цу Заф Љq Љпq ПД О Лп. — стог-стога ВД, стог-стбга Пч,

стог ПД, стог-стога Цy Зас Љq. — стожер-стожера ВД, стожер-сто

жера Цу О. — стражар ВД, стражар Цу Заф Љq Љпа П.Д. — сужањ

ВД, сужањ ПД, шужањ Цу. — сусрет ВД, сусрет ИХ, сусрет Цy Заa

Љq Лп. — табор ВД, табор Цу Заф Љq Љпq. — таин ВД, тајин Цу

Зас Љq Љпа. — талас ВД Цy Зас Ља, талас Пп, — талијер ВД, та

лијер Цу Заф Љпq. — таст-таста ВД, таст ПД Лп, тас(т)-таста Цу

Зас Љq Љпо Пч О. — терет „у војв.“ ВД, терет Цу Заф Љq Љпq.

— тилут „у Ц. г.“ ВД, тилут Цy Заса. — тобочић ВД, тобочић Љпа,

тобочић Цу Заф, тоболчић Љq. — товарчић ВД, товарчић Цу Заф

Љq Љпq. — тор-тора ВД Заф, тор-тбра 1 тора Пп, тор-тора Цу Љq

Љпq. — торбар ВД, торбар Цу ПД. — точак ВД, точак Цу, точак

Заф Љq ПД. — турин „у Ц. г.“ ВД, турин Цу Заф Љq Љпф. —

туцањ ВД, туцањ Љпс, туцањ Цу Заф. — ћесар ВД Љпа, ћесар Цу

Зас Љq. — ћеф ВД, ћеф Цу Заа Љg Љпа. — ћилим ВД, ћилим Цу

Зас Љq Љпq. — ћумез ПД, ћумез ВД, ћумез Цу Заф. — ћуран ВД,

ћуран Цу Заф Љq Љпq. — убао-убла „у Ц. г.“ ВД, уба-убла Цу Заф

Љq Љпq О, убб-убла ПД. — угарак ВД, угарак ПД, угарак Цу Заф

Љq Љпq. — удовац (удбвац) ВД, удовац ПД, удовац Д6 Лп, удовац

Љq Љпа, удовац Цу Заф. — узлић ВД, узлић Цу Заа Љq Љпq. —

улар ВД, улар Цу Љпq. — ум ВД, ум Цу Заф Љq Љпq ИХ. —

устав Момишићи Љпq, устав Цу. — утoк „у Ц. г.“ ВД, утбк-утбка

Цу Заф Љq Љпq. — утбрник ВД, утбрник ПД, уторник Цу Заф Љq.

— ухор „у Херц.“ ВД, увбр-увбра Цу Заф Љпа, ухбр-yxбра Љg. —

Вилип ВД, Филип (Вилип) Цу Заф Љq Љпq. — хајдук ВД, ајдук Цу

Заф Љq Љпq. — Христос ВД, (Х)ристбс Цу Заф Љq, Ристос Љпq,

6*
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Ристбс ПД. — цапун „у Ц. г.“ ВД, цапун Цу Љq. — Цариград ВД,

Цариград ПД, Цариград Цу Заф Љпq. — цеp BД Цу Заф Љq, цер-цера

ПД. — црвић ВД, црвић/црвић Д6, црвић Пч, црвић Цу. — црнац

ВД, црнац Цy Зас Љq. — чардак ВД Цy Зас Љq, чардак/чардак

ИХ. — чвор-чвора ВД Заа Љq О, чвор-чвора Пч, чвор-чвора Цу

Љпа, чвор-чворајчвора Пп, бес-чвбра ДБје. — чемер-чемера ВД О,

чемер-чемера ПД, чемер Љq Љпq, чемер Цу Заф Лп. — черек ВД,

черек ПД, черек Цy Зас Љq. — чесан „у Боци“ BД, чесан Цу, чешаљ

(лук) Заа Љq Љпq. — чешљић ВД, чешљић Д6, чешљић/чешљић ПД,

чешљић Пч, чешљић Цу. — чивит ВД, чивит Цу Заф Љq Љпq. —

чир ВД Љпа, чир Цу Заф Љq Дб Пч О ИХ Лп. — чирић Д6 Пч,

чиpић ВД, чирић Цу. — члан-члана ВД Цу Заф, члан-члана / члан

члана ИХ, члан-члана Љq. — човјек (човјек)-човјека (човјека) ВД,

чöек-чоека Цу Заф О, чојак-чојка ДБјеq Љq Љпа. — чокот-чокота

ВД, чокот-чокота Цу О. — чунак ВД, чунак ИХ, чунак Цу Заф. —

шатор ВД, шатор)шатор ИХ, шатор Цу Заф Љq ПД Д6 О Лп, шатор

Љпа. — шајак-шајка ВД, шајак-шајака Цу. — шежањ „у Ц. г.“ ВД,

шежањ Цу Заф, шежањ Љq, сежањ Љпq. — шикунђед „у Ц. г.“

ВД, шикунђед Цу Заф Љq, шукунђет Љпq. — шклопац ВД Заф Љq

Љпс, шклопац Цу. — шпаг (џеп) ВД, шпаг Цу Зас До Пч О, шпак

Љq Љпа.

В. Остале именице прве врсте, барило ВД, барило ПД, барио Д6,

барио Пч, буpило Цy Заа Љпq, барело Љq. — безумље ВД, безумље

ПД, безумље Заф. — бјеланце ВД, бјеланце До, бјеланце Цу. — бу

ниште ВД, буниште Цу Љq О, буњиште Пп, буниште Љпq. — Ве

лимље ВД, Велимље Цу Заф Љпq. — весеље ВД, весеље Д6, весеље

Цу ДБјеq Зас Љпа. — вимешце ВД, вимешце Цу Љq, вимашце Љпq.

— војводство ВД, војвоство Цy Зас Љq О, војвоство Љпq. — гвожђе

ВД Љпq, гвожђе Цу ДБјеq Заа Д6 Пч О ПД, гвође Љq. — грббље ВД,

грббље (гробље Зас Па, гробjе О, гробље П.Д. — грбжђе ВД Љпа Тузи,

грожђе Цy Зас ДБјеq Дб Пч О ПД, грође Љq, грбжђе/грожђе Пп.

— гудало ВД, гудало О, гундало Цy Зас Љq Љпq. — Дврснб „поље

(у Херцеговини)“, Дврсно (кривошијско поље, Драгаљ) Цу. — дебељко

ВД, дебељко Цу Заф Љq Љпа. — дјеверство ВД, ђеверство ПД, ђе

верство Цу Заф Љq. — дјело ВД, дјело ПД, ђело Цу. — дјетенце

(дјетенце) BД, ђетенце/ђетенцe ИХ, ђетенце Цу Заф. — Драшко ВД,

Драшко Цу Заф Љq Љпq. — жуманце (жуманце) BД, жуманце Цу

Зас Љq Љпq, жуманце Д6. — забрђе ВД, забрђе ИХ, Забрђе Цу. — за

лађе ВД, залађе Цy Зас Љq Љпq. — здравље ВД, здравље /здравље

(здравје) Цу Љпа, здравље Зас Љg ДБјеq Дб Пч О. — зеленко ВД, зе

ленко Цу Заф Љq Љпq. — зеље ВД, зеље Цу Заф Љq Љпа Пп ПД

ИХ ДО Пч О Лп. — знање ВД, знање/знање ПД, знање ИХ, мога знања

Љп, знање Цу. — игралиште ВД, Игралиште Зас Љg. — изобиље ВД,

ћзобиље ПД, изобиље Цу. — имање (das Haben)/имање (die Habe) BД,

имање (Vieh)/имање (Vermögen) О, имање (у соа значења) Цу. — јестива

н. пл. ВД, јестива/jèстива ИХ, јестива ПД, јестиво Пч О Пп, јестиво

Цу. — кандило ВД, кандило (канђело) Цу Заф Љq Љпq О. — ко

сиште ВД, косиште Цу Заф Љq Љпа Пп, — краљевство ВД, краљев
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ство ПД, краље(в)ство Цу. — кресиво ВД ПД Пп, кресиво Цу Заф

Љq Љпq. — криоце ВД, кријоце ДБјеq. — лукавство ВД, лукавство

Дб, лукавство Цу. — месојеђе ВД, месyeђе ПД, месојеђе Цу. — Ми

ленко (Миленко) ВД, Миленко Заф Љq ПД. — милосрђе ВД, мило

срђе Цy Зач Љg Љпа Лп. — насеље ВД, насеље ПД, насеље Цу Заф

Љq Љпа. — насиље ВД, насиље Цу Заф Љq Љпq. — насљедство ВД,

нашљество ПД, нашљество Цy Зас Љq Љпq. — Недјељко ВД, Не

ђељко Цу Заф Љq Љпа. — обиљежје ВД, обиљежје Заф Љq, обе

љежје Љпа, обиљежје Цу. — обличје ВД, обличје ПД, обличје Цy Зач,

обличе Пп, — огњиште ВД, огњиште До, огњиште Цу Заа Љq Љпq

Пч О Пп, — одијелојодјело ВД, одијелоlођело Цу, ођело О, обука

одијело Љп. — олово ВД Цу Заф Љq, олово Пп, — оружје ВД, оружје

Цу Заф, оружelopуже Махала, оруж(ј)е Љпq. — осоје ВД, осбје ПД,

осöје Цy Зас О, осоје Љq, осоје Љпа. — пасиште ВД, пасиште Заф ПД

Љпq, пасиште Цу Љq Пп, — перјаништво ВД, перјаништво Цy Зас Љq

Љпq. — пециво ВД Рокоче (Цу), пециво Цу Заф Љq Љпq. — плетиво

ВД ПД, плетиво Цу Заф Љq Љпа. — побратимство ВД, побратимство

(побратинство) Цу Зас Љg Љпа. — подножје ВД, подножје Цу Заф

Љq Љпа. — првиче „у Ц. г.“/првичје „у Боци“ ВД, првичје ПД,

првиче Цу Заф Љq. — предиво ВД, предиво Заф Љq Љпq. — при

мбрje BД, приморје До, приморје Цу Заф, приморје Љq Љпа. — при

соје ВД, присбје ПД, присбје О, присоје Љпq, присоје Цy Зас Љq.

— пристаниште „у Боци“ ВД, пристаниште ПД, пристаниште Цу,

пристаниште Заа Љq. — прољеће ВД, прољеће Лп, прољеће Цу. —

Радивоје ВД, Радивоје Цу Заф Љq Љпq. — разбојиште ВД, разбојиште

Љпq, разбојиште Љq, разбојиште Заф Цу. — раскршће ВД, раскршће

ПД, раскршће Цу Заф Љq Љпq. — ребарце ВД, ребарце Цу Заф Љпа.

— решето ВД, решето Лп, решето Цу. — рôбље ВД Љпq, робље!

póбље ИХ, робље (робје) Цу Заф Љq ДБјеq Лп О Пп ПД. — саће

ВД Цy Заа Љq, саће/саће ИХ. — сеоце ВД, сеоце Цу Заф ДБјеq. —

сириште ВД, сириште Ља, сириште Цу Зас Љпа О. — сјечива ВД,

сјечивајсјечива ИХ, ćечива ПД О, ćечиво Пп, ćечиво Цу Заф Љq

Љпq. — снопље ВД, снопље (или снопје) Цу Заф Љq Љпq Пп ИХ

ПД. — сочиво ВД, сочиво Цу Заф Љq Љпа. — стабло ВД, стабло Пч,

стабло Цу. — улиште (улиште) „по југоз. кр.“ ВД, улиште Цу Заф

Љq Љпа Лп. — уље ВД, уље Цу Заф Љq Љпq ИХ ПД Д6 Пч О

Лп Пп, — црквиште ВД, црквиште Љq. — швење ВД, швење Љq

Љпq, швење/швење Заф, швење Цу.

2) Именице друге врсте. близне ВД Заd Љq Љпq Пп ПД, близне

Цу. — бјеланце: в. под 1B. — гвожђе-гвожђета Цу: в. под 1 В. —

варошче ВД, варошче Цу. — вимешце: в. под 1B. — ждребешце ВД,

ждребешце Цу Заф Љq, ждребашце Љпq. — ждријебе ВД, ждријебе!

ждребе Цу Заф. — жуманце: в. под ПВ. — јагњешце ВД, јагњешце!

јагњешце ИХ, јагњешце Љq, јагњешце Љпа, јагњешце Цу Зад О. —

јарешце ВД, јарешце ПД, јарешце/japéшце ИХ, јарешце Цу. — копиле

ВД Љпq О, копиле Цу Заф Љq. — младе ВД, младе!младе ИХ, младе

Цу Заф Љq Љпq. — презиме ВД Д6, презиме Цу Зас Љq Љпq Пч

О. — ребарце: в. под 1B. — сироче ВД, сироче Пп, сироче Љпq,
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сироче Цy Зас Љq. — телешце ВД, телешце/телешце ИХ, телешце

Цу. — чељаде ВД, чељаде Заф, чељаде Цy Љq Љпq.

3. Именице треће врсте, аждаја ВД, аждаја Цу Заф Љq ИХ ПД.

— анатема ВД, анатема ПД, анаћема Цу Заа Љq. — Арбанија ВД,

Арбанија Цу Заф Љq Љпа.— баба руга „у Паштр.“ ВД, бабаруга Цу

Заф Љq Љпа. — банда ВД, банда-банде Цy Љпq, c-бне-друге банде

Љц. — бановина ВД, бановина Цу Заф. — баруштина ВД, баруштина

ПД, баруштина Цу Заф Љq Љпq. — безобраштина „у Ц. г.“, безо

браштина ПД, безобраштина Заф. — бестија ВД, бестија Цу Заф Љg

Љпq Пп П.Д. — Бистрица ВД, Бистрица Зао Љq Љпо Пп, — бодља

ВД, бодља-бодље Цу Заф, бодља-бодље Љq Пп, — боја ВД, боја-боје

Цy Заd Љq Пп, — боланџа ВД, боланџа Цу, боланџа Заф Љq Пп, —

болесница ВД, болесница Љq, болесница Заф Цу Љпа. — болештина

ВД, болештина Цу Заф Љg Љпа. — бблница Цу Заф Љq, болницај

бблница Љпа, болница ПД. — борба ВД, борба О, борба-борбе Цу

Зас Љпq Пп, под-борбом Љп, борба-ббрбе Љq. — боровина ВД, бо

ровина Љпа, боровина Цу Заф Љq. — бочка „у Ц. г.“ ВД, бочка

бöчке Цу Заф Љпо. — братаница „у Боци“ ВД, братанична ПД, бра

танична Цу Заф Љq Љпq. — брезовача ВД, брезовача ПД, брезовача

Цу. —- брезовина ВД, брезовина ПД, брезовина Цу. — брестовина

ВД, брестовина Љq, брестовина Цу Заф Љпq. — брња (брњаста коза)

ВД, брња Цу Заф Љпq (кобила). — брњеша „у Грбљу“ ВД, брњеша

Цу Заф. — бубина ВД, бубина Цу Заф Љq Љпq ПД. — будала ВД,

будала ДБјеq, будала | будала Пп, будала Цу Зас Љg О. — буда

лина ВД, будалина Љпq, будалина Цу Љq. — буха ВД, буа ПД,

буха Д6, буга Пч, буа-буе О, бува-буве Цy ИХ, буха-бухе Зад Лп. —

вајда ВД ПД, вајда-вајде Цу О, фајда Пч, вајда-вајде Љq, фајда

фајде Љпа. — варанција (варанција) BД, варанција Цу Зас Љq

Љпq. — варевина „у Ц. г.“ ВД, варевина ПД, варевина Цу Заф Љq

Пп. —- варошица ВД, варошица Цу Заа Љq Љпа. — везиља ВД,

везиља ПД, везиља Цу. — Видосава ВД, Видосава Цy Заа Љq Љпа

Пп, — владика ВД, владика Цy Зас Љg Љпа. —влача „у Славонији“ ВД,

влача-влаче Цу. — вожња ВД, вожња-вожње Цy Љq, вожња Заа

Љпq. — војска ВД, војска-војске Цу, војска-војске Љпа, цијеле војске

Махала. — војсковођа „у Ц. г.“ ВД, војсковођа Цу ПД. — воштина

ВД, воштина Љq Љпq, вöштина Цу. — вранеша „у Грбљу“ ВД, врањеша

Цу Заф Љq, врањоша Љпq. — врбовина ВД, врбовина Цу Заф Љпа. —

вртешка ВД, вртешка Љq Љпq, вртешка Цу. — врчманица ВД,

—аница Заф Цу. — Вукосава ВД, Вукосава Цy Зас Љq Љпа. — вуница

ВД Заф Љq, вуница ПД, вуница Цу. — вуцибатина ПД, вуцибатина ВД,

вуцибатина Љq, вуцибатина Цу Зао. — главнина „у Ц. г.“ ВД, глав

нина ПД, гламнина Цу. — главња ВД, главњајглавња ИХ, главња ВД,

гламња-гламње/гламња-гламње Цу, гламња-гламње Зас Љпа, гламња

гламње Љq. — глоба ВД, глоба-глобе Цу Заф Љq Љпа О Пп, глоба)

глоба ИХ. — горњица „(у Црмн.) виде врнчаница“ ВД, горњица (сла

нина с леђа прасета) Цу Заф Љq, горњица (сланина) Љпq. – господа

ВД, господа/господа О, господа Цу ДБјеq Заф Љq Љпо Пп, — госпођа

„у Дубр. госпођа“ BД, госпођа/госпођа Пч, госпођа Цу О. — госпоштина
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ВД, госпоштина Цу Заф Љq Љпq. — готовина ВД, готовина Цу Заф Љq

Љпq. — грабовина ВД, грабовина Љпq, грабовина Цу Заф Љq.— гра

ђевина ВД, грађевина Љg, грађевина Цу Заф Љпф. — граната Цу

Љпq, једна-граната Љп. — грехота ВД, гре(в)ота-гре(в)оте/гре(в)оте

Цу, гребта-гребте Заф, греота Љq. — гријешка ВД, грешка Цу ПД.

— грмљавина ВД, грмљавина Цу Зас Љq Љпq. — гробница ВД,

гробница Цу Заф Љq Љпq. — грушавина „у Дубр. . . . у Грбљу“ ВД,

грушавина (нешто удробљено) Цу Зас Љq Љпа. — гуја ВД, гуја Цу

Заф, гуја Љпq, гуја Љg. — гунгула ВД, гунгула Цу Заф Љпq. — гу

сјеница ВД, гусеница Цу Заа Љq Љпq Пп, — давија ВД, давија Заф

Љq Љпq, давија Цу. — дамижана „у Дубр.“ ВД, демиџана Цу Заф,

димиџана Љg Љпq. — дангуба ВД, дангуба Цу Заф Љq Љпq. — два

дестина ВД, двадестина Цу Заф Љq Љпа. — двојица ВД, двојица

Цy Љпq, двојца Љп. — диоба ВД, дијоба Цу Заф Љq Љпq ДБјеq Пп.

— дионица ВД, дијоница Цу Зас Љq Љпq. — дједовина ВД, ђедо

вина Љq Љцq, ђедовина /ђедовина Заф, ђедовина Цу. — Доброћанка

ВД, Доброћанка Цу Заф Љпа. — дојиља ВД, дојиља ПД, дојиља Цу Заф

Љq. — докољена ВД, докољен (цвет) Цу Љпа.— докољеница ВД, доко

љеница Цу Заф Љq Љпа. — домовина ВД, домовина Цу Зас Љq Љпа. —

дреновача ВД, дреновача Цу Заф Љq Љпа. — дреновина ВД, дреновина

Љq, дреновина Цу Зас Љпq. — дружба ВД, дружба Д6 Пч О, дружба

дружбе Цу. — дупља ВД, дупља-дупље (или дупја) Цу Заф Љq Љпа.

— ђаолица ВД, ђаолица Цу Љq Љпq. — жалба ВД, жалба-жалбе Цу

Зас Љпq, жалба-жалбержалбе Љq.— жеља ВД, жеља Д6, жеља-жеље

Цу, о-жеље да те видимо За. — жњетварица „у Ц. г,“ ВД, жњетва

pица Љпа, жњетварица Цу Зас Љg. — жуња ВД, жуња Цу, жуња Заф.

— жутокора „у Ц. г.“ ВД, жутокора Цу Заф. — забава ВД, забава Цу

Заф Љq Љпq Пп ПД. —забрана ВД, забрана Цу Љq Љпq ПД.— забуна

ВД, забуна Цу Пп ПД. — завада ВД, завада Цу Заф Љq Љпа. — заго

нетка ВД, загонетка Цy Зас Љq Љпа ИХ IIД. — заграда ВД, заграда Цу

Заф Љq Љпq. — задјева ВД, зађева Махала Љпq. — задруга ВД, за

друга Цу Заф Љq Љпа Пп ИХ.— задужбина ВД, задужбина Цу Заф

Љq Љпа. — задуха „у Боци“ ВД, задуа ПД, заду(х)а Цу Заф Љq Љпq. —

закачка ВД, закачка Цy Зас Љq. — заклетва (заклетва) ВД, заклетва

Љq, заклетва Љq Љпq, заклетва ПД, заклетва Цу, заклетва/заклетва Заф.

— замјена ВД, замјена Цу Заф Љq Љпа.— замјеница ВД, замјеница Љq

Љпq ПД, замјеница Цу Заф. — запара ВД, запара Цу, запара Заф Љq

Пп. — запрека „у Дубр.“ ВД, запрека Цу Пп ПД. — запршка ВД,

запршка Цу Заф Љq ИХ.—засједа ВД, заседа Цу Заф Љq Љпq ПД. —

заслуга ВД, заслуга Цу Заф Љq Љпа П.Д. — зеленоша „у Грбљу“ ВД,

зеленоша Заф Љп.— зера ПД, зеpa-зере Цу Заф. — Зјеница ВД, зеница

Цу Заф Љq Љпq. — злоба ВД, злоба-злобе Цу Заф Пп, —змија ВД ПД,

змија Д6 Лп, змија Пч, змија/змије Цу Заф Љq Љпо О. — збвина ВД,

зöвина Цу Заф Љq, Зовина (заселак) Цу, збва Љпq Заф, обзовина Заа.

— зорица ВД, зорица Заф, зорица Цу Љq Љпq. — игла ВД, игла/игла

ИХ, игла-игле Цу Заф Љq Љпq О Пч Пп, — иглица ВД, Иглица Цу

Заф Љq Љпq Пп, — игра ВД, игра-игре Цу Заф Љq Љпа Пч О ПД.

— играчка ВД, играчка Љq Љпq, играчка Цу Зао. — изба „по Херце
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говини и по Србији око Новог Пазара“ ВД, изба-избе Цу Заф Љq Љпа

ПД. — икона ВД, икона Цу Заф Љq Љпq Пп, — иконица ВД, иконица

Цу Заф Љq Љпq Пп, — ила „у Ц. г.“ ВД, Ила-иле Цу Заф, инла П.Д. —

имовина ВД, имовина Цу Заф Љq Љпq Пп, — инáдија ВД, инаџија Љq,

инаџија Цу Зас Љпа. — Индија ВД, Индија Цу Зао Љq Љпq. — испаша

ВД, испаша Цу Заф Љq Љпо Пп, — јабана ВД, јабана Цу Заф Љq Љпq.

— јагњица ВД, јагњица Цу Заф Љq Љпа Пп, јањица ПД. — јагњичица

ВД, јагњичица Цу Заф. — јадница ВД, јадница Цу, јадница Заф Љq Пп.

— Јаница ВД, Јаница Цу Заф Љq Љпа. — јараница ВД, јараница Цу

Заф, јараница Љпа. — јасеновина ВД, јасеновина Љпq, јасеновина Цу

Зас Љq Пп ПД. — језгарица ВД, језгарица Цу Заф, језгорица Љпq. —

јежња ВД ДО О, јежња Пч, јежма-јежме Цу. — јектика ВД, јевтика

Заф, јефтика Цy Љq Љпq. — јела „јела (у Хрв.)“ ВД, јела ИХ ПД,

јела-јеле Цу Заф Љq Љпа, Јела-Јеле (име) Бје. — јеловина ВД, јело

вина Цу Заф Љq Љпq. — Јованка ВД, Јованка Цу Заф Љq Љпq. —

јововина ВД, јововина Цу Заф. — јбмужа ВД, jöмужа Цу ПД, jöмужај

јамужа Заф, јамужа Љпа. — кава ВД, кава-каве Цу, кава-каве Заф,

кафа-кафе Љq, кафа-кафе Љпq. — казаљка ВД, казаљка Цу Заф Љq

Љпq. — камара ВД, камара Цу Заф Љq Љпа ПД. — камарица ВД,

камарица Цу Заф Љq Љпq П.Д. — каменица ВД, каменица Цу Зас

Љq Љпq Пп, — канта ВД, канта П.Д. канта-канте Цу Заф, канта-канте

Љq. — капија ВД, капија Цу Заф Љq. — касарма „у Ц. г.“ ВД, ка

сарна ПД, касарна Цу Заф Љq. — китоња ВД, китоња Цу Заф Љg

Љпа. — кладња ВД, кладња О, кладња-кладње Цу Заф. — клековина

ВД, клековина Цу Заф. — клокочевина ВД, клокочевина Цу, клоко

чевина Заф. — ковачница ВД, ковачница Цу Заф Љq Љпq. — козица

ВД, козица/козица Цу, козица Заф Љпq. — кокошка ВД, кокошка Цу

Зас Љq Љпq ПД ИХ. — команда Цy Љпа, пот командбм Љп. — ко

мора ВД, комора Цу Зао Пп, — комшија ВД, комшија Цу, комшија Љпq,

кбHшије Љп. — коноба ВД, коноба Цy Зас Љq Љпq. — корота „у

Ц. г.“ ВД, корота Цу Зас Љq Љпа П.Д. — коса ВД, коса-косе (diе

Наare)/коса-косе (алатка) Цу. — косица ВД, косица Цу Заф Љq Љпq.

— кошевина ВД, кошевина Цу Зас Љq. — краљевина ВД, краљевина

Цу Заф Љq Љпq Пп, — круна (новац) ПД, круна Цу Заф Љq. — кр

чевина ВД, крчевина Цу Заф Љq Љпа. — крчма ВД, крчма-крчме

Цу Заф Љq Љпq Пч О ПД. — крчмарица ВД, крчмарица Цу Заф

Љq Љпа П.Д. — кужина ВД, кужина ПД, кужина-кужине Цу Заф

Љq Љпа. — кукpица ВД, кукpица Цу Заф. — куновина ВД, куновина

Цу Заф Љпа, куновина Љg. — купљевина ВД, купљевина (или) куп

jeвина) Цу Заф Љq Љпа. — куповина ВД, куповина Цу Зас Љg Љпа.

— курвица ВД, курвица Цу Заф Љпq. — кутлача ВД Заф, кутлача

Цy Љq Љпа. — кутлачица ВД Заф, кутлачица Цу. — кутлина ВД

Заф, кутлина Цу. — лажа ВД, лажа-лаже Цу Заф Љq Љпа. — лазина

ВД, лазина Цу Заф Љq Љпа Пп, — латица ВД, латица Љпq, латица Цу

Заф Љq. — ледина (ледина) ВД, ледина ИХ, ледина Цу Зао. Љq. —ло

бода ВД, лобода Цy Заа О Љпа, лободас (придев) Ља. — ловница ВД,

ловница Заа, ловница ПД, ловница Цу Љq. — ложница ВД, ложница

Цу Зао. — лозовина ВД, лозовина Цу Заа Љq Љпа. — локума ВД,
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локум Цу Заа Љq Љпq. — ломина ВД, ломина Цу Зао Љq Љпq. —

лупежица ВД, лупежица Љq, лупежица Цу Заа Љпq. — љесковина

ВД, љесковина Цу Заа Ља Љпq. — љутња ВД, љутња-љутње Љq,

љутња-љутње Цy Заа Љпq. — љућавина ВД, љућавина Цу Зао Љq

Љпа. — магарчина ВД, магарчина ПД, магарчина Цу Зао Љq Љпа. —

магла ВД, магла-магле Цу Зао Љg Љпq О Пп, — маглица ВД, ма

глица Цу Заа Љq Љпа, — маглуштина ВД, маглуштина ПД, маглу

штина Цу Заа Љq Љпа.— мазга ВД, маска-маске Цу Зао Љq Љпq.

— маслина ВД, маслина Цу Зао. Љq Љпа ИХ Лп Пп, — маховина

ВД Зао Љq, маовина ПД. — машице ВД, машице Цу Зао Љq Љпq.

— мегданџија ВД, мегданџија Цу Заа Љq Љпа. — међа ВД, међа-међе

Цy Зас Ља, међа-Уčђе Пп, — међица ВД, међица/међица Цу.— међу

дневица (међудневица) ВД, међудневица Цу. — мекиње ВД, мекиње

Љпа, мекине Цу Заф Љq. — мемла ВД, мемла-мемле Цу Заф,

мемла-мемле. Љпа. — менђеле (менгеле) ВД, менђеле Цу Зас Љa

Љпа. — метла ВД, метла/метла ИХ, метла-метле Цу Заф Љa

Љпq Дб Пч О Лп Пп, — метлица ВД, метлица Цу Заа Љq Љпq

Пп. — Метохија ВД, Метохија Цу Зас Љq Љпа. — мећа ВД, мећа

меће Цу Зао. — Милева ВД, Милева Цy Зас Љd Љпа. — Мисирка

ВД, мисирка (тиква) Цу, мисирка (тиква) Заа, мисирка (кокошка)

Љпа. — мјешавина ВД, мјешавина Цу Зас Љq Љпа. — млаћеница

ВД, млаћеница Цу Заф. — млинарица ВД, млинарица Цу Заф Љq

Љпq ПД. — моба ВД, моба-мобе Пп, моба-мббе Цу Заф Љq. —

мржња ВД, мржња-мржње Цу Заф Љпа, мржња-мржње Љq. — мр

коња ВД, мркоња Цу Заф Љg Љпо. — музиља ВД, музиља ПД, му

зиља Цy Заа Љq. — муpва-мурава Цу, мурва-мурава Љпq, мурава

Бери (Љ). — муха ВД, муха-мухе Д6 Заф Љq, муха-мухе Лп, муга-муге

Пч, муа-муе О, мува-муве Цу. — мушица ВД, мушица Цу Заф Љq Љпа

Пп, — навала (навала) ВД, навала Зас Љпа, навала Љq, навала Цу.

— навика ВД, навика Цy Заd Љq ПД. — навлака (навлака) ВД, на

влака Цу Зао Љq Љпq. — нагодба (нагодба) ВД, нагодба Зас Љпа,

нагодба Љq, нагодба Цу. — награда/награда ПД, награда Цу. — нагрда

ВД, нагрда Цу Заф Љq Љпq. — најамница ВД, најамница Цу Заф Љпq.

— намјера ВД, намјера Цу Заф Љq Љпq П.Д. — наплата ВД, наплата

Цу Заф Љq Љпq. — наполица ВД Цу Заф Љq, наполица ПД. —

наслада ВД, наслада Цу Заф Љq Љпq ПД. — натега ВД, натега Цу

Заф Љq Љпа. — наука ВД, наука Цу Заф Љq Љпq Пп, — нафака

ВД, нафака Љq Љпа, навака Цу Заф. — небраћа ВД, небраћа Цу

Заф Љq Љпq. — небрига ВД, небрига Цу Заф Љq Љпа. — незгода

ВД, незгода Цу Заф Љd Љпа. — неколицина ВД, неколицина Цу

Зас Љq Љпа. — неправда ВД, неправда Цу Заф Љq Љпо Пп, —

неприлика ВД, неприлика Цу Заф Љq Љпа. — Неретва ВД, Неретва

Цy Љq Љпа. — нероткиња ВД, нероткиња Цу Заф Љпq. — неслога

ВД, неслога Цу Заф Љq Љпq ПД. — низбрдица ВД Заф Љq Љпq,

низбрдица ПД, низбрдица Цу. — новајлија ВД, новајлија ПД, новај

лија Цу Заф Љq. — ногавица ВД, ногавица Цу Зас Љq Љпа. —

ножница „у Ц. г.“ ВД, ножница (ногар и корице) Цу Заф Љq Љпq.

— њушка (њушка) ВД, њушка Цу Заф Љg Љпq. — обрезотина ВД,
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обрезотина Цу, обрезотина Заф Пп, — овсеница ВД, овсеница Заф

Љпа. — овца ВД, бвца-бвце Цу, бвца-овце Заф. — овчевина ВД, овче

вина Цу Љq Љпа, овчавина Заа. — огрлина ВД, огрлина Цу Заф. —

одвика ВД, одвика Цy Заa. Љq. — одива „у Ц. г. одива“ ВД, одива

ДБјеq Рокоче (Цу) О Пп, одива Цy Заа Љпа. — одрина ВД, одрина

Цу Зао Љq Љпа. — одртина ВД, одртина Заа Љq, одртина Цу Љпо.

— ока ВД, ока-оке Цy Заa. Ља Љпq. — ордија ВД, брдија Љпа, бр

дија Цу. — оса ВД, оса-осе Цу Заa. Љq Љца О. — основа ВД, основа

Шу Зао Љq Љпа Пп, — оспина ВД, оспина Цу Зао Љпq. — отава

ВД, отава Цy Заa. Љd Љпа. — пажња ВД, пажња О ПД, пажња

пажње Цy Зас Љпq, пажња-пажње Ља. — паљевина ВД, паљевина

Цу Зао Љq Љпа.— пара ВД ПД, пара-паре Цу Заф Љпа. — парица

ВД, парица Цу Заa. Љпа. — патарица „у Ц. г.“ ВД Љq, патарица

Цу Заф Љпq. — патња ВД, патња О ПД, патња-патње Цу Зао. Љпq,

патња-патње Љq. — патријаршија ВД, патријаршија Зас Ља, патри

јаршија Цу Љпа. — паучина ВД Цy Заа Љq, паучина ПД. — паша

(звање) ВД, паша-паше Цy Заа Љq Љпа, паша-паше Лп. — пелена

ВД, пелена Цу Зао Љq Љпа О. — перјаница ВД, перјаница Цу Заа

Љq Љпq. — пијавица ВД, пијавица Цу Заа Љq Љпq ПД. — планина

ВД, планина/планина Цу ДБјеq О, планина Зао Љq Љпо Пп, на пла

нину Цy Ко. — плата ВД, плата-плате (плате Цу, плата-плате Љпа,

плата-плате Пп Љq. — плетиља ВД, плетиља ПД, плетиља Цу Заф Љq

Љпа. — погрешка ВД, погрешка Цy Зас Љq Љпо П.Д. — познаница.

ВД Ља, познаница ПД, познаница Цу Зао. — појата ВД, Љq, цојата

Цу Заф Љпа. — појатица ВД Ља, појатица Цу Заа Љпq. — покрађа

ВД, покрађа Цy Заa. Љq Љпа. — пољаница ВД, пољаница ПД, по

љаница Цу Зао Љq. — помајка ВД, помајка Цy Зас Љq Љпа. — по

мрчина ВД Љпо, помрчина ПД, помрчина Цу Зас Љg. — порција

ВД, порција ПД, порција Цу Заа Љq Љпа. — посестрима ВД, посе

стрима Цу. Заa. Ља Љпа. — посленица ВД, посленица Цу Зас Љпа.

— правица ВД, правица ПД, правица Цу Заа Љq.— праља ВД Љq,

праља Цy Заа ДБјеq Љпа П.Д. — пратљача ВД, пратљача Цу Зао

Љпа. — пратња ВД, пратња-пратње Цy Зас Љq Љпо. — првине ВД

Заф, првине Цy Љq Љпа. — преља ВД, преља Цy Зас Љq Љпа П.Д.

— преобука ВД Љq, преобука Цy Заа. — препелица ВД, препелица

Цy Заa. Љq Љпа Пп Лп. — пријевара ВД, превара / пријевара ПД,

преварајпријевара Цу Заф, превара Љq Љпа. — пријетња ВД ДО О,

пријетња Пч, пријетња – пријетње Цу Зао Љпа, пријетња-пријетње

Љq. — присбјкиња, присбјкиња Цу Љпа, присојкиња Заа. — проше

Вина ВД, прошевина Цу Зао. Љq Љпа. — прошња ВД, прошња ЉПС,

прошња-прошње Цу Зао Љq. — пртиница ВД, пртиница Цу Љпа. —

пруга ВД, пруга-пруге Цу, пруга-пруге Љпа, прослава пруге Љп. —

прчевина ВД, прчевина Цу Заса Ља Љпа. — пукотина ВД, пукотина

Цу Зао. Ља Љпа. — пустина ВД, пустина Цу Зао Љq Љпо П.Д. —

путањица ВД, путањица ПД, путањица Цу Зас Љq. — пухалица „у

Црмн.“ ВД, пy(в)алица Цу Зао Ља Љпq.— пчела ВД, чела-челе Цу,

чела-челе Зао. Ља, пшећа-пшčле Пи. — радња ВД, радња Лп, радња

радње Цy Зас Љпq, радња-радње Љd. — Радбјка ВД, Радојка Пу Зао
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Љq Љпа. — разблудница ВД, разблудница ПД, разблудница Цу. —

развалине ВД Цy Заa. Ља, развалина ПД. — разлика ВД, разлика

Цу Зао. Љпq Пп, — размирица „у Крајини Неготинској“ ВД, разми

pица ПД, размирица Цу Заа. — размјена ВД, размјена Цу Заа Љq

Љпq П.Д. — раскрсница ВД, раскрсница ПД, раскрсница Цу Заа Љq

Љпq. — раскућа ВД, раскућа Цу Заа Ља Љпq. — расправа (расправа)

ВД, расправа Цу ПД. — рђа ВД ПД, pђа-рђе Цу Зао Љq Љпq Пп,

— рђица ВД, рђица Цу Заа Љпq. — решетка ВД, решетка Цу Зао

Љq Љпа. — робиња ВД, робиња Цу Заa. Љq Љпа. — робињица ВД,

робињица Цу Зао Љпа. — родбина ВД, родбина Цу Заф Љq Пп ИХ.

— роса ВД ПД, pöca-pôсе Цу Зас Љq Љпq. — росица ВД, pöсица Цу

Зас Љпа. — рпа ВД, pпа ПД, pпа-рпе Цу Заф Љq. — рудина ВД,

рудина/рудина ИХ, рудина-рудине/рудине Цу. — Рудине-Рудина ВД,

Рудине-Рудина/Рудина Цу, Рудине-Рудина Љпq, од-Рудина Љп. — ру

jeвина ВД, pујевина Љпа, рујевина Цу Зас Љq. — рука ВД, рука

руке Цу Заф Љпа, рука-руке ДБјеq. — салата ВД ПД, салата Цу

Зас Љq. — самарџија ВД, самарџија Цу Заф Љq. — саонице ВД,

саонице Цу Заф Љq Љпф. — сарма ВД, сарма Љпа. — сачма ВД,

сачма-сачме Цу О. — седамнаестина Цу, седамнаестина Љп. —

Сењанка ВД, Сењанка Цy Зас Љq Љпа. — сестрица ВД, сестрица

Цy Љq. — сестрична ВД, сестрична Цу Заф Љq Љпq. — сипња

ВД, сипња-сипње Ља, сипња-сипње Цу Заф Љпа. — ситнице ВД, сит

ница/ситница Пп, ситница Цу Заф. — скитња ВД, скитња-скитње

Љq, скитња-скитње Цу Заф Љпq. — скорпија ВД, шкорпија Заф Љq,

шкорпија Цу. — сламница „у Боци“ ВД, сламница Цу Заф Љq Љпq.

— слезина ВД, шљезина Цу Заф Љпq (пљештеница Љg). — слобода

ВД, слобода Пч, слобода Цy Зас Љq Љпа О. — служба ВД ПД,

служба Д6 Пч Љпа, служба-службе Цy Зас Љq О. — слутња ВД,

слутња-слутње Цу Заф Љq. — слушкиња ВД, слушкиња Цу Зас Љq

Љпа. — сметња ВД, сметња-сметње Љq, сметња-сметње Цу Заф Љпа.

— смола ВД, цмбла-цмоле Заф, цмбла-цмбле Љпа, цмбла-цмбле Љq,

цмола-цмöлејцмбла-цмбле Цу. — смрeкoвина ВД, смрeкoвина Цу Заф

Љq Љпа. — смутња ВД О Д6, смутња-смутње Цу Заф Љпо Пч. —

снаха ВД, сна(х)а-сна(x)é/cна(x)é Цу ДБјеq Заф. — совица ВД, совица

(креја) Цу Љq, совица Заф. — coха ВД, соха-сохе Заф Љd, co(в)a-

сö(в)ê Цy Љпq. — сошица ВД, сошица Цу Заф Љq, совица Љпа. —

спарина „у Хрв.“ ВД, спарина Цу Заф Љпа. — спрдња ВД, спрдња

спрдње Љq, спрдња-спрдње Цу Заф Љпq. — Србија ВД, Србија Цу

Заф Љq Љпq. — срма ВД, сpма-срме Цу Заф Љпq, сpма-срме. Љq. —

стаза ВД, стаза-стазе Цу До. — старјешина ВД, старешина Цу Заф

Љпq, стар(ј)ешина Љq. — статива ВД, стативе Заф Љq. — стопа ВД,

стопа-стопе Цy Заа Љq Љпа ПД Пп Д6 О. — стопаница ВД, стопа

ница ПД, стопаница Цу Заф, стопаница (= стопа, мера) Љq. — стопица

ВД, стопица Цу ПД. — стотиница ВД, стотиница Цу Заф Љq П.Д. —

Стреканица ВД, Стреканица Цу. — судбина ВД, судбина Цу Заф Љq Љпа.

Пп, — судија ВД, судија Заа, судија Цу Љq. — суза ВД, суза-сузе Цу

Зас Љq Љпа Пч О ПД ИХ. — сузица ВД, сузица Цу ПД. — суложница

суложница ПД, суложница Цу. — сумња ВД, сујма Љп, сујма-сујме
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Цy Заа Љпа, сујма-сујме Љq. — сутука (сутука) „у Боци“ ВД, сутука/

сутука Цу, сутука Заа, сутука Љпа, сутука ПД. — тазбина ВД, таз

бина/тазбина ИХ, тазбина Цу ДБјеq Заса Љq Љпq Пп, — тетка-тетке

ВД Зас Љпа, тетка-тетке/тетке Цу. — ткаља ВД, ткаља Цy Зас Љq

Љпq. — тоња ВД, тоња-тоње Цy Заа Љq Љпq. — топола ВД, топола

Цу Зао ДБјеa, — торба (торба) ВД, торба-торбе Цy Зас ПД ИХ,

торба-торбе) торба-торбе Пп, торба-торбе Љпа, торба-тбрбе Љq. —

торина ВД, торина Цу Заa. Љq Љпq. — трампа-трампе ВД Цу Заф,

трампа-трампе Љq, трампа П.Д. — трговина ВД, трговина Цу Заа Љq

Љпа Пп, — тресловина ВД, тресловина Цу (тремесла Љq, магpива

Заф). — трешња ВД ДО О, трешња-трешње Цу Заф Љпq Пч, трешња

трешње Љq. — тројица ВД, тројица Цу, тројица /свети-Тројица Љпф,

тројица Љп.— тужба ВД ПД, тужба Д6 Пч, тужба-тужбе Љq, тужба,

тужбе Цy Заса.—тужбалица ВД, тужбалица Цу Заа Љпа, тужбарица Љq.

—тушица „у Боци“ ВД, тушица Цу Заа. — узбрдица ВД Заф, узбрдица

ПД, узбрдица Цу. — узда ВД, узда-узде Цy Зас Љd Љпа. — уздица ВД,

уздица Цу Заф. — узма ВД, узма-узме Цу Заса ПД. — ујчевина ВД,

учевина Цу Заа Љq Љпq. — укљева „у Ц. г.“ ВД, укљева Цу Заф

Ља Љпа. — унча „по зап. кp.“ ВД, унча-унче Цy Заd Љq П.Д. —

урвина ВД Љq, уpвина Заа Љпq, Урвина (јама у Бјелошу) Цу. —

уредба ВД, уредба Цy Заа, уредба Љq Пп, — утробица „по југоз. кр.“

ВД, утробица ПД, утробица Цу Зас Љq Љпа. — фереџа ВД, фереџа Зас

Љq П.Д. — хајка ВД, ајка Заа Љпа, ајка Цy Љq. — халуга „у Ц. г.“

ВД, алуга Љпа, алуга Цy Зас, халуга Ља. — царевина ВД Цy Љq,

царевина ПД, царевина Заа. — Цвијета ВД, Цвијета-Цвијете Цу Љq

Љпа П.Д. — цвјетоња ВД, ћетоња Цу Заф Љq Љпа. — церовача ВД,

церовача Цу Зас Ља Љпа. — ципела ВД, ципела Цу Зао Љq Љпа. —

цјепаница ВД, ћепаница Цу Зао Љg Љпа. — цјепаничица ВД, ћепа

ничица Цу. — цмола: в. смола. — цокуле ВД Заd Љпа, цокуле Цу

Ља. — Црквице ВД, Црквице Љq, Црквице Цу Зао. — Цуцкиња ВД,

Цуцкиња Цу Зао Љq Љпа. — чаршија ВД, чаршија Цу Заа Љq Љпq.

— чатма ВД, чакма Цу. — чела: в. под пчела. — чесма ВД, чесма-чесме

Цy Зас Љпа Пп, — чобаница (чобаница) BД, чобаница ПД, чобаница

Цy Љq, чобаница Заф. — чорба (чорба) ВД, чорба-чорбе Цу ПД,

чöрба-чбрбе Зас Љq, чорба-чорбе Љпа. — џада-џаде Цу, џада Ма

хала Момишићи Љпq. — шаљивчина ВД, шаљивчина Цу Заа Љq.

Љпа, шаљивчина ПД. — шваља ВД, шваља Цy Заа Љd Љпq ПД

ДБјеq. — шерпа ВД, шерпа-шерпе Цy Зас Љпа, шерпа-шерпе Љq.

— шетња ВД Д6 О, шетња-шетње Цy Заа Пч. — шина „у Сријему“

ВД, шина Цу Зао Љq Љпа. — шкaтула ВД, шкатула Цу ПД. — школа

ВД, школа-школе Цу Зао ПД Љпа, школа-школе Ља, и-шкбле Под

буковица (Цу). — штеточиња ВД, штеточина Зас Љq, штеточина Цу

Љпа ПД. -

4. Именице четврте врсте, благодат ВД, благодат Цy Зас ПД. —

благбст ВД ПД, благбст/благбст ИХ, благбс Цу ДБјеq, благбс Заф

Љq Љпq. — варошчад ВД, варошчад ПД, варошчад Цу. — вјернбст

ВД, вијернбст Д6, вјернбс(т) Цу Заф Љq Љпа ПД О Пч. — вријед

нбст ВД, вредност/вредност ИХ, вреднос Цу Заф. — грсти „у Ц. г.“



Староцрногорски говори — акценат 93

ВД, грсти Цу О. — дужнбст ВД, дужнбст/дужнбст ИХ, дужнбст/

дужнбст Д6, дужнбс Љq, дужнос(т) Цу Заф Љпа ПД О Пч. — за

раван/зараван ИХ, зараван Цу Заф Љпq. — једнакбст ВД, једнакбс

Цy Зас Љq Љпq. — мрзбc(т) BД ПД, мрзбст/мфзбст ИХ, мрзбс Цу

Зас Љq. — немилост ВД, немилбс Цу Заф Љq Љпа Пп ПД. — отров:

в. под 1. А. — продб-продбли „у Ц. г.“ ВД, продб-продоли Цу Заф

Љq ПД. — част-части ВД, част-части/части До О, част-части(honor)

/част-части(convivium) ПД, част)-части (у оба значења) Цу Заф Љq.

ГЛАГОЛИ

91. (Глаголи типа ломити-лдмпм ВД нису овде навођени ако у

СК-ЛБ припадају типу ломит-лдмпм; сложени глаголи наведени су у

азбучном реду као прости.)

амбисати-амбишем „у Ц. г.“ ВД, амбисат-амбишем Заф амбисат

-амбисам Цу Љq Љпq. — аминати ВД, аминат Цу. — бањати ВД,

бањат Пп, бањат Цy Зас Љq. — бацати, цам ВД, бачат-бачамјбачат

бачам Цу, бачат-бачам Заф Љq Љпq. — бацити-бацим ВД, бачит

бачим/бачит-бачим Цу, бачит-бачим Заф Љq, бачит-бачим Љпq. —

бискати-биштем ВД, бискат/бискат-биштем Цу, бискат-биштем Заф Љq.

бистрити-бистрим ВД, бистpит-бистрим Цу. — бити-бијем ВД, бит

бијем Цу Заф Љq Љпq. — благословити-благословим ВД, благословит

Цу Заф Љq Пп, — бочити-бочим ВД, бочит-бочим Цу. — братимити

ВД, братимит Цу Заф Љq Љпа. — бривати-бривам „у Ц. г.“,бри

јати-бријем ВД, бриват-бријем Заф Љпq, бријати ИХ. — броћити

броћим ВД, броћит-броћим Цу. — брстити-брстим ВД, брстит-брстим

Цу. — будалити-будалим ВД, будалит-будалим Цу, будалит/будалит

Љпq, будалит Љq. — букарити ВД, букарит Цу Заф Љq. — венути

ВД, венути ИХ, венут Ља, венут Цy Зас. — владиковати ВД, вла

диковат Цу. — војштити ВД, војштит Љпа, војштит/војштит Цу. —

вољети-волим ВД, вољети-волим ИХ, вољет-волим Цу Зас Ља. —

гацати-гацам ВД, гацат-гацам Цу Зао. Љпа, гњацат-гњацам Љq. —

гракнути ВД, гракнут Цy Зас Љq Љпа. — гронути ВД, гронут Цу

Зас Ља, гронути ИХ.— гутати-гутам ВД, гутат-гутам Цу Заа Љq. —

дарнути ВД, дарнут Цу Зао Пп, — дисати-дишем ВД, дисат-дишем

Цy Заd Љq Љпа. — дирати ВД, дират Цy Љпа, не треба га дират

Бје. — зађенути ВД, зађенут Цy Зас Љq Пп, — длакавити ВД, дла

кавит Цy Заа Љq Љпq. — дријети-дерем ВД, дријет-дерем Цу Заа

Љq Љпа, дријет-дерем Бата (Цу). — дрљати-дрљам ВД, дрљат Ља,

дрљат Цy Заа Љпа. — дудукати ВД, дудукат Љпq, дудукат Заа, ду

дукат Љq. — жигнути ВД, жигнут Цу Пп, — заборављати-заборављат

Зао, заборављат Цy Љпа. — зборити-зборим ВД, зборит-зборим Цу

Зао Љq Љпq.— звијукнути-звијукнем ВД, звијукнут-звијукнем Цу Љa

Љпq. — звоцати ВД, звбцат Цу Зао. — зивнути ВД, зивнут-зивнем

Цy Заа Љq. — зовнути ВД, зовнутјзбвнут Цу, збвнут Заа Ља Љпа.

— играти-играм ВД, играт-играм Цу Заа Љq, играти/играти ИХ. —

ићи-идем ВД, ић-идем Цу ДБјеq, идем. Момишићи Пп, идеш Толоши,
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иде Махала; зађем ВД Цy Заа, зађем Пп, дођем ВД, дођем Цу

Заа Ља ДБјеq Пп, — јавнути се ВД, јавнут Цу Зао Љпq. — јагмити

ВД, јагмит Цу Заф Пп, — јаокнути-јаокнем ВД, јаокнут Цy Заа Љq.

— јести: изијо Цy Заа Љпа, изијо ђао (изр.) Цу. — јурнути: јурни

Цy Љпа, јурни (приповедачки императив) Љпа. — какотати ВД, ка

котат Љq, какотат Цу, кокотат Љпq. — картати се ВД, картати ИХ,

картат Цу Заф Љq. — кашљати ВД, кашљат Цу. — квpкнути ВД, квр

кнут Љпа, квpкнут Заа Љq, квpкнут/квpкнут Цу. — кишити-киши

ВД, кишит-киши Цу Заа Ља Љпа. — кликовати „у Ц. г.“ ВД, кли

коват Цy Заа Љпа, кликоват Љq. — кљувати ВД, кљувати ИХ,

кљуват Цy Заа Љq Љпа. — ковати ВД, коват Зао Љq Љпа. —

кошкати се ВД, кошкат Цу Зао Љq Љпа. — красти-крадем ВД,

крас-крадем Цу Ља, крадем / крадем Заа, крадем / крадем Љпа, краду

Махала, краде Момишићи. — крвити се ВД, кpвит Цy Заа Ља Љпа.

— кресати ВД, кресат Цу Зао Љq. — крити-кријем ВД, крит-кријем/

кријем, кријем Заа, кријем/кријем Ља. — крмаукати-крмаучем ВД, кр

маукат Цy Заа Љq. — кршити-кршим ВД, кршит-кршим Цу Зао

Љq Пп, — курвати се ВД, курват Цу Зао Љпа, курвати ПД. —

ланути ВД, ланути ПД, ланут / ланут Цу, ланут Зас Љпq, лајнут Љq.

— ледити ВД, ледит Цу, ледит Лп. — лелекати (лелекати) ВД, ле

лекат Цу Зао Љq Љпа. — либати-либам „у Ц. г.“ ВД, либат-либам

Цy Заса Ља Љпа. — линути-линем ВД, линут Љпа, линут Цy Заа,

плинут Ља. — липсати ВД. липсати ПД, лисат Цy Заса Ља Љпо.

— маглити-маглим ВД, маглит-маглим Цу. — макнути ВД, макнут

Цу Зао Љq Љпа. — маукати ВД, маукат Цу Зао. Љg Љпа. — мау

кнути ВД, маукнут Цу, маукнути / маукнути ПД. — машити-машим ВД,

машит-машим Цу Зао Љq Љпа. — метнути /пометнути ВД, метнут|

пометнут Цу Заф Пп, — мéцати ВД, мецат Цy Заа Љq. — мирбожати

се ВД, мирбожат Цу, мирбожат Заф. — множити-множим ВД, млб

жит-мложим Цу Зас Љq. — мргодити се ВД, мpгодит Цy Љq Љпа,

мргодит Заф. — муљати ВД, муљат Заф, муљат Љq Љпq, муљат Цу.

— мунути ВД, мунут Цу Заф Љq Љпq. — наклопити се ВД, наклопит

Цy Зас. — нећкати се ВД, нећкат Цу Заф Љq Љпq. — нишанити

ВД, нишанит Цу Заф Љq, нишанит Љпq. — брати ВД, орат Заф Љq

Љпq, орат/орат Цу. — памтити ВД, памтит/памтит Цу, ово сам упам

тијо Момишићи. — панути ВД, панут/панут Цy Љпq, панујо Љп. —

поперити „у Ц. г.“ ВД, перит-перим || поперит-поперим Цу, поперит

Љпа, поперијо, бадијерну Љп. — пити-пијем ВД, пит-пијем Цу Заф

Љq Љпq. — питомити ВД, питомит Цy Зас Љq Љпа. — плакнути

ВД, плакнути ПД, плакнут Цу Заф Љq Љпq. — пламати ВД, пламат

Цу Заф Љq Љпq. — планути ВД, планути ИХ ПД, планут Пп,

планут Цу Заф Љq Љпq. — пљувати ВД, пљувати ИХ, пљуват

Цy Зас Љq Љпq О Пч, пљуват Лп. — половити ВД, половит Цу

Заф Љq Љпq. — правдати ВД, правдати ИХ, правдат Цy Зас Љq

Љпq. — прати-перем ВД, прат-перем Бата (Цу) прат перем Цу Заф

| Љq, перем Штитари (Љ). — праћакнути ВД, праћакнути/праћакнути

- ПД, праћакнут Цу Заф Љq Љпq. — претати ВД, претат Цу Заф,

претат)прећат Љq, прећат Љпq. — пријатељити се ВД, пријатељит
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Цу Заг Љq. — пртити-пртим (снег) ВД, пртит-пртим Цу Заф Љq

Љпq. — псовати ВД, псоват Цу Заф Љq Љпq О Пч. — пустити

-пустим ВД, пуштит Цy Зас Љq Љпа Пп, напуштили Рокоче (Цу).

— пуштати (несвр.)/пуштати(= пустити) ВД, пуштат(несвр.) / пуштат

(свp.) Цу, напуштали Љп, — работати-работам ВД, работат-работам

Цу Заф Љq Љпq. — разуpити ВД, разуpити ПД, разурит Цу Заф Љq.

— рђати ВД, рђат Цу Заф Љq Љпа. — регнути-регнем ВД, регнут

регнем Цу Заф Љпq. — сванути ВД, сванут Цу Заф Љq Љпq. —

свирнути ВД, свирнут Заф Љца, свирнут Цу. — свједочити-свједочим

ВД, ćедочит-ćедочим Цу Заф Љq Љпq. — силацати ВД, сиљацат Цу

Заф. — сипати-просипати ВД, сипат-просипат Цy Љпq, просипали

Штитари (Љ). — ситнити-ситним ВД, ситнит-ситним Цу Заф Љq Пп.

сјећи-сијечем ВД, ćећ-ćечем/сијечем Цу Заф, ćећ-ćечем Љg Љпф. —

смијати се-смијем ВД, смијат-смијем Цу Заф Љq, смијат-смијем Љпq.

— сновати ВД, сноват Цу Заф Љq Љпq О Пч. — спонтати-спонтам „у

Рисну“ ВД, спонтат-спонтам Цу Заф. — срдити се ВД, срдит Цу,

сpдит Заф Љq Пп, — стимати „особито по зап. кp.“ ВД, стимати ПД,

стимат-стимам Цу Заф Љq, стимат Љпq. — стругнути (побећи) ВД

ПД, стругнут Цy Заа Љq Љпq. — сукнути ВД, сукнути/сукнути ПД,

сукнут Заф Љq, сукнут Цу. — сунчати се ВД, сунчати ПД, сунчат

Цу Заф Љq Љца. — таворити ВД, таворит Заф, таворит Цу. — так

нути ВД, такнут Љпа, такнут Цу Заф Љq. — тамњети-тамним ВД,

тамњет-тамним Цу Заф Љq Љпq. — трампити „у Бачкој, а у Србији

трампити“ ВД, трам пит Цу, трампит Заф, трампит Љg Љпq. — тре

нути ВД, тренут Заф Љq Љпа, тренут Цу. — трљати-трљам ВД,

трљат-трљам Цу Заф Љq Љпq. — тровати ВД, троват Зас Љq

Љпа О Пч, — тулити (=гасити) ВД, тулит Љq, тулит Цу Заф. —

ушати-ушам „у Ц. г.“ ВД, ушат-ушам Цу Заф, ушат-ушам. Љq, ушат

ушам Љпq, ужат-ужам Његуши. — фијукати ВД, фијукат-фијучем

Цy Заа Љq Љпq. — цањати-цањам „у Рисну“ ВД, цањат Цу. Заа. —

цијукати ВД, цијукат Цy Заа Љq Љпа. — частити-частим ВД, частит

частим Цу. — чезнути ВД, чезнут Цу, чезнут Зас Љq Љпq. — че

шати-чешем ВД, чешат-чешем Заф Љq Љпq, чешат/чешат Цу. — че

шљати-чешљам ВД, чешљат-чешљам Цу Заа Љq Љпа Лп. — шестати

ВД, шестат Цy Заса Љпо. — шишати ВД, шишат Цу. Заа Љq Љпа.

— шкодит Заа Љq Љпа, шкодити ВД, шкодит Цу. — шкрокати „у

Сријему“ ВД, шкрокат Цy Заса Љq. — штампати ВД, штампати ПД,

штампат Цу Заф Љq Љца. — штркати се ВД, штркат Цy Зас Љq.

— шчепати-шчепам ВД, шчапат-шчапам Цу, (ш)чацат Љпа, чапа ме

руком Љц.

ОСТАЛЕ РЕЧИ

92. aj бо (без акцента) „у Дубр.“ ВД, ај-бо Цу. — амин ВД, амин

Цy Заа Љq Љпа. — бакрeн ВД Заа, бакрен/бакрен ИХ, бакрен-бакрен

Цу, бакрен Ља. — бјелушаст ВД, бјелушас Цу Заса Љq Љпа.— бла

гош „у Ц. г.“ ВД, благбш Цy Заса Ља Љпа. — богами Цу, богоми

Љпа, богами Заљут (Цу). — божји ВД, божи Цу Зас Љq О, божји
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Дб. — брезов ВД, брезов ПД, брезов Цу. — бугарски ВД Цу, бу

гарски Рокоче (Цу). — будаласт ВД, будалас Цу Љq Љпа. — ваз

дашњи „у Ц. г.“ ВД, ваздашњи/ваздашњи ПД, ваздашњи Цу Лп. —

ваљан ВД, ваљан Лп, ваљан Цу Љq Љпа Д6 Пч О.— варошки ВД,

rapсцки Цу Ља Љпа. — велики ВД, велик Цу Зао Љq, велик До

ПД, велик / велик Лп, велик / велик ИХ, велики Пч О, велику Ко

Крусе (Љ). — вељи ВД, вељи Цу ДБјеq Заа Љq Љпа, вељи Лп. —

вит ВД, вит/вит ИХ, вита-витб Цу Зао Љq Љпа П.Д. — вјенчани

ВД, вјенчани Цу Зао Љd Љпа Лп. — владичин ВД, владичин Лп,

владичин Цу. — војводски ВД, војвоцки Зао. Љпа, војвоцки Цу Љq.

вратни ВД, вратни Цу Заа Љq Љпа Лп О. — вунат ВД, вунат ИХ,

вунат Цу Пп, — газдински ВД, газдински Цу Љпа. — гвозден-гвоз

дени (гвоздени) ВД, гвозден || гвозден ИХ, гвозден-гвоздени Цу Зао

Љq. — голубаст ВД, голубас Цу Зао. Љпа, голубас ДБјеq Ља. —

голцат ВД Заa. Ља, голцат Цy Љпа. — господски ВД, госпоцки ПД,

госпоцки Цу Зао Љq Љпо. — гостински ВД, гостински ПД, гостински

Цу Зао Љq. — гријешан ВД, гријешан Љq, грешан Цу Заф Љпа ИХ.

— гулбзан ВД Цу, гулозан Лп.— дану „у Дубр.“ ВД, дану Цу. — дањи

ВД Љq Љпq, дањи Цу Заа. — дарбвни ВД Ља, дарбвни Љпа, дарбвни

ПД, даромни Цу Заа. — двапут ВД, двапут Цу Зао Љq Љпq. — десни

ВД, десни Цу Заа Ља Љпа, десни Лп. — диван ВД, диман О, диван Цу

Заса Ља Љпа. — дивљи ВД, диваљ Цy Зас Љq Љпа. — донекле ВД,

донекле Цу Ља, донекле Љпа. — дондолен “у Рисну“ ВД, дондоле

Љпа, доноле Цу. — досадан ВД, досадан Цу ПД — достојан „у Дубр.“

ВД, достојан Цу Љпq. — доцкан ВД, доцкан Цу Заа Љq Љпq. — дра

говбљно ВД, драговољно Цу Зао Љпа. — дрвен ВД Цу Заф, дрвен

Љq, дрвен/дрвен ИХ. — дугачак (дугачак) ВД, дугачак Д6, дугачак О

Пп, дугачак Цу Заф Љq Љпq. — дуги дуги ИХ, дуг-дуги ВД, дуг-дуги

Цy Зас Љg. — дугуљас Цу Заф Љg Љпа, дугуљаст ВД. — душ

мански ВД, душмански Цу Зао Љq Љпа. — ђавољи (teuflisch)/ђавољи

(kein einziger) „особито у Херц. и у Ц. г.“ ВД, ђа(в)ољи (teuflisch)-ђа

(в)ољи (kein einziger) Заф Љпq О Пч, ђа(в)ољи (teuflisch)/ђа(в)ољи и

ђа(в)ољи (kein einziger) Цу, ђа(в)ољи (у оба значења) Љq. — ђутуре ВД,

ђутуре Цу Заф Љq Љпq. — жалостив ВД, жалостив Цу Заф Љq Љпq.

— ждребећи ВД, ждребећи ПД, ждребећи Цу Заф Љq Љпа. — же

сток ВД, жесток Д6 ПД, жесток Цу Заф Љq Љпq Лп Пч О. — за

видљив ВД, завидљив ПД, завидљив Цу Заф Љq Љпq. — загушљив

ВД, загушљив Цу Заф Љq Љпq. — заклонит ВД, заклонит Цу Заф

Љq Љпq. — заувар ВД, заув)ар Цу Љq Љпа, заухар Заф. — зауварно:

као код заувар. — здравцит ВД, здравцат Зас Љq, здравцат Цy Љпq.

— зеленкаст ВД, зеленкас Заф Љq Љпq, зеленкас Цу. — изобила ВД,

изобиља Заф Љпа, изобила Цу Љq. — имућан ВД, имућан Цу Зад

ИХ. — Испрвице ВД Љq, испрвице Цу Заф Љпа. — Истинити ВД,

истинит ПД, истинит Цy Заа Љпа. — Истински ВД Ља, истински Цу

Заd Љпа. — јасенов (јасенов) ВД, јасенов Цу Заа Ља Љпа. — једак

(једак) ВД, иједак Цy Лп. — један ВД, један Цу Заа Лп. — једар

ВД, једар Цу Заа Љa ИХ. — једва ВД, једва Цy Заа Љпа, једва-je

стигок Подбуковица (Цу). — језерски ВД, језерски Цу Заa. Љg Љпа.
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— јесењи ВД, јесењи Цу Зао Љq Љпа. — каменит ВД, каменит Цу

Заa. Љq Љпа Лп, каменит ПД. — кано ВД, канб (увек ненаглашено)

Цу. — клеков ВД, клеков ПД, клеков Цу Зао. — кљунат ВД, кљунат

ИХ, кљунат Цy Заа Љq Љпq. — колико ВД, колико Цу Заа Љq

Љпq, колико Љп. — коликогођ ВД, коликогођ || колико гођ Цу. —

код Цу Заa. Ља, код Момишићи Цетињеq. — користан ВД, корисан

Зас Љпа, корисан Цу Љq, корисвeн Пп, — кочоперан ВД Љq

Љпа, кочоперан Цу Заа. — крај (предлог) ВД, крај Цу Заф. —

краљев ВД, краљев Цу Зао Љпа, краљевија војника Ко. — краљевски

ВД, краљевски Љq Љпа, краљевски Цу Заф. — кратак Д6 Љпа, кра

так ВД, кратак / кратак О, кратак / кратак Заф, кратак Цy Љq ИХ

Лп, за кратко вријеме Љп. — крњорог ВД, крњорог Цу Зад. — кру

шков ВД, крушков Цу Заф Љq Љпа.— крцат ВД, крцат Цу Заф Љq

Љпq Лп, — куд куда ВД, куђ (куј) (=у ком правцу) Цу Зад Љq

Љпа, кудајкудије(н)/кудије(н)/кудијенаке/кудијенаке Цу, у За Љ Љq

као и у Цу само нема облика куда. — кумов ВД Заф Љпq, кумов

Цy Љq. — курјачки ВД, курјачки Цу Заф Љпа, курјачки Љq. — кутњи

В ПД, кутњи Цу Зас Љq. — лаком Цу Заф Љq BД, лаком / лаком

ИХ. — ланих „у Ц. г.“ ВД, ланик Цу Заф Љq Љпа. — лежећке ВД,

лежећке Цy Љq Љпа, лежечке Заф. — магарећи ВД, магарећи Лп,

магарећи Цу Заа Љq Љпа.— мајсторски ВД, мајсторски Цу Зас Љq

Љпа. — Маџарска ВД, Мађарска Цу Заф Љq Љпq. — маџарски ВД,

мађарски Цу Заф. — мек ВД, ПД, мек/мек Цy ИХ, мек Д6 Пч Лп

О. — месни ВД ПД, месни Цу Заф Љq Љпq. — милостив ВД, мило

стив Цу Заф Љq Љпq Пп Лп. —мјешовит (мјешовит) ВД, мјешовит ПД,

мјешовит Цу Заф. — мрачан ВД, мрачан ИХ Заф, мрачан Цу Љq. —

мрзан ВД Цу, мрзанJмрзан ИХ, мрзан ПД. — мртав ВД, мртав Љпq,

мртав Цу Заф Љq, мртав ПД, мртав О. — набусит ВД, набусит Цу Заф

Љпq. — назад ВД, назат Љпq, назад Цу Заф Љq. — наопак ВД, наопак Цу

Зас Љg Љпq. — наопако: в. наопак. — наопачке ВД, наопачке Цу Зад

Љпа. — наочиглед ВД, наочиглед Цу Заф, наочиглед Љq. — наочит

ВД, наочит Цу Заф Љпа. — напрасит ВД, напрасит Цy Зас Љq Љпq

Пп, — нарочито ВД, нарочито Љq, нарочито / нарочито Цу Заф Љпа.

— насртљив ВД, насртљив ПД, насртљив Цу Заф Љq Љпq Пп, —

насупрот ВД, насупрот Цу Заф, насупрот Љq Љпq. — натрашке ВД,

натрашке Цу Заф (назадачке Љq Љпq). — наупрт ВД, наупрт Цу Заф

Љq Љпq. — наште срца ВД, наштесрца Цу Заф Љq, насре-срца Љпq.

— невјешт ВД, невјеш(т) Цу Заф Љq Љпq. — недјељни ВД, не

ђељни Цу Заф Љq Љпq ПД. — незгодан ВД, незгодан Цу Заф Љq

Љпq. — нездрав ВД, нездрав Цу Заф Љq Љпа. —неки ВД, неки (као

неодређена заменица)/неки (анаф, заменица) Цу. — немило ВД, не

мило Цy Љq Љпа . — немио ВД, немијо Цу Заф Љq Љпа. — неопран

ВД, неопран Цу Заф Љq Љпq. — неправедан ВД, неправедан Цу

Зас Љq Љпq. — неправо ВД, неправо Цy Зас Љq Љпа. — непре

стани ВД, непрестани Цу Заф Љq Љпq. — нескладан ВД, нескладан

Зас, нескладан Цу Љпq.— несложан ВД, несложан Цу Заф Љq Љпа.

— несташан ВД, несташан Цу ПД. — нечист ВД, нечис Цу Заф Љq

Љпа. — ниједанјниједан Цу. — Никољдан Цу Заф, Никољ-црква За.

7. Српски дијалектолошки зборник
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— новцат ВД Заа Ља, новцат Цy Љпа. — њезин ВД, њезин Цу Зао

Љq Љпа, њезин Ћеклићи. — Њемачка ВД, Њемачка Цy Заa. Љq Љпq.

— обичан ВД, обичан(обичан Цу, обичан Зао. Љq Пп, — овакб ВД,

öвако/овако Лп, овакб Цy Зас Љq Љпа, овако Рокоче Цу. — овамо

ВД, овамо / овамо Лп, овамо Цу Зао. Ља Љпq. — оволико (оволикб)

ВД, оволикоlоволико Лп, блико/оволико Цу Заа Ља Љпа. — овуда:

в. куда. — овчји ВД, овчи Цу Зао Љq Љпа ПД, овчи Лп. — одмб

ран ВД, одмбран Цу Зао Љq Љпq ПД. — однекуд ВД, однекуд Цу

Заd Љq Љпа.— око (предлог) ВД, око Цу Зао Љq Љпа. — округао

ВД, округа Цу О. — оли ВД Ко Љa, óди Љпа, оли Цу Заса. —

омашке ВД, омашке Цy Заa. Ља Љпq. — он (бн) ВД, он Цу Зас Љq

Љпq Лп. — онаки ВД, онакви Цу Зао Љq Љпq, онакви Лп. — оно

вечери ВД, оновечери Цу, оновечеријоновечери Лп. — ономадне ВД,

ономадне Лп, ономадне Цy Љq Љпа. — ономлани ВД, ономланик Зад

Ља Љпа, ономланик Цу. — онуда: в. куда. — опорит „у Ц. г.“ ВД,

опорит Цу Заф Љпа. — општински ВД, општински Цу Зао Љq Љпа.

— орлов (брлов) ВД, брлов Цy Љq Љпq. — осим ВД Љпq, осим Цу

Зас Љq. — бcми ВД Зас Љq Љпа, осми Цу. — особити ВД, особит

Цy Зас Љпа. — паметан ВД, паметан/паметан ПД, паметан Цу Зао

Љq Љпq. — петни ВД, петна жила Цу Љq Љпq, петна Заа, петња

Лп. — питом ВД ПД Д6, питом Пч, питом Цу Зао Љq Љпq О, пи

товна Добра Гора (Цу). — плитак ВД, плитак Зас Љq Љпа Д6,

плитак Цy ИХ. — плоснат ВД, плоснат ИХ, плоснат Цy Заa. Ља, пљо

снат Пп, — подмукао ВД, подмукао Лп, подмука Цy Љq Љпа О. —

полако ВД, полако/полако Цу, полако Заa. Ља Љпа. — понајвише ВД,

понајвише Цy Заа Љпа. — поповски ВД, поповски Љпа, поповски Цу

Зао Љq. — поподне О, попбдне Цу Пч. —попречке „у Ц. г.“ ВД, попречке

Цy Заа Љq Љпа. — потпуно ВД, потпуно Цу Заа Љq Љпа. — потребит

ВД, потребит Цy Заа Љq Љпа. — правичан ВД, правичан Цу Заф Љq

Љпо Пп. — правцит ВД, правцат Заф, правцат./правцат Ља, правцат Цу

Љпа. — први ВД, први/први Цу Зао, први Љq Љца. — пријатан „у

Грбљу“ ВД, пријатан Цу Зао Љq ПД Пп, — псећи ВД, псећи Цу Заф

Љq Љпа П.Д. — пунцат ВД Заа, пунцат Ља Љпа. — пушчани ВД,

пушчани Цу, пушчани Љпq. — разборит ВД, разборит Цу Заф. — раз

личит ВД, различит Цy Зас Љq. — разуман ВД, разуман Цу Зао. Љq

Љпа. — речит ВД, речит ИХ, речит Цy Заа Ља Пп, — рођени ВД, pö

ђени Цу Зао Љq Љцq. — румен ВД, румен Љпq Пп, румен Цу Заф

Љq. — руменкаст ВД, руменкас Љq Љпа, руменкас Заф, руменкас Цу.

— руњат ВД, рунат ИХ, руњат Цу Зао Љq Љпа Пп, — самцат ВД

Зас, самцат Цy Љq Љпа. — свекров ВД, свекров Цу Заa. Љq Љпа.

— свилен (свилен) ВД, свилен Цу Заa. Ља Љпа, свилен ИХ. — сви

јесан ВД, свјесан Цу Заф Љq Љпа. — седми ВД Заa. Љq Љпа, седми

Цу, навр седме неђеле дана Љп. — сестрин ВД, сестрин Цу Заа Љq

Љпq. — сив ВД, сив / сив ИХ, сив Цу Зао Љq Љпа ПД, сиви Лп.

— сиротињски ВД, сиротињски Цу Зао. Љq Љпq. — сјеверни (сје

верни) ВД, ćеверни || ćеверни ПД, ćеверни Цу Заа Љq, ćеверни Љпа.

— скитачки ВД, скитачки Цу Зао Љq Љпа. — скрај (предлог) ВД,

скрај Цy Заа. — смрeкoв ВД Ља, смрeкoв ПД, смрeкoв Цу Заа
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Љпа. — спреман ВД Љq, спреман Цу Зао Љпq ПД. — срећан ВД

Цy Заa. Љq, срећан/срећан ИХ. — срочит ВД, срочит Цy Заа Љq,

cречит Љпа. — стасит ВД, стасит ИХ ПД, стасит Цу Зао љq.

— стравичан ВД, стравичан Цу Заф Љq Пп, стравишан Љпq. —

судњи ВД Цу, судњи ПД. — сулуд ВД, сулуд(ан) Цу Заф, сулудан

Љq Љпq. — сумитице „у Рисну“ ВД, суматице/сумитичке Цу Заф. —

такб ВД, такојтако Лп, такб/тако Цу, такб Заф, Љq. — таман (gerade

и сл.) BД, таман Цу Заф Љq Љпо. — таондан „у Ц. г.“ ВД, таогдан

(та-огдан) Цу Љq. — теретан ВД, теретан ПД, теретан Цу Заф Љq

Љпq. — трешњoв ВД, трешњев Цу Заф Љq Љпq. — трупачке „у

Ц. г.“ ВД, трупачке Цy Заа Љq Љпq. — туда: в. куда. — увис

ВД, увис Цу Заф Љq Љпа. — украј (предлог) ВД, украј Цу Заф. —

уназад ВД, уназат Љпq, уназад Цу Заф Љq. — унутра ВД, унутра

Цу Зад, унутра Цетиње. — упоредо ВД, упоредо Цу Љq, упоредо

Заa. Љq. — ушимице ВД, ушимице Цу Заф Љq Љпq. — Француска

ВД, Француска Цy Заa. Љq Љпа. — француски ВД, француски Цу

Љq. — цигли ВД, цигли Цу Љq Љпа. — цијене ВД, цијене/цијене

Лп, цијене Цу Зао. Ља Љпq. — црвенкаст ВД, црвенкас Заа Љq

Љпа, црвенкас Цу. — чазбен „у Боци“ ВД, чазбен / чазбен ИХ,

чазбен Цу Заф Љq Љпа. — часни ВД, часни Љq, часни Цу Заф Љпа,

часни Лп. — чесов „у Херц.“ ВД, чесовјчесов ИХ, чесов Цу Заф

Љq. — четвороношке ВД, четвороношке Цy Зас Ља Љпа. — четири

ВД, четери Лп, четиријчетири Цу. — чудноват ВД, чудноват Цy Заa

Љq Љпq Лп, — шарен ВД, шарен Пп, шарен Цу Зао Љq Љпа Лп.

93. Како се види из овог прегледа, речи у којима се акценат

колеба или показује дијалекатске разлике има доста велик број, по

мом материјалу нешто изнад хиљаду. Детаљним испитивањем овај број

би се свакако нешто повећао. Да би се објасниле ове разлике, требало

би спровести опсежна истраживања; у то ја овде не могу улазити,

него ћу се ограничити на неке начелне напомене.

1) Велики број ових колебања јавља се код наставака који по

казују новију продуктивност, па је природно што су се при грађењу

нових речи успостављали различити акценатски односи по разним

говорима.

2) Типу опсена-жене у СК-ЛБ припада знатно мање речи него

на пример код ВД. Изгледа да је овај акценатски тип у староцрно

горским говорима доста давно изгубио продуктивност, тако да му

речи новијег порекла нису прилазиле. Тип глава-главе нешто је про

дуктивнији, нарочито у Љешапској нахији; ван Љ изгледа да постоји

тенденција да се основе које се завршавају групом сугласника одва

јају од овог типа и прилазе типу лађа-лађе.

3) Новије, балканске позајмице показују велику разноликост у

акценту, што долази услед различите продуктивности појединих акце

натских типова у говорима у које су улазиле овакве речи.

4) Речи код којих се у реченици често редукује акценат под

дожне су услед тога акценатским колебањима (овакб/овако и сл.).

7+.
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5) За велики број речи страног порекла не могу се правити

непосредна упоређења акцента. Наиме, у Вуковом речнику углавном

нема тих речи, а ни у народном говору оне немају чврсто место, него

се употребљавају више случајно. Ако се овде не може говорити о

одређеном посебном акценту неке позајмице, ипак се јасно уочавају

неке акценатске тенденције и правила продуктивности акценатских

типова, која су понекад тако јака да потпуно прецизно одређују какав

акценат мора имати реч одређеног морфолошког типа ако се употреби.

И у тим тенденцијама има доста разлика од акцентуације уобичајене

у савременим главним центрима. Навешћу неке категорије речи из

новог правописног речника, код којих акценат одудара од онога који

би те речи морале имати на терену који испитујем, па и уопште у

црногорским говорима.

Тако речи на -ија готово редовно имају акценат који одудара од

староцрногорских акценатских тенденција. Према књижевном -ација,

-лдгија у Старој Црној Гори обавезан је акденат -āција, -лбгија, а

такав би акценат морале имати и речи као што су у Правопису:

авенија, аверзија, агенција, агрондмија, академија, алегдрија, Алек

сандрија, алергија, алхемија, анатомија, анемија и многе друге. Речи

као агресија, акција, амнестија, анексија имале би силазни акценат

на истом слогу (агресија и сл.). Исти однос вреди и за суфиксе

-изам, -(ист)ичан, -истички, -(и)тика и др. Речи на -ант, -ент имају

на крајњем слогу дуги акценат: агент, ађутант итд.



III ДЕО

ФОНЕТИКА

НАПОМЕНЕ О ФОНОЛОШКОЈ СИСТЕМИ

94. Гласовна система у говорима СК-ЛБ одликује се извесном

нестабилношћу и неуједначеношћу, тако да на разним тачкама тери

торије имамо различит број фонема.

У Цу она углавном изгледа овако:

самогласници: и, е, а, о, y, p;

сонанти: в, л, љ, p, ј, м, н, њ,

сугласници:

зв. безв.

уснени б П

Д Т

зубни З С

S ц

Ж Ц

алвеоларни II Ч

3 ć

ПаЛаТаЛНИ ђ ћ

веларни | г к

Како се види, код сугласника је отклоњена извесна несиметрич

ност, карактеристична за књижевни језик, наиме не постоје непарни

безвучни сугласници, а поред палаталних африката постоје и палатални

фрикативни сугласници.

Ова тежња за симетријом или паралелизмом изражена је и

другде у говорима СК-ЛБ, у Љп алтернирају донекле и в) ф (уп. црф

и сл.).
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95. Вокали у Цу сви, укључујући и вокално р, познају нормалне

квантитетске разлике, и могу стајати у свим положајима у речи.

Извесна ограничења или тенденције ограничавања јављају се у СК-ЛБ

при додиру два вокала. Тако је сажимањем практично елиминисана

комбинација ао; такође треба поменути тенденцију скраћивања суседних

вокала (читаху || читау), затим девокализацију вокалног pиспред о

(умљро). Ова девокализација рне захвата целу територију: у Цу,

ГБје и За нисам је бележио, забележио сам је у ДБје, Љ, Љп, Зети

и Метеризима (Ријечка Нахија). Према томе, ова појава захвата југо

источну Стару Црну Гору (Милетић је констатује за Црмницу, стр.

69). Друкчији начин девокализације бележи Вуковић: умрб.

У зетској равници звучни сугласници на крају речи прелазе у

безвучне (укључујући прелаз -в у —ф), што сужава позиције у којима

могу стајати звучни сугласници: сат, глат, књас, књас-Мирко, осиф,

нат у бога — Љп ; Бећир-бек-је, кат — Моглишићи; никат, у рот,

збок, послијет, брбт, сат не знам, кат, насрет, књас, докас, гас на

Дајбабе, плдф — Махала. Овакво, потпуно губљење звучности на крају

речи није особина говора СК-ЛБ. Ипак се у Љ могу чути појединачни

примери за ову појаву, нарочито у прилозима за време (сат, никат

— Штитари — и сл.).

У Зетској равници постоји још једна важна одлика фонолошке

системе: мешање л и љ. Ја сам ову појаву детаљније испитивао у Љп,

где се л и љ не разликује испред е, и, и имају у том положају вред

ност меког л. Међутим, у другим положајима разлика између ове две

фонемe сасвим јасно се чува. Истина, етимолошко љ доста је блиско

обичном штокавском л, иако приметно мекше, али је етимолошко л

упадљиво тврдо, приметно тврђе пего у Катунској нахији у истим по

ложајима: Лубд, луђи, лешкополски, Далам, али Лужница, луп (од

луб), Лук (= Луг), Толоши итд. И код неких информатора из Махале

и Горичана (Зета) могао сам констатовати разликовање л и љ ван

положаја испред е, и, али ту писам вршио детаљнија испитивања.

Сем побројаних фонема јављају се — у извесним узвицима и

другим емоционалним или ономатопејским речима — и друкчији

гласови, они, међутим, и не иду у нормалну гласовну систему. Такав

је на пример слог који би се могао означити са “g (т артикулисано

са, затвореним уснама + вишеструко пу, који се јавља у глаголу

“ућпт се Цу и у топониму “Џћина Гора (у Кривошијама) Цу. На

рочито су честа у узвицима разна назална образовања (назално-орална

или и чисто назална, са потпуном преградом у устима), затим звучни

задњенепчани спирант (са оралном, назално-оралном или назалном арти

кулацијом), затим т (приближно) са увлачењем ваздушне струје и др.

О ФОНЕТСКОЈ ВРЕДНОСТИ ГЛАСОВА

96. У Цу, Бје и За а је по гласовној вредности врло блиско

књижевном, али ипак нешто затвореније, са пасивнијим положајем

усана. У ДБје, Љ. и Ко, као и у зетској равници, боја а је често по
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мерена у друкчијем правцу, у правцу отворенијег, предњег а, заправо

у правцу црногорског „полугласника“ (в. детаљније у одељку“о по

лугласнику).

Од осталих вокала извесну флуктуацију показује е, и то не само

дуго него и кратко, иако знатно ређе. И ово је особина граничног

појаса према говорима са „полугласником“ (ДБје, Љ, донекле Ко), али

се понекад чује и даље, на пример у Цу: нећу, немам — Рокоче. По

Малецком (231) у Цу, О, За, Ко, Бје е је једнако књижевном, док у

Ћеклићима, као и другде где се чува нарочити рефлекс за полугла

сник, долази до затварања. Данас се та граница не би могла тако

јасно оцртати; ја сам понекад могао констатовати затворено е у свим

племенима (уп. горње примере из Рокоча). Ипак је затворено е

углавном напоредо са помућеним а, односно са засебним рефлексом

Полугласника.

Забележио сам, у Љц и Зети, и случајеве мућења у испред

ј, заправо известан степен асимилације (померање артикулације у

према предњем непцу). То сам бележио ретко, само у радном придеву

на -ујо (са аналошким ј): панујо Махала, кренујо, погинујо Љп.

Уопште — што се тиче односа палаталних и непалаталних гла

сова, заправо — асимилаторног деловања самогласника на сугласнике

и обрнуто, територија СК-ЛБ није јединствена. Цу, Бје и За пред

стављају једну крајност: овде практично нема таквих појава, у чему

се ови говори слажу са суседним херцеговачким говорима, а и с

књижевним језиком. Другу крајност представљају говори суседни

албанском језику и уопште говори са „полугласником“, где артику

лација л, затим к, г, х зависи од природе следећег самогласника.

Љ и Ко стоје на средини, при чему је у Љ више оваквог померања

артикулације него у Ко“.

Иначе, на целој територији СК-ЛБ може се чути прелаз ју у ји

у примеру добројатро, напротив ујтро (што ће бити од уитро) бележио

сам само на територији која гравитира зетској равници. Примере као

иче, што поред итро бележи Мил. (47), нисам бележио.

Да поменем овде и извесну асимилацију а према ј у суперла

тивном префиксу нај-, коју сам код појединих особа бележио у горњем

делу Цу. Боја а се овде креће у правцу напрегнутог и, међутим

потпуни прелазак нисам бележио (Мал, бележи чисто ни-: намлађи

и сл.).

* посебно што се тиче артикулације л највеларније л бележио сам у Љп

Љешанско л ван положаја испред е, и имам утисак да је нешто мање веларно него

у Љп и источној Црној Гори у истом положају, али се јасно уочава разлика између

њега и л испреде, и. У овом последњем положају љешанско л знатно је меки“

него нпр. у Цу и врло је блиско по степену умекшаности са љешкопољским 43

ипак мешања са љ у Љешанској нахији уопште нема, јер је глас љ сасвим „M“
тј. нормалне штокавске артикулације. Идући према северозападу територи)“ ск-лб

разлика између ове две позиционе варијанте л постепено се смањује, да би се у

северозападном делу изједначила са односом ових варијаната у нормалном књи

ЖеRНОМ изговору. - -
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У зетској равници бележио сам и умекшано р од рj: барактар,

барак — Момишићи, перанике Махала. Приметна је и промена боје а

иза оваквог р, али нисам бележио потпуни прелаз у е (уп. баректаре,

Мил. 47). У катунским племенима ово нисам бележио, у Љ изузетно“.

О РЕФЛЕКСИМА &

97. У СК-ЛБ је основни рефлексе у дугим слоговима ије (тј. ије),

а у кратким је. Међутим, компликованије је питање о развоју ре

флекса e иза р, као и испред ј, о и у случајевима као биљег. Да

нашње стање ових рефлекса у СК-ЛБ јесте овакво:

— уместо ре (са кратким „јат“) ни у једном случају немамо рје

изузев што сам у Парцима (Љ) забележио старјешина и старје

шинство;

— испред о и ј уместо е имамо доследно и, изузетак је сејат

(али гријат, вијат) Љq; одступања има и код глагола смпјат се (в. ниже);

— ван ове позиције једини случај у коме е поуздано прелази у

и јесте биљег и изведене речи (ипак сам забележио и обељежје /би

љега Ља); заповиђет је несигурно, а и ретко се чује.

98. На основу стања у СК-ЛБ може се претпоставити оваква ре

лативна хронологија:
-

1) вокализација л на крају слога;

2) промена č+j, o y и +j, o;

3) промена ре (са кратким е) у ре;

4) губљење х у средини речи.

На овакву хронологију упућују примери као дијоба, видијо, гријат

се, гредта; Љешанско ćејат и Милетићеви примери грејат, ćејат,

стареји (39) могли би упућивати на друкчију, обрнуту хронологију

промена под 2 и 3, ако није на одсуство промене е у и утицала слаба

артикулација ј.

Што се тиче фонетске суштине ових промена e и фонетских

услова њиховог вршења, тешко је доћи до прецизнијих закључака.

Тако се на основу материјала СК-ЛБ не може са сигурношћу утврдити

да ли се испред ји о мењало у и само кратко е или и дуго. У Цу,

истина, имамо смпјат се и смијем се, али сам у Бје бележио и смијеје

се, у Љ сам бележио смије се. Код Вука је рефлекс & у овој речи

кратак. Одавде би се могле изводити противречне претпоставке:

најпре — да је и дуго е давало и, а да је смијеје се аналошко обра

зовање према смијех, смијешан и сл.; обрнуто — да је дуго е и у

овој позицији давало ије, а да смијеје се / смије се, смије се представља

старији акценатски дублет, док би се смије се могло схватити као ка

* Треба да напоменем да нисам са посебном подробношћу испитивао и бе

лежио разне фонетске нијансе које немају битнијег утицаја на фонолошку ситуацију,

и да би се — нарочито за југоисточни део територије СК–Љ — подаци које сам

изнео вероватно могли знатно проширити.
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сније анолошко дуљење (према дават-дајем). Међутим, ниједна прет

поставка није сигурна.

Ван овога имамо дуго и уместо & и у императиву разумиј (поред

чешћег разуми), али ће ово бити накнадно дуљење.

Такође нам усамљени пример биљег (и изведенице) не даје до

вољно основа да одредимо услове оваквог мењања е. Не би било

оправдано ту промену сводити на утицај следећег љ — с обзиром на

примере као бјељи, забјељиват и сл. Вероватније је да је ту било и

дисимилаторног утицаја следећег е, са чим би се слагало и сиђети (Ј. В.

17; у СК-ЛБ je ćebeт) и заповиђет“. Што се тиче примера приђе и сл.

(употребљава се и прије(д) и пређе) биће у праву Мил. (42) да је то

аналошко образовање према прије, а не фонетска промена е у и. За

право ће пређе бити нормални облички компаратив од пријед (са се

кундарним д). Пошто и само прије(д) има компаративно значење, лако

је могло доћи до контаминације. Пример заповиђет такође је несигуран,

јер ту може бити обличког утицаја глагола виђет.

99. Префикс пре-, кад одговара кратком слогу, даје увек пре-, а

кад одговара дугом слогу, гласи двојако: прије- | пре-. Заправо, у ре

чима старијег постанка он редовно гласи прије-: пријебај, пријелаз

(нпр. место где се прелази ограда), пријеклад, пријеплет и сл. У но

вијим, аналошким образовањима или унесеним речима чује се пре

предлог, прендс, прелаз (прелажење) итд. Код глагола прећи (ређе у

другим речима) чују се напоредо обе варијанте.

Забележио сам у Цу ове екавизме: префикс не- (код неодре

ђених заменица и прилога), зеница, мрзет, цеста (биће новија реч),

целиват, позледит, леб, обећат.

Примери, биљег Цу Заф Љq, биљегоша Цу, обиљежје Цу

За Бје, обељежје Љq, облележе Љп, ćедијо Цy За, вређело Цу

Бје Зас, не било ти заповиђено Цу, неђеља Цy За Ко Љ, бјељи

Цу Заф ДБјеq Љq; М. Ст. (24) бележи само бјелег и сл., код

Мил. (42) имамо биљег / бјелег итд., код Ј. В. (17) биљег, сиђет,

ја сам у Трепчи бележио биљег, ćеђет. — горет Цу Заф ДБјеq Љq,

речица Цу Заф Љq, Коренићи Цу Љd, старешина Цу Заф ДБјеq,

старешинство Цу Заф, старешина / старјешина Љq, старјешинство

Љq, горе Цу Заф ДБјеq Љq; доследан прелаз ре у ре у кратким

слоговима бележе и Мил. (137), М. Ст. (23), Станић (у поме

нутом извештају), а Ј. В. (16) бележи и одступања: старјешина,

корјена (у примеру стар(ј)ешина проблем је нешто друкчији него

код ре у другим позицијама, јер је стари облик био старејшина).

— гријат Цу Заф ДБјеq Љq, усијат Цy Зас Љпq ДБјеq, yćејат

Љq, овијат Цу Заф ДБјеq Љq Љпq, стари Цу Зас Љq ДБјеq, пле

тијагу Цу, плетијаху || плетијау Зас Љq, стијо Цy Љq, сријо Цу

Заф, горијо Цy ГБје, сијо, ијо | jeo Цу. — отпређе, напређе, нај

приђе За, приђе Бје За, пријед Цу Бје ДБјеq. — пријебој Цу Бје

ДБјеq Заф, пребој Ља, пријелаз Цу Заф, пријеплет Цy Заа Љq,

* Дисимилацију је у овој позицији претпоставио Решетар (Der št. D.).
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преćедник / пријеćедник Цу Заф, пријеćедник Љq, пријеђем / пре

ђем Цу Заф, пријеђе Љq, пријеша, прешли, пређеш (!), пређосмо

За, пријеша Ко, пријешли Љп. — неко, нешто, некакав Цу Заф

Љq Љпа ДБјеq, зеница, мрзет, целиват, леб, обећат, позлиједит ||

пожлиједит. Љg, понела— понеса Љп (свакако аналошко е), по

нијела-понијо Љq. — руковет Цу, руковијет Ља, болес Цу Заф

Љq; и Малецки бележи за Цу руковет, болес; уп. руковиет,

болиес код Мил. (45). — кисело Пу Заф Љq, киселица, киселић,

укиčелит Цу, у овој основи имамо рефлекс е и код Мил. (45)

и код Ј. В. (17). — сирома / ćерома Цу, сиромах ДБјеq Заф Љq,

сиромашан Заф, широмашан (ретко) За; код Ј. В. (17) je ćepo

ма(шан), а и ја сам у Трепчи бележио такве примере. — андијо ||

анђео-анђела Цу Заф, анђијо (са ђ!)-анђела Љq; уп. и Ј. В. (17),

Мил. (45). — косијер, путијер Цу Заф Љq, водиjер Заф Цу;

слично је и код Ј. В. (17) и М. Ст. (27). — овицер, командир ||

командијер, брегадир/брегадијер Цу, инжинијерима Подбуко

вица (Цу), овицер, командијер, поткомандијер, командијера (и

иначе се у оваквим речима ије понаша као рефлекс е, тј. е се

не дуљи у генитиву множине). За, официјер Момишићи, факир ||

вакир Цу, факијер Љq, талијер Цу Заа, колијер Цу Заа Љq;

уп. и код Мил. (46), М. Ст. (27) и Ј. В. (17). — бистијерна Цу

Зас Љq Крусе (Љ), гушћерина Грахово ; уп. и код Мил. (45).

— мишћело Цу Заф Љq (мистијо Мил. (45), кандило / канђело

Цy Љq, канђело Штитари (Љ); и код Мил. (45). — бутига Цу

Бје Љq; код Мил. (45) бутиега. — пирлија Цу, пилијерна Љa;

код Мил. (45) пилијерица. — травеса Цу, травеза Љg; травиеза

код Мил. (45). — подумента Цу, полумента Зао Љq; подумијента

код Ј. В. (17). — лептир Љq, лепер Заф, лептпр, лептирица Цу;

љетерица Мил. (45). — кастилито Цу, кастиле Љq Заф, кашћело

код Мил. (46). — вијетат Цу Заф, вијећат Љg. — влеђа(!) Љq; у

Цу је обрвица. — виједро-виједра-вједара Љq (у Цу ова реч није

обична); уп. и код Мил. — купјена Цу (уп. и код Мил., 46), ку

пина Љq. — бјежиш-бјежат Цy Љq Заа ; код Мил. (46) бљежиш

и сл. — Њемац Цу Заф Љq. размијерат, премијерат Цy Љq;

уп. помјерати., J. B. (17). — двјести Цу, двјесто Љq.

100. Напомена. Милетићеви рефлекси дугог е (стр. 34. и даље)

потпуно одударају од стања у СК-ЛБ. За е под дугим акцентом он

наводи ове варијанте: иé, ће, ће, и (ј)е, а за неакцентовано дуго е:

иé, ће, и (ј)е. Овакво стање показује извесну нестабилност самогла

сничке системе, која се у другим правцима одражава и ван Црмнице

на староцрногорском полугласничком терену. Али је лако могуће да

све ове варијанте не представљају фонолошку ситуацију, него да ту

има и фонетских варирања зависних од темпа говора и других слу

чајних околности, при идентификовању таквих варијаната тешко је

за испитивача да потпуно искључи утицај сопственог фонолошког

осећања. У сваком случају, стање рефлекса дугог е какво је Милетић

забележио не може заступати западноцрногорско стање, како узима
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Брабец у Питањима књижевности и језика IV-V, св. Б („и дуго и

кратко е од западне Црне Горе, преко готово цијеле ијекавске Хер

цеговине до Пљеваља, Сарајева и Вареша“), него представља више

локалну или периферијску појаву.

Поменути екавизми углавном су врло стари и широко спрове

дени у српскохрватским говорима (уп. нпр. код Решетара — Der štok.

Dial. 67. и 72, Ившића — Данашњи посавски говор, Рад ЈА 196,

стр. 169 — и другде).

О РЕФЛЕКСУ ПОЛУГЛАСНИКА

101. Најкарактеристичнија црта говора СК-ЛБ јесте одсуство та

козваног полугласника, прецизније — изједначење етимолошког а са

рефлексом полугла ника. Заправо се по овој црти одликују говори

СК-ЛБ од сусједних староцрногорских.

Прецизну границу простирања „полугласника“ тешко је дати,

јер је прелаз постепен. Ипак мислим да се може узети да се полу

гласничка граница поклапа са племенском границом Цуца и Ћеклића,

затим са границом Катунске и Љешанске Нахије са Ријечком. То би

заправо могло да се узме као некадашња граница. Данас и с једне и

с друге стране постоји прелазни појас, тако да се по целој Љешанској

Нахији, затим у Доњим Бјелицама може чути извесно, скоро сасвим

факултативно мућење а у правцу „полугласника“. Такву појаву, у

мањој мери, бележио сам и у Команима, па и на Чеву и у Горњим

Бјелицама; изузетно и у Цуцама.

У Љешанској Нахији ова појава неће бити условљена само ути

цајем ријечких говора, него и говора зетске равнице, па и источно

црногорских (отуда мућења а у Команима).

С друге стране, у Ћеклићима, Косијерима и Ђиновићима при

метан је обрнути утицај, тако да се готово избрисала разлика на

пример између Штитара и Ђиновића. Врло слично је стање у Љп и

у Зети.

Како је поменуто, ово мућење је углавном факултативно. Ипак

се код најстаријег поколења запажа да је чешће у извесним полу

гласничким позицијама, док код млађих поколења далеко прелази ове

границе. Тако сам у Махали у току вишечасовног разговора са

једним објектом педесетих година утврдио отприлике овакав однос:

a/a=10/100; при томе се а јављало углавном у суседству уснених

сугласника, али се прецизнија правила нису дала утврдити. У доњој

Љешанској Нахији сретао сам млађе објекте код којих је мућење ре

довно. У Момишићима сам код представника најстаријег поколења

констатовао мућење углавном у неким полугласничким позицијама (у

генитиву множине, у радном придеву, укључујући и тип гледа и др.),

док је код млађих поколења мућење знатно чешће и произвољније.

Уопште узето, може се рећи да се на територији СК-ЛБ не одржава

фонолошка разлика између етимолошког а и рефлекса полугласника,
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Неједнак је и фонетски степен тога мућења. Углавном је оно

једва приметно и не достиже отвореност на пример ријечког полу

ГЛаČНИКа.

Уосталом, да би се прецизно утврдио опсег ових појава и окол

ности које утичу на њих, била би неопходна знатно опсежнија испи

тивања него што сам их ја могао спровести.

Примери (са а бележим једва приметну помућеност а у

правцу „полугласника“, а нешто јачу са а“): Цу: данас, овацаг,

двој-опанака, доша, васи вијек, дана итд., утека (Рокоче), изаша

(Рокоче), данас, дана, да ђаољи (Заљут), глеја, ćека, данас,

дана, дана, прео зуба (имам само те примере, иначе чисто а); ГБје:

наћас, сад, ка-си доша итд. (Предиш, мућење нисам забележио);

кућа, оваца, да ко малијекне, дан, јавља (Малошин До, овакви

примери изузетно, нормално са а); ДБје: година, оваца“, оваца,

хиљада, такви, чојак, говеда“, стотина, седамнаес; јесам,

бадаљ, ваздашњи (примери са лаком помућеношћу врло су обични),

Љ: доша, данас, ка-са“-ви се заклео, јадо, ка добри, ископа:

му се дом, данас (Ораси; помућеност је доста ретка); данас,

данашњи дан, лако, кат-си га пита (Штитари; помућеност

сасвим обична код неких објеката, нарочито млађих, код најста

рије генерације доста ретка), и-Санџака, пјешки на опанке,

гледање, на ша“, сад је изаша“, данас (лакша помућеност врло

честа — Круce); оста“, брава, наћашњи, ника т, та народ, та

кућа (помућеност ређа код старијих људи, а код неких млађих

редовна — Парци); Ко: пријеша, дана, она те га-је понијела,

мајка, сам сам одијо (помућеност је нешто чешћа у доњим Ко

манима, у горњим само изузетна); ДЗа: дана, дана, година

(мућење само изузетно), ГЗа: нисам забележио помућеност.

ЕПЕНТЕТСКО Љ

102. Као и у другим црногорским говорима и у СК-ЛБ се губи

разлика између рефлекса старијих и новијих група уснени сугласник +j.

Као што је констатовао Малецки, у Цу је по правилу елиминисано

eпeнтетско љ и замењено са ј. Ипак, вероватно захваљујући утицају

околних говора, ни у Цу изговор љ у овој позицији није необичан,

тако да се чује и од типичнијих представника говора. И у Горњим

Бјелицама ситуација је слична цуцкој — доста ретко се чује љ.

У ДБје, За и Љ. слика је већ обрнута: померање се врши у

корист љ. Примери типа пљесма (у позицијама најновијег јотовања)

рекао бих да преовлађују у За и ДЉ; у ДБје и ГЉ већ су ређи.

Нигде, ни ван Цу, нисам бележио доследну употребу љ у рефлексима

свих јотовања: свуда се чује и ј, и то углавном у позицијама најно

вијег јотовања, врло ретко старог и новог.

Доследно спровођење ј уместо епентетског љ у Цу тешко да ће

бити чисто анолошки процес. Вероватно овде постоји и фонетска
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тенденција, која се уклапа у општу тенденцију редуковања, заправо

ублажавања напрегнутијих артикулација. У начелу је могућно да таква

фонетска тенденција, ако и не достиже интезитет довољан за спрово

ђење гласовне промене, ипак сугерише језичком осећању одабирање

варијаната у морфолошким колебањима.

Једини случај где се и у Цу боље чува љ јесу глаголи на -ављат,

овде се најчешће губи в, што и омогућава одржавање љ.

Примери. Грабјанин, у Скопје, јавја, гробље ГБје, вљетрови,

пјесмицу, земља, бјежећи ДБје; дељема, бљеж, пљесма, бјеy,

побљези, мјесто, даљест-иљада, земје, земља, сипљу, гробље За,

пљена (пјена, пљева / пјева, бјежат (бљежат, пљачка, пљуват Заф,

бљеу, невљеста, бљеше, вјетрина, пјевали Ко; пљунем, пљачка,

гробље, земља || земја, сабља, пљена, пјесма, влеђа(!), вљера,

мљера, пљеват, вјeтaр, двјема, убјеније (ген. мн.), пјева (Spreu)

Љq; ублени, мјештани, млели, земjе, обл'êсили, успле, влетар,

цревла Махала.

103. Напомена. Решетар у овоме јављању јместо љ види фо

нетски процес (Der štok Dial., 125). Вушовић (ЈФ IX, 115) сматра

да је то резултат напоредности рефлекса типа пј/ пљ у позицијама

најновијег јотовања. Тако на ово питање гледа и Белић (ЈФ XIV,

169). Ивић (Дијалектологија, 161) допушта за ову појаву могућност

утицаја шиптарског језика, чији говори такође познају промену л' у ј

иза лабијала.

То што ја говорим о гласовној тенденцији не противи се Ву

шовићевом објашњењу. Наиме, и ја сматрам да је механичким, мор

фолошким путем дошло до могућности колебања у овим рефлексима.

Фонетска тенденција, која је у складу са широм тенденцијом избега

вања напрегнутијих артикулација, није вероватно била довољно јака

да изазове гласовну промену, али је могла сугерирати избор између

варијаната које су омогућене морфолошким путем (фонетска тенден

ција при одабирању морфолошких елемената јасно се запажа у неким

односима у грађењу речи, уп. т. 137—138). Бошковић и Малецки

(o. c., 9) указују на периферијски положај говора у којима је најдо

следније заступљено пље од те и сл. Према данас познатим подацима

периферијски распоред ових говора није јасно изражен : у односу ан

Црну Гору Цуце и Бјелопавлићи имају периферијски положај, али

је баш тамо најдоследније спроведена замена љ гласом ј (уп. За Бјело

павлиће у Стевановићевом раду — ЈФ XIII, 37). Према томе, било

би смело ако бисмо на основу периферијског положаја неких говора

у којима је доследније вљера (Црмница, Пјешивци и др.) изводили

одређене претпоставке (у начелу би се у стању периферијских говора

могла огледати старија фаза). Оваква репартиција замене љ гласом ј

(широка заступљеност у Цуцама и Бјелопавлићима) говори и против

Ивићеве претпоставке о шиптарском утицају, бар за дубље делове

црногорске територије.
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О НОВОМ И НАЈНОВИЈЕМ ЈОТОВАЊУ

104. О паралелним појавама у вези са усненим сугласницима било

је речи у претходном одељку; овде ћемо се задржати на осталим

рефлексима најновијег или и новог јотовања, посебно на сугласницима

ć и 3. Овакво обележавање узимам као уобичајено; фонетски би било

ближе ш“, ж“. Износим најпре стање у Цу.

Гласови л, н, т, д редовно се јотују и по најновијем јотовању

(испред рефлекса кратког е): љепота, црњет, ћерат, ђељат итд.

У позицијама новог и најновијег јотовања с редовно прелази у

ć: пáćп, пасак, беe (одатле аналогијом осак, код Вука овсик), класе,

ćутра, ćajaн, ćajem ce, čeh, ćекира, ćес, кućели, ćенокос, ćен, ćевер, ćеме,

ćењат, ćepa, čemnim ce итд.

Ван овога с срећемо у разним хипокористичним образовањима

(укључујући узвике вабљења); Čава Анђина Извори, Mića, ćбли! (при

вабљењу говеда) и сл.

Доста се ретко чује č као резултат асимилације испред ћ: ućћера

Извори и сл. Сливање с са почетним ј у Цу нисам бележио. Такође

се с из префикса не јотује у сложеницама испред јкојим почиње

други део речи : сјашат, сјавит.

105. Компликованија је ситуација за 3, већ због тога што је

мање позиција где би се оно очекивало. Даћу све речи за које ми

је познато да се у њима јавља овај глас: коšп, изес, козавина, Залијек

(од за лијек, значи: у врло малој мери, и има нешто појачано зна

чење у поређењу са залијек), коза (хип. од коза), коз-кдз (узвик за

вабљење јаради). Сем ових случајева 3 се јавља доста често уместо

otc и з у разним индивидуалним хипокористичним образовањима (у те

пању деци и сл.), тачније — у индивидуалним хипокористичним де

формацијама нормалних речи; ово је условљено опонашањем дечјег

говора. Малецки бележи и асимилације типа из ђетелине; ја сам их

врло ретко слушао у Цу.

Иначе је у Цу зеница, мрзет, узјашат / узјаaт, изјавит, изјаловит,

зјапи (у инфинитиву ми овај глагол није познат, а ни зjати нисам чуо).

Како се види, једини примери јотовања з јесу коза и изес. При

мери зеница и мрзет као да упућују на то да је зе давало зе, али се

овоме противи изас — ако прихватимо Вуковићеву претпоставку (стр.

45) да овде није било цротетичког ј, него да је јотовање изазвано

гласом ј из ијекавског рефлекса č. Изгледа да треба признати да се

овде не могу дати сигурна решења.

106. Најновијим јотовањем обухваћен је и сугласник ц, који даје

ћ: ћелина, ћеља (комп. од цијел= пуномастан), ћепак (који се лако цепа,

о дрвету), ћење (комп. од цијене= jeфтино), ћедило, ћевчица (дем. од

цијев).

Најновије јотовање врши се и у групама свј, цвј, двј ако је

испало в : ćедок, ćеддчат, ćетоват, ćетан, Ћетко, ћетас, ћетови,

међед (али: звјездица, свјесан, несвјестица, двјеста / двјести и сл.).
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Да напоменем најзад да се утицај књижевног језика на рефлексе

јотовања готово не запажа. Овога утицаја можда има више код епен

тетског љ, као и другде где књижевни језик само сугерише избор

између постојећих варијанти.

107. Што се тиче осталих племена, стање се много не разликује

од оног у Цу. Знатније је одступање љешанско кожђа и клашће, као

и скоро редовна асимилација ш, окс, испред ћ, ђ, Пример кожђа се

не мора схватити као резултат фонетске промене, нарочито кад се има

у виду алтернирање грджђе | грдје. И клашће би се могло објашњавати

морфолошким утицајима.

Примери, кожђа, изела, залијек, клашће, бČе, узјахат, из-ђе

телине, паси, иčћеpa, pačђера, с једнога, изђељат, 3ђељи ми то,

изјаловит, изђес из игле, иč-Ћеклића Љq, изели, иčђерали

Крусе (Љ), козе, изеде За, кози, паČћ, из ђетелине, изес Заф,

ć-еднога ДЗа; зеница Цу Заф Љq Љпq, мрзет Цу Заф Љq.

IIPOМEНА си, зн, сл., 3л. У шн, 2/Сн, шл, жл

108. Вукова претпоставка да је ова промена изазвана млетачким

утицајем с правом је одбачена (Решетaр, Селишчев, Милетић). За

право се ова појава уклапа у асимилацију с. з. по месту образовања:

према алвеоларним л, ни артикулација су знрелази на алвеоле (ш, ж,

као и ч, и заправо су алвеоларни а не предњенепчани гласови, у

сваком случају, у мом изговору група шн, осн, шл, жл и први и други

глас имају исто место артикулације).
-

Различита судбина група сл, зл испред предњих и задњих само

гласника (до асимилације долази само у групама сли, сле, зли, зле)

вероватно долази услед извесне умекшаности л испред е, и , може

се помишљати и на нешто друкчији узрок, наиме имам утисак да се

л испред самогласника задњег реда слободније помиче напред према

зубима него испред е, и, па бисмо у сла, сло, слу имали прилагођа

вање л артикулацији с а у сле, сли обрнуто.

Територијално ова појава захвата скоро читав терен СК-ЛБ и

представља једну од најупадљивијих разлика према говорима долине

Зете и Мораче. Она изостаје само у горњем (и највећем) делу Цу,

досежући до Бате, Прентина Дола и Круга. Појединачни примери

ове промене могу се чути и изнад ове границе, нарочито у граничном

појасу према племену чевском („Озринићима“). Изузетно сам овакве

примере бележио чак и у Рокочама, а речи кожле, кожлићи гласе

тако свуда у Цу. Одсуство ове промене у горњем делу Цу вероватно

је последица утицаја херцеговачких говора.

Обухватајући Катунску Нахију изузев горњих Цуца и можда

горњих Озринића, затим Љешанску и Ријечку Нахију, горњу Црмницу

и приморје од Боке до Бара (уп. Мил. 146), ова појава има нешто

ужу ареу него староцрногорско преношење акцента.
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Примере преласка скн, згн, скл, згл у шкн, жгн итд. (уп. М. Ст.

41) нисам бележио, овамо не иде ужглобит, а ни шклепат, шклапат

и сл., што је ономатопејског порекла. Такође нисам бележио ни појаве

као шмрека, поштали, раждрмат (Мил. 147), шрећа (М. Ст. 41).

Треба, уосталом, напоменути да се рефлекси ове промене рапидно

елиминишу, знатно брже него други дијалектизми, јер су постали

предмет подсмеха околног становништва. Нарочито је јак тај процес

у крајевима који гравитирају Титограду.

Примери. Цу: мишлим, иж-Нишића, не жнам (само та три

примера, иначе сн, зн . . .) Рокоче, мишли (само тај пример, поред

општецуцког кожл-, иначе сн...) Тоспуде, жнам, жли, лишника

и сл. (код старијих особа) Бата; жли, жнам (чешће сн. . .) Прентин

До; у Доброј Гори, Подбуковици и на Трешњеву је само сн. . .

изузев кожле, кожлићи, кожлад. — Бје: грожница, шнага

(Предиш, изузетно, иначе шнаха), раскршницу, шнахом, жнава,

жнавен (код типичних представника по правилу је шн . . . на

целој територији племена). — За: шешнаес, шнијег, жнам, ижна

боље, ижна-куће, беж-носила, мишли ти, ижнијеше, иж-Нишића,

шеш-неђеља, по моме жнавењу и по кажевању, ш-нама, знадива,

нијесам знава; примери су бележени од врло типичног објекта,

а код млађих и мање типичних представника нешто се слабије

чува шн . . . него у Бје. — жнам, смишлим, жнали (код млађег

света ретко шн . . .) Ко. — Љ: пожнајем, жнам Штитари, беж

-никбга Ораси; шлијепо Крусе, лишника, шлика Парци; и у Љ

се шн. . . доста слабо чува. — Љп: жнам (изузетно, иначе сн. . . ,

као и у Зети).

oСТАЛИ СЛИЧАЈЕВИ ЈЕДНАЧЕЊА СУГЛАСНИКА ПО МЕСТУ

и начину образовања

109. Ово једначење шире је у СК-ЛБ него у књижевном језику

ијекавског изговора. Ово се углавном односи на мењање с, з испред

меких сугласника добивених под утицајем рефлекса кратког е.

У СК-ЛБ се у овој позицији једначење врши скоро доследно :

пошље, опражњет, Шћепан, блијешћет Цу (тако и другде); ређи при

мери одступања чују се само у категоријама са јачим утицајем аналогије:

cњегови Цу, сњегопадно Штитари (Љ) (обично је шњегови, шњегопадно),

али сам бележио само шљепчеви. За пример сусњежица Цу биће тачно

Стевановићево објашњење (стр. 54) да је у питању дисимилација.

Што се тиче једначења с. з. на крају префикса, оно је редовно

испред свих предњенепчаних сугласника изузев испред љ, њ: рашћерат,

ижђес, ишчупат итд. Испред љ, њ, бележио сам примере и са једна

чењем и без њега. У Цу је обичније ово последње: сљубит, сљуштит,

изњушат и сл., ређе обрнуто: шљубљен Бата, шљубијо Извори. Пре

зентски префикс уз- (који облику презента даје значење футура II)
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не једначи се редовно ни пред другим непчаницима: ако усЧита

Трешњево, ак-усчекаш Рокоче (Цу). Бележио сам и примере једначења

c, 3 у предлогу испред речи која почиње непчаником. Међутим, оно

није доследно спроведено. Најчешће се једначи предлог с; с друге

стране, најчешће је једначење испред њ у личној заменици за 3. л.,

па и у одговарајућој присвојној: ш-нsим Цу ДБје За Ко Крусе (Љ);

ш-њима Љq; ш-не фамељбм За; иж-њак Извори (Цу), ш-негдвијем

Рокоче (Цу) ГБје Штитари (Љ), беж-књега Љп (иначе је обичније из

њиг, без њега, с његдвијем). Иначе је исто тако обично једначење с, з

из предлога испред почетног ч (беш-чуда || бес-чуда Цу, ш-Чева Бје;

беш-Чуле За; ш-часа Ко), нешто ређе испред ћ, ђа врло ретко испред

љ, њ (ван поменутих позиција).

О НЕКИМ ГЛАСОВНИМ РЕДУКЦИЈАМА

110. О редукцијама гласова в, ј, х, затим о појавама елизије са

могласника биће речи у наредним одељцима. -

Тенденција разних редуковања једна је од најкарактеристичнијих

особина староцрногорских, па и осталих црногорских говора. Међутим,

говори СК-ЛБ по овоме се не издвајају од суседних. Рекао бих, ипак,

да је овде редукције мање него у Црмници, а више него у Херце

говини; с друге стране, изгледа да је ова појава интензивнија у Љ

(нарочито у ДЉ) него у Цу, Бје и За.

Најподложнији је редукцији крај речи; уосталом, видели смо

да је и преношење акцента изазвано једном врстом редукције у крајњим

слоговима. Редукцији су јако подложне и речи ван реченичног на

гласка, о чему је већ било речи. Ван овога редукцији су подложне

сугласничке групе, са јасно израженом тенденцијом да се напрегнутије

артикулације задржавају само непосредно испред самогласника; у

крајњој перспективи може се говорити о тежњи ка отвореним сло

говима.

Редукције експлозивних дентала

111. У крајњем -ст у изговору типичних објеката оклузива се

углавном не чува; једино се у речима где има јачег аналошког под

стицаја може понекад чути и редуковано —т. Чувања -т више има

у једносложним речима, као што је добро запазио Малецки.

У групама -шт, -жђ, -зд оклузива се обично чува, иако знатно

редукована; ређи су случајеви потпуног губљења.

Крајње -т, -д губи се понекад у речима које чине целину са

следећом речју. Такве је природе губљење -т код броја десет, ређе

девет: десе-брава, десе-коза, десе-мдмака, десе-људи, деве-села (ређе десе

-дваца) Цу, а и другде. Даље имамо: пе-шес, пе-шестина, пе-шесторо,

пе-стотина Цу и другде. Одавде се губљење -т преноси и у друге

бројеве: педесе брава, шесе-коза, ређе шесе дваца итд.

8 Српски дијакектолошки зборник
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т, д на крају предлога. Тешко је овде дати прецизна правила,

јер је губљење углавном факултативно и зависи од темпа и интен

зитета говора, од индивидуалних склоности, од уобичајености синтагме

и др. Сем тога -д се лакше губи у дужим (двосложним) предлозима

а опет најбоље се чува —д у предлозима који би се његовим губљењем

изједначили са другим предлозима (над, под).

Скоро редовно се губи -т, -д испред речи које почињу с те,

д-: пу-двадес, пу-тога-ддла, по-Дврсник Цу, тако и другде.

Мислим да се у другим позицијама најчешће губи -д у пред

лозима насред, усред, посред, изнад. Иначе се скоро редовно губи —д у

неким изразима: д-глади, о-преше, пре-кућу.

Ван поменутих позиција -т, -д се добро чувају на крају пред

лога; ипак сам бележио и примере губљења: ко-сердара — код Јанка

Рокоче (Цу), пре-зорбм Љп, пре-палац, о-пасе смрти гладање За, по

-старбс Бје, пу-њега Штитари (Љ) и др.

-т на крају инфинитива. Доста често сам бележио делимичну

или потпуну редукцију оваквог -т, и то на разним тачкама СК-ЛБ

(највише у Љ). Вероватно је у праву Мил. (180), који у овоме види

аналогију према футуру (позна према познаћу).

Губљење -т, -д у свезама и прилозима. У кад и сад врло често

се губи -д у зависности од сугласника којим почиње следећа реч и

у зависности од тога колико ове речи чине целину са следећом

речју. Губљење је нарочито често, скоро редовно, испред енклитика

које почињу са т-, ћ-, c-: са-ћу ја дбћ, ка-се смркне, ка-ти донесу

Цу и другде, одавде и у другим позицијама: нема са ббгами Цу.

Иначе се -т, -д обично чува; ипак сам бележио и примсре губљења:

једампу Момишићи, једампу, одону навалили Рокоче (Цу), одову-су

оту-су Љп.

Губљење -т, -д у префиксима. Редовно је губљење у дишта, окинут

Цу и другде (окинут је можда аналошко образовање са о-). Факул

тативног губљења има и у другим позицијама, доста ретко: дуцјепи

За, осека Извори (Цу), огpизи Бје.

Остали случајеви губљења -т, д. Редовно је губљење испред

наставка -ство. За ово имам пример из Цу и у једном писму из

ХVIII века.

Специфичне је природе губљење д у ајмо, погле, глејат, ур

(=удри), неaj (=не дај) Пу, ур, глејам Заф, Љq, и условљено је

узвичним карактером тих речи или и положајем ван реченичког

акцента. Пример гле!jºат је вероватно касније извођење према (по)гле,

схваћеног као императив (по)гледни.

ДРедукције назала

112. Постоји врло јасно изражена тенденција губљења сугла

сничког елемента у назалима кад се налазе испред сугласника. Ме

ђутим, назални елеменат се чува и обухвата имплозију следећег сугла

сника и скоро редовно — у извесној мери — цео претходни само

ГЛаСНИК.
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Овом процесу јаче се опире назад м па и њ него н. Ређе —

али ипак доста често — редукује се сугласнички елеменат у крајњем

н, уз назализацију претходног самогласника. До оваквих редукција

долази у овим позицијама:

н+к, г (редовно): банка, иđнга (са н означавам назализовану

имплозију);

н+ c, з (скоро редовно): комански, Брдо Рисaнскб, босански, менза,

бренза (језик се овде примиче деснима само толико колико треба

за с. 3);

н+ д, т, ц, s (самогласник је обично назализован, сугласничка

група се изговара као један сугласник са назализованом имплозијом

а чисто оралном оклузијом и експлозијом, место артикулације поме

рено је, бар понекад, нешто уназад у односу на обично место ар

тикулације дентала): Анто, контат, командир, беванда, конца, бронзин,

н+ч, и (артикулација је као и за претходне групе, место арти

кулације ближе је ч, и него ид: боланца, канца унча, накончат, аниар,

н+ р: помоћ од Унре,

н+л: шенлучит, шенлук,

н+ђ: јенђибула, Анђа, Анђе,

н+ б, п (језик по правилу не додирне алвеоле, услед назалне

имплозије усненог сугласника акустички утисак је ближи гласу м

него н): зеленбаћ, странпутица, једанпут.

За н + м, в, ф, ш, ж, ћ, ј, љ, њ, x нисам забележио ниједан

пример.

Оваква редукована артикулација н испред сугласника није нека

специфичност овог говора; ње у знатној мери има и у књижевном

језику. Ипак је у СК-ЛБ ова појава у неким правцима даље одмакла

него у књижевном језику: претходни самогласник, нарочито дуги,

нешто је јаче назализован; редукција се често јавља и на апсолутном

крају речи; најзад, редукована артикулација н сразмерно је чешћа.

Све поменуте редукције могу се забележити и у додиру две

речи; у овој позицији бележио сам и редукције испред сугласника

за које немам примера у засебним речима дн-ће доћ и сл.).

Рекао бих да је назалност слабије изражена код кратког само

гласника него код дугог. И то ће бити разлог што понекад иза кратког

самогласника долази и до потпуне редукције назала: једа-дан ДБје

Штитари Крусе, итрау || интрау ДБје, комадант ДЗа, бадијерну Љп.

Редукција гласа м изражена је обично у слабијој мери. Доста

ретко долази до таквог степена редукције да усне више уопште не

учествују у артикулацији, тако да је акустички утисак ближи гласу

н него м. Ово најчешће бива у додиру двеју речи, али и у засебним

речима има-нсад ДБје, жна-нсвакојега, сустранка, гостопринство За,

пđнта Момишићи, упфнтијо Штитари, кдншија Махала, кунство, пи
та-нга Рокоче (Цу). с

8“
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Међутим, сасвим је обична таква артикулација м испред сугла

сника при којој долази до артикулационог покрета усана, али једва

долази — или и не долази — до потпуног додира усана.

Глас њ обично нема приметне редукције; ипак сам бележио и

примере са делимичном редукцијом (са пасивном артикулацијом, језик

се не приљубљује уз непце као за нормално њ, а слабији је и назални

елеменат): коњски Штитари (Љ) ДБје.

Вероватно и мајкат (од мањкати) представља редукцију назалног

елемента. Нејасно ми је слањка (од сламка).

Територијално у СК-ЛБ нема битније разлике у погледу редук

ције назала. Ипак бих рекао да је она, као и друге редукције, даље

одмакла у југоисточном делу СК-ЛБ.

Остали случајеви редукције

113. Редукција звучности крајњег сугласника у Зети, Љп и де

лимично у Љ већ је поменута (у одељку о фонолошкој системи).

Понекад се могу чути и примери безвучне артикулације само

гласника. То бива код крајњег вокала ако му претходи безвучни су

гласник. Ова редукција је факултативне природе, а бележио сам је

доста често у Љ, ДБје и Ко: носаху, руке, ријечи ДБје, носаху, више,

јунаке, сваки, носе ДЉ, не бјеше, неће Ко. Примере за ову појаву бе

лежи и Мил. (50).

Остале случајеве редуковања прегледаћемо по гласовима који се

редукују.

Самогласници. Ван елизије у додиру двеју речи, случајеви ре

дукције самогласника нису нарочито бројни, и у главном су ограни

чени на речи које су често ван реченичког нагласка. Тиме ће бити

условљена редукција у речи колко (тако сам, поред колико, бележио

у Љп, Љ. и Ко). Положајем ван реченичног акцента вероватно су

условљене и разне редукције и речи члoвекњ: чбче (на целом терену),

чоек Цу Бје За, чоек | чојак Љ, чојак-чојка Љп, чоек-не-мдже Махала.

Бележио сам још двојца Љп. Махала, ујтро Љп Ко Љ Махала,

забравијо Љп, забравих Крусе.

с, з. Поред књижевном језику познатих редукција бележио сам

и примере са редукцијом у додиру две речи: бе-што-ј-има. За, бе-жене

Извори (Цу) ДБје, бе-живота Рокоче (Цу) За.

л, љ. До редукције типа збориш-и од збориш ли (М. Ст. 55) у

IЦу мислим да не долази. У За је ретка, а у Љ сам је бележио доста

често (при томе и обично губи звучност): идеш-и, оћеш-и Љ. и сл.

Редукцију имамо и у понеђеник Цу Љ и другде, код Мил. је понеди

(ј)оник, што упућује на облик са л а не са љ.

к, г. Глас г редукован је у ђе (од гдје); нађе и неђе могли су

се добити и аналогијом а не фонетским губљењем г. Иначе је редовно

ђегђе Цy За Љ, а поред неђе, ниђе бележио сам и негђе, нигђе (или

са делимичном редукцијом: нигђе За).
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Чешћи су случајеви редукције к. У групи киш к се скоро ре

довно губи ако нема јачег аналошког подстицаја за одржавање (односно

обнављање): Нишићи, Ниша Цу Бје За, лаше / лакше Љq Цу Зад

ДБјеq (овде се ипак к боље одржава захваљујући утицају позитива).

Ван овога к се редовно губи на целој територији у поредбеној

свези ка (од како), понекад и у прилогу: јес ка није Цу Бје За, затим

у предлогу преко, који у Цу, Бје и Љ најчешће гласи прео; оба слу

чаја су вероватно условљена ванакценатским положајем (уп. преко

преосуштра Цу). Овде долази и накав, неакав (у Цу обичније него

некакав).

ш, ж. У југоисточном делу СК-ЛБ бележио сам примере редук

ције ових гласова испред ћ, ђ. Ово се односи на почетно шћ-: Ћепан,

ћери, Ћепо Љq, Сплио-Ћепаноф, ћери Љп, као и на примере грожђе,

гвожђе, који у Круcама и Парцима (Љ) гласе грдје, гвође. У северо

западном делу СК-ЛБ групе шћ, жђ добро се чувају; ипак сам бележио

и делимичну редукцију: шћедни (Подбуковица — Цу).

У Љп сам бележио потпуну или делимичну редукцију ш у гла

голу шчатат: чапа ме руком, шчата, Љп (иначе је шчатат Цy Зас Љq).

ћ. Редукцију палаталног и фрикативног елемента (ако није у

питању аналогија) имамо у ћеклицки, пердвицкт затим у кутња, по

мдтњица и сл.

О СУГЛАСНИКУ 6

114. Као и другде у црногорским говорима (уп. Мил. 106. и

др., М. Ст. 31, Ј. В. 29) в има пасивнију артикулацију, тако да до

лази до делимичне или и потпуне редукције.

Ипак у СК-ЛБ губљење в не узима тако широке размере као у

Црмници, рекао бих да и између северозападног и југоисточног дела

СК-Љ има у овоме разлике (на југоистоку артикулација в је нешто

пасивније него на северозападу).

До губљења в долази углавном у одређеним речима. Међутим,

једва да се могу дати фонетске позиције у којима би губљење в било

обавезно. Ипак се углавном може показати чиме је условљено гу

бљење.

1) објесит, обалит, дбућ, обећат Цy Љq. Овде имамо старо фо

нетско губљење в иза б.

2) ćeđдк, ćетоват; Ћетко, Ђетна; међед Цy Љq, али свјетина,

двјеста и сл. Овде имамо старије фонетско губљење иза сугласника

а испред јод е.

3) jеверица Цу (али вјеверица Ља). Овде је у питању дисимила

ција према в у следећем слогу, можда и према ј.

4) ђао, чоек, буђе, бликт, горп (= говори, вели — честа узречица

при приповедању). Све ове речи у реченици често губе свој акценат,

што свакако олакшава редукцију; то, разуме се, не значи да ту нема

утицаја и других фонетских момената.
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5) лас (од влас), ласат, лака, налаш (налаштито), уволача, можда

и ддоле Цу Љq (у Љq и ухолача). Очигледно је да в испада под

утицајем следећег л, ипак имамо Владо, власти.

Милетић (156) пример уволача посматра као прелазак оис у ч,

али неће бити у праву. Распрострањено је веровање да ухолажа улази

у уши, па је “увовлача које је дало уволача свакако народна етимо

логија.

Губљење в можда имамо и у умертин (руметин.

6) попраљат, устаљат, остаљат (1-ављат) и сл. Утицај љ на

губљење претходног в мање долази до изражаја него утицај л, и огра

ничава се углавном на глаголе на -ăвљат, па и ту су можда обичнији

примери са в. Међутим, редовно је благоспљат.

7) клуко, љеша (ређе љевши), лисат Цy Љq, диштина Љq. Изгледа

да је в од п нарочито подложно губљењу; ипак сам у копча и општина

у Цу бележио само делимичну редукцију: двиштина, ковчар (иначе је

пси, клептат и сл.).

8) сраб Цy Љq, сpбјет Цу, србљет Љq, али свртат и сл. У

питању је дисимилација према б.

Поред ових обичних примера губљења в, бележио сам и необич

није случајеве као у працу Нишпћа Љп, Стедвић ДБје итд. Може се

ипак рећи да се ван побројаних случајева в добро чува. Као што је за

Цу констатовао Малецки (240), в се у СК-ЛБ не једначи по звучности,

а група вр- остаје непромењена. Ипак сам забележио у Љ фресина

(нека друга биљка а не вреc). Иначе Малецки бележи промену вр

у фр- у Ћеклићима, а и ја сам тамо бележио такве примере.

Секундарно в сем поменутих примера са в од п јавља се углавном

у познатим случајевима, уместо х. Забележио сам у Цу као ређе ва

ријанте и неке необичније примере: стевона (крава), гревдта, навддт

(киша), уп. и стевона Љq али гргота, наддт.

О СУГЛАСНИКУ j

115. Како је већ познато, ј је у црногорским говорима пасивније

артикуладије него у књижевном језику. То вреди и за СК-ЛБ, за

југоисточни део у нешто већој мери него за северозападни. Прецизну

границу између позиција у којима се чува ј и позиција у којима се

оно губи врло тешко је дати.

Најпре треба издвојити нарочите случајеве, у којима губљење

ј зависи не толико од фонетске позиције (суседство овог или оног

гласа) колико од друкчијих околности.

1) Аналошко губљење јимамо у 3. л. мн. презента (прича(у),

затим у ипреративу (прича, причате, копа и сл.). О овоме ће бити

речи у Морфологији.

2) Свакако су речи које су често ван реченичног нагласка и

које услед овога губе сопствени акценат подложније губљењу јнего
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нормалне, наглашене речи. Ово ће бити узрок губљењу ју речима

едан (један) Цу, есам Цу Заф Љq;такве је природе вероватно и губљење

ј у везнику е (која свакако води порекло од анафорске заменице, а

изговара се као е на целој територији СК-ЛБ). Овде, најзад, треба

поменути и сажимања са енклитиком је: се, ме, те, не, ве -{је.

3) Губљење ју суперлативном префиксу нај-, које је врло обично

у СК-ЛБ, биће условљено нарочитом (узвичном, напрегнутијом) арти

кулацијом тога префикса; уп. и поменуто (у одељку о фонолошкој

системи) мућење вокалске боје а у нај-.

Ван ових случајева могу се издвојити неке позиције у којима

се чувај без знатније редукције, и неке позиције у којима се оно

по правилу губи. Међутим између ове две крајности има знатан број

позиција где се не могу дати прецизне границе, јер степен редукције

зависи не само од фонетског подожаја него и од разних других чи

нилаца: од темпа и интензитета говора, од индивидуалних особина

објекта, од близине или удаљености акцента, од квантитета самогла

сника. Овакво ј, тј. j које је подложно различитим степенима редук

ције, обележавано је у овом раду са ј,

Овде треба дати једну начелну напомену. Треба разликовати с

једне стране звук ј и свест о његовом постојању и с друге стране

артикулациони покрет ј, јер извесни акустички елементи гласа ј

постоје и онда кад говорни органи направе само оне покрете који су

потребни за артикулацију одређених гласова суседних евентуалном ј,

односно за прелазак из једне артикулације у другу. Тако ћемо чути

извесне акустичке елементе експлозије ј при прелазу са артикулације

и на артикулацију неког другог самогласника, јер се језик, као и

при експлозији ј, нагло удаљава од предњег непца; ови су елементи

нарочито изразити кад је други самогласник наглашен. Обрнуто, при

прелазу са артикулације пеког другог самогласника на артикулацију

и (у мањој мери и е) чује се извесни акустички елементи каракте

pистични за имплозију ј.

Услед тог акустичног утиска и при изостајању засебне артику

лације ј за многе позиције ни у свести говорних лица није пречиш

ћено да ли ту постоји или не постоји фонема ј. Тако ће једва писмено

лице написати једном „чуеш“, „кроим“ а други пут „чујеш“, „кројим“

и сл.

116. С обзиром на све речено, мислим да се овако могу катего

pисати позиције у којима се јавља или не јавља ј.

1. Између самогласника задњег реда ј се чува без знатније

редукције: купују, грају, моју, моја, твојом итд. -

2) На апсолутном почетку речи ј се такође добро чува: јесен,

јасен, јунац, Јован и сл.

3) На апсолутном крају речи ј се добро чува иза свих вокала

изузев и: крај, бој, чуј, не блеј итд. И иза и се у фонолошком смислу

обично чува, али је редуковано, често и у знатнијој мери; бележио

сам у Љ, Ко и Љп и примере потпуног губљења: не би ме / пиј

Љq и сл. -
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4) Уз сугласник се такође чува (о групама непчаник +ј уп. ниже).

Испред назала редуковано је у извесној мери, а бележио сам и при

мере потпуног губљења: покбни Симо За (можда и услед ванакцент

ског положаја), зđмпи, позđми За Љq (уз назализацију а и извесно

мућење вокалске боје). Двоструког ју суперлативу нема, што је услов

љено одсуством двоструког акцента у овом облику.

5) У групама е + j + a, o у врло ретко потпуно изостаје засебна

артикулација ј: баба-Зеја, Пејо, Пеју, блејат; изблеа се ДБје, изблеја |

uзблеја Цу. Секундарно јјавља се у овом положају само изузетно:

неја / неaj (од не дај, можда и метатеза), нејакви-људи Цу.

6) Иза и а испред неког другог вокала ј је већ знатно пасивније

природе, тако да често засебна артикулација изостане (ипак, захва

љујући акустичком утиску, једва писмени човек по правилу ће у

оваквој позицији написати ј). Ако је акценат на другом самогласнику,

ј се чује знатно изразитије и достиже понекад пуну артикулацију

(пијем и сл.); можда се нешто јасније чује ј и кад је акценат на

претходном и.

У овој позицији нема разлике између примарног и секундарног

ј иако може бити аналошког утицаја — више на свест o j него на

саму артикулацију (у изговору типичних објеката ретко ће се запа

зити разлика између змијо и бијо, пензијом и купијо и сл.). Глас ј у

рефлексу е ни по чему се не издваја од јдрукчијег порекла.

7) Кад је на првом месту било који самогласник сем и а на

другом и, ј између њих обично ишчезава — ако је претходни само

гласник кратак, то не значи да изостају сви акустички елементи

гласа ј и да он у језичком осећању, као фонема, никад не постоји

(отуда бива да при потенциранијем говору јдобије и засебну арти

кулацију): Војин, Шајин, сејуприт, Гаји (датив од Гаја), кројим,

бојим, ЈоФан (од Јаја) и сл. И кад је претходни самогласник дуг,

долази до редукције ј али у нешто мањем степену сали се, Гојин и сл.

Рекао бих да је ј интензивније и у претходним случајевима кад му

претходи дуги СамОГЛасНИК.

Ни у овој категорији нисам запазио разлику у артикулацији

примарног и секундарног ј.

117. јиза некадашњег непчаног сугласника. Говори СК-ЛБ не по

казују обавезно губљење јиза некадашњег непчаног сугласника. Тако

сам на целом терену бележио оружје и сл. (вучjи, тичје, мишја ДБјеq,

вучја, тичје Заф, зечје, тичја Цу, мишја, тичје, тичји Љq итд.).

Међутим, бележио сам и друкчије примере: двчи-двча-двче — само

тако, преовлађује и божи-божа-бдже (овде имам пример из ХVIII

века — из Цу: на велику божју вјеру).

По свој прилици фонетским путем се губило јcaмо у мушком

роду: божи и сл., а код двчи вероватно у свим облицима (услед на

гомилавања сугласника или и услед дисимилације два сонанта); касније

је дошло до аналошких померања. Можда је у југоисточном делу било

фонетског губљења ј и у другим позицијама (уп. топоним Загараче

од Загарачје, топоним је очигледно прављен негде источније, можда

око Даниловграда).
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О губљењујиза рбило је речи у одељку о рефлексу е; да

овде напоменем да се у СК-ЛБ ј не губи у речи приморје.

У Зети и Љп бележио сам оруже | оружје, Приморе.

w Да напоменем најзад да сам у Бје и Љп бележио и ја од joj:

пола јд дај ГБје, ато јб извори Љп.

О СУГЛАСНИКУ ф

118. Сугласник ф није заступљен у основној гласовној системи

свуда у СК-ЛБ.

Најдоследније се употребљава в уместо ф у Цу. Код старијих

особа врло ретко се може чути ф: фин (= леп, обично тако), у Фраку

Рокоче, иначе: вакмајстор, вамаља, виџан, вруто, верал, вудљика, вала

ви, ватат итд. Код млађих особа у многим речима већ преовлађује ф,

што представља утицај централних говора.

У За код старијих особа такође преовлађује в, али сам бележио

и ф: Вилиповић, на Вдчу, овицер/офицер/официр, вамаљбмјфамељом, вата.

У ГБје се могу чути примери са в и са ф рекао бих у једнакој

мери.

У ДБје, Љ, Љп, можда и у Ко одлучно преовлађује ф: фамељу,

фамеље, фалт, фалило, фата / ватамо ДБје, фамеља, фрут, фатат,

фала-ви, фалт, Филип, куфер, потрефит Љq, кувер Штитари (Љ), пре

ceфијо, дофати, Вдчу || Фдчу Ко.

Иначе нигде у СК-ЛБ артикулација ф није страна; учитељи су

ми причали да у том погледу немају тешкоћа у раду са децом.

ГРУПЕ СА ДВА НАЗАЛА ИЛИ СА НАЗАЛОМ И в, л, љ

119. За групе не, мв, њв, лм, љм, нм, њм, њн, нн. немам примера.

У осталим групама има извесних померања.

м + н. Једини примери дисимилације које сам забележио јесу на

целој територији СК Љ реч млдго и изведенице (млозина, премлбжит

и сл.) и у Љ јамлим (у Цу, Бје и За јамним). Иначе је најамник,

седамнаес, осамнаес Цу ДБјеq Љq Зас (уп. најамлик, седамлес— Ј. В. 40).

Немам примера ни за дисимилапију типа тавница — свуда се чује

тамница, сламница, гумно итд.

Имамо ли овде чување примарног мн или резузтат процеса

мн - вну - мн (уп. ниже) тешко је рећи. Такође су сами примери млдго

и јамлим недовољни за поуздан закључак о условима промене мн у

мл. Мислим да се ипак може узети да је ово релативно стара гла

совна појава, старија од осталих померања у овим групама. Новији

развитак изгледа да се креће у правцу асимилације према назалy a

не у правцу дисимилације.

в+н. Прелазак групе вну мн врло је распрострањен на целој тери

торији СК-ЛБ. Неизмењено вн чује се доста ретко, углавном у речима
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које су под јачим утицајем књижевног језика државнп, славни Цу и

сл., иначе је: димно За Велестово ГБје Цy Љq, димни, дамна Цу ДБје

За, гламна, грамна, рамно Рокоче (Цу), рамно, дамно Ља, димно, Цр

кöмница Ко итд.

Понекад сам бележио и лабиодентални назал, тј. прелазни глас

између в и м. Интересантно је да а задржава назалност и у раван

(према рамна и сл.).

в+ њ. Примери за ову сугласничку групу доста су малобројни,

али се може рећи да и овде долази до асимилације: гламња, у гламње,

ждрмњи али ждрвања, гламњаца Цу, гламња, ждрмњи Љq.

м-л. У Цу ова група остаје непромењена, а такође и у ГБје.

У За, ДБје и Љ бележио сам промену мл у мн али само у речи мнин.

Мадецки констатује промену мл у мн на Чеву и на Ластви Чевској,

док за озринићка села Марковину и Велестово, као и за Цу, Бје и

Ћеклиће констатује непромењено мл.

м + љ. У Цу, донекле и у ГБје, уместо љ имамо ј– као и иза

других уснених сугласника. Потпуну промену мљ у мњ нисам бележио

сем два примера у Љп, али сам често у ДБје, Љ. и Љп бележио на

овом месту неки прелазни глас између љ и њ (можда назализовано љ).

По Малецком (232) у Церову (Пјешивци) мљ прелази у мњ a

по Мил. (130) у Црмници преовлађује мн, мњ од мл, мљ.

м+ њ. Овде треба поменути познату метатезу и дисимилацију

сујма од сумња Цy За Љq.

Појаве као завњали, зевње, словњен (Мил. 140) нисам бележио; у

групама лн, љн такође нема промена.

О СУГЛАСНИКУ Х

120. Територија СК-ЛБ у погледу судбине x није јединствена. У

Цу се глас х практично не чува, како је то констатовао Малецки у

поменутом раду.

Ипак, услед мешања и додира са другим староцрногорским пле

менима артикулација х није непозната, па се у унесеним речима као

Хитлер, Метбхија и сл. изговара по правилу x а не нека замена.

И иначе се код нетипичнијих објеката доста често може чути изговор х.

Ипак се може узети да за горње Цуце вреди ово:
--

1) Ако није на крају речи или ако се у парадигми (односно у

сродним облицима) не јавља на крају речи, x се губи без непосредне

замене: иљада, итрина, алуга, најја, мауна, гредта, снаa итд.

2) Иза у уместо изгубљеног х јавља се в. мува, бува, сувота,

увор, пува, пувотат, в се иза у развија и умесно крајњег х у речима

сув, глув. У другим позицијама ређе се развија секундарно в. сова,

гревдта, стрева | стреа, али снаa. Секундарној уместо х нисам бележио.

3) И крајње х доста често се губи без замене: ćерома / сирома,

opa | opáг, стра, гра и сл.
- - |- -
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4) Ако се х не губи, замене су му г и к. На крају именица

мушког рода по правилу је -г: праг, лопуг, гријег, мијег итд. Тако је

и у осталим падежима. У имцерфекту је обично г. мишљаг, вођаг,

ређе к: дјак и сл., у 3. л. мн. имам -агу, ретко -ау, никад -аку:

причагу и сл. У генитиву множине придева и придевских заменипа

х се обично изгубило без заменика; код личне заменице је чешће

њиг него њик. У генитиву множине именица х (г, к) обично нема;

ипак имамо објеката који врло често употребљавају г или к чешће г.

5) Уместо хв обично имамо в. ватат и сл. Код нетипичнијих

објеката у корену хвал- чује се често и ф.

И у осталом делу Цу стање је у начелу исто тако.

У Бје се х на крају речи (понекад и на крају основе: саха, стреха

снаха) добро чува. Ипак у ГБје има и примера са г односно к уместо х:

шнага, ораг, виђек итд. На почетку и у средини речи х се губи.

У ДБје и За стање је слично овоме, с том разликом што нисам

бележио г или к уместо х.
-

Најбоље се чува х у Љешанској Нахији, где сам бележио не

сумњиве примере чувања почетног х и х у средини речи (и у речима

које у књижевном језику нису обичне, тако да се не може претпо

ставити утицај са стране): халуга, хиљада / илвада, хајдук || ајдук, ладан,

фатат, фалиша, фалпт, одијо, Христос, алак, грехови, маховина, заухар,

буха, муха, сдха, снаха, итат, хучи, ајде, хрктат, захуктат, дрхти,

пухти, брехта(!), крхти, кахти, аубица, ухбр, мјехир Љg.

Задњенепчани звучни спирант бележио сам само у Ко и то

доста ретко (код старих људи).

ИЗОСТАВЉАЊЕ САМОГЛАСНИКА У ДОДИРУ ДВЕ РЕЧИ

121. За елизију (изостављање вокала у додиру две речи) не

могу се одредити позиције у којима се она обавезно врши, јер она

— при одговарајућем темпу и интезитету говора — може изостати у

свакој позицији. Могу се, дакле, одредити позиције у којима може

доћи до елидирања. У том смислу могу се за СК-ЛБ дати ова правила:

1) изоставља се само крајњи вокал, никад почетни;

2) изоставља се само кратки ненаглашени самогласник;

3) до изостављања самогласника долази само испред речи које

почињу самогласником;

4) до изостављања самогласника најчешће долази у ненаглашеним

речима;

5) код једносложних речи до изостављања самогласника долази

Само код енклитика, не и проклитика;

6) код наглашених речи до изостављања самогласника долази

најчешће у тешњим синтаксичким целинама.
-

Примере дајем из Цу, а тако је и другде у СК-ЛБ: што

м-удари, што м-одвеза ово”, ко тонб оде ис-куће, ма ко г-уби,
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што ј-уведе, како н-ово рече, ко в-издаде, како с-искраде; ја

ћ-изаћ прије нб он, ако ћ-одит (1. или 3. л. jд.), ђе с-одијо,

што с-одили, да ст-умјели, је л-он доша, што б-одила тамо;

как-иде, нек-иде, ак-одете дак-изађе, пошт-узе ту робу, нак-он

што е доша, накв-бвца ев-иде, ет-иде, ен-оде, једног-ока; и

жен-и њега, и Марк-и Симо, вазд-у прву линију, отид-у кућу

дати; да идем, ко иде, за оца итд.

Предлог прео губи крајњи самогласник само испред о, углавном

испред показне заменице: пре-оне долине, пре-онога ждријела. Друкчијег

је типа редукција ли какву сам бележио у Ко: имау л да пасу. Енкли

тика је може и сасвим изостати — услед губљења ј: бијо му-u

перјаник.

САЖИМАЊЕ ВОКАЛА

122. У СК-ЛБ се по правилу сажимају два иста самогласника

или а Но. Остали случајеви су малобројни и појединачне природе.

Резултат сажимања је дуг самогласник, било да се сажимају дуги,

било кратки самогласници. Ако се сажимају самогласници различите

боје, асимилација је скоро увек прогресивна.

Тешко је прецизно формулисати правило у којим фонетским

ситуацијама долази до сажимања. Зато ћемо ове појаве прегледати

идући од случаја до случаја.

ао од ал. У радном придеву сажимање је редовно и оно се —

као готов морфолошки формант — преноси и у нове, например уне

сене глаголе. Истина, може се чути, понекад и од старијих људи,

и несажети наставак, али ће то бити утицај књижевног језика и

школе. И ван радног придева -ао на крају речи редовно се сажима:

прича, кота, каба и сл.

Међутим, сажимање ао од ал у унутрашњости речи не даје такву

слику. Примери су малобројни: nomina agentis на -лац нису обична

у овом говору, а уместо раоник често се каже љемеш или сл. Бележио

сам ове примере: раоник (раник Цу, раник Љq, зава Цу Бје За Љq,

Башина Продб (топоним) Цу, таоц Цу Заф Љq, паоц Цу, Баошићи

(топоним у Боки) Цу, козаоца, котаоца ДБјеq Заф, саонице Цу Љq.

Сигуран закључак на основу овога не може се дати.

ао од ахо. Ни овде примери нису бројни. Примера сажимања

имам само неколика: Граво || Граово, Грављани | Граовљани, али само на

Граво, Оравац и изведенице (ова два примера су топоними ван СК-ЛБ),

Орави Д. б) топоним у Цу). Сви примери су из Цу. Сами Граховљани

рећи ће Грбво или и Грб, а како ће Ораховчани рећи — не знам.

Иначе сам бележио ове примере: граорина Цу Зас Љq, граорас Цу,

на маове Цу, страдита Цу.

ао од аво. Овде имам само примере ђао и Саов || Саов || Савов. Са

жимање нисам бележио.
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ао од ако. Једини пример је поредбена свеза ка, ређе и прилог

ка: јесмо — ка нијесмо. Прилог чешће гласи како, а код свезе је са

жимање редовно.

ао у саставу сложених речи. Имам примере само са префиксима,

а ту сажимања нема: (из)наодит, заобилазит, задбић, наоколо, нао

бручат и сл.

oо од ол. У зависним падежима именица мушког рода обично

долази до сажимања: колац-кбца, тобдлац-тобоца, али сам у Љ бе

лежио и аналошко обнављање л: тоболца. У осталим случајевима

имамо сажимање: дб, cб, по (по), подне, ббник (али бблница), вб и сл.

нако (нако), накав, узбчас, кт, засто. Ово су једини мени познати

примери сажимања уз регресивну асимилацију. Код ка Цу (од као и )

то може бити наслањање на везник и, уосталом, овде је сажимање

доста ретко (обичније је каи). Код узбчас (од у зао час) и засто (од

заисто) можда је оваква асимилација последица нарочите интонације,

условљене експресивним карактером ових речи; уосталом, засто је

и по одсуству дужине особен случај. Пример нако (од но ако) бележио

сам на целој територији СК-ЛБ, накав (од некакав) у Цу, ГБје и у

Трепчи (Рудине Никшићке).

нам (од на ум). Ово је једини пример сажимања а +у. Вероватно

је овоме претходило прелажење ау у ао (уп. код Ј. В., 19: наом, у

Колашину нбм).

a+е. Ови вокали се у СК-ЛБ не сажимају: једанаес, дванаес итд.

Цy Зас Љq (код Ј. В., М. Ст. и Мил. има сажимања у овом по

ложају).

Сажимање са почетним самогласником показне заменице. Са по

четним о у показној заменици сажимају се претходно а, о, у у пред

лозима: у, о, по, до, за, на — дакле у једносложним предлозима: у-ву

кућу, у-не крше, за-ви стог, по-вој врућини, на-вп час (= сад, одмах) Цу

Љq Заф. При нормалном темпу говора, ако је показна заменица не

наглашена, до овог сажимања долази скоро редовно. А ако је заме

ница наглашена (то бива кад је на њој реченични акценат), до са

жимања долази ређе.

Дужина самогласника иза предлога с (с-бвом женом и сл.) сва

како је аналошка; можда је и сажимање са предлогом у аналогија

(y-ву кућу према на-ву кућу).

Ређе долази до сажимања свезе ка са овим заменицама; само

изузетно (у За) бележио сам и сажимање са свезом а; а-ви наши

пођи, а-ви наш командијер.

Сажимање енклитика. Редовно се сажимају заменичке енклитике

ме, те, се, не, ве са глаголским је: дн ме гађа и сл. И свезе те, е

сажимају се са је: а дн Цуца, ова те доша За и сл. У добро га осолијо.

За вероватно је у питању аналогија; у сваком случају, много је

обичније добро га је осолијо и сл.

блика и сл. Овде имамо сажимање после губљења в, Можда је

и бђе-н-аке | 6ђе-н-аке добивено од овође-н-аке. Међутим, облик овд

(показна заменица средњег рода) никад се не сажима. Мил. (66)
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тачно запажа да су сажимању подложније дуже речи. Овде наведена

сажимања свакако су условљена реченичним акцентом, и у овом

различитом стању у дужим и краћим речима свакако се огледа за

конитост да ненаглашене речи теже редукцији и скраћивању углавном

само дотле док се не доведе у опасност јасност значења, али не и

преко те границе.

уста од у уста. Овако је редовно у СК-ЛБ. Мил. (67) бележи

и уво од у уво. Ја сам у Цу бележио само у уво, истина са доста

слабо израженом границом између два у. У Љ сам бележио ухо.

чбче (од човјече). Ово је једини случај сажимања о Н-е, свакако

условљен ненаглашеношћу у реченици. Непознато је чек, чок (М.

Ст. 59).
-

ђајка. Тако сам бележио у Зети, а у СК-ЛБ је ђевојка.

и од ији. Примере сажимања имамо у компаративу и суперла

тиву (редовно), затим у присвојним придевима и презименима: нови,

најнови, Милић, Илин итд. -

пач (од пахач), грбт, грбтина. Примери су из Цу. Овде је са

жимање изазвано губљењем х, и не врши се редовно. Поред пач у

Цу сам бележио и паач, а у Љ сам бележио грдxбт.

На саставу сложених речи обично се не врши сажимање истих

самогласника: подрат, поочим. Ипак имамо дбдат (од доходит), дако

(од да ако) Цу Заф Љq.
-

Да напоменем најзад да у једном писму из ХVIII века (Цу)

срећемо несажете облике: дао, подржао.

ЈОШ НЕКЕ ПОЈАВЕ

123. Асимилација. Асимилацију на даљину имамо у шужањ Цу

Љq, шежањ Цу Заф, шежањ (сежањ Љпа), шужбина (ако није према

шушкат и сл.). Изузетно сам у ДЗа бележио такву асимилацију и

у примерима Шушица, широмашан. Уп. о сличним појавама и код

Мил. (131).

У За, Ко и Љ бележио сам богоми, што је вероватно настало

у зависности од реченичне интонације.

За отoле Ј. В. претпоставља да је добивено асимилацијом (пре

лазак а у о, стр. 20); то ће пре бити чување старог суфикса -толе.

Асимилацију имамо и у медник од међник. И у додиру две речи

бележио сам сличну појаву: дипли — нетли (= до миле воље, од хоћ

ли — нећ ли) Цу За Љq, вет нијесу, вет ми дтоле Рокоче (Цу).

Дисимилација. Овде долази промена ћ у т испред њ. Примери

као кутња, помдтњица, какве срећемо на целој територији СК-ЛБ,

могли су бити добивени од облика са ћн (после асимилације ћн у

ћњ и дисимилације ћњ и тњ) или од ћњ (где би стари суфикс био

-њи а не -ни). Вероватније је да је овде био наставак -ни, који је

иначе знатно распрострањенији. Промена н у њ могла је бити и исто

времена са променом ћ у т.
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Дисимилативним губљењем експлозивног елемента у ц добивено

је дета (ген, од оцат), узостат се Цу Заф Љq. Да поменем овде и

глијето (од длето) Цу Заа Љq (уп. у РЈА и код Мил. 142). Диси

милацију као ожишњак (Мил. 141) нисам бележио али сам у Љ за

бележио ожатњак (у Цу је ожичњак)“.

Метатеза. Примери метатезе нису многобројни: чепурка Цу Бје

( = печурка), сујмат (метатеза и дисимилација) на целој територији

СК-ЛБ, Прапатни До, прапатина Цу (попратина Љq), гумбур ( = бунгур)

Цу, цукат (= куцати, можда је и независно сбразовање), умертин Цу

(руметан Заф Љq), цкрада (скрада Цу (тал. scarda).

Појаве у вези са старим суфиксом -вск-. Наставак -ћски дао је

-цки, ређе -ћки. Први наставак (-цки) добивен је свакако гласовним

путем (дисимилативним губљењем фрикативног елемента у ћ, затим

сугласничком контракцијом): –ћски - -тски - -цки. У наставку -ћки

имамо вероватно аналошко обнављање основе.

Сугласничку контракцију имамо и у завршецима -тски и -дски:

грацка, зецкт — и тако увек (уп. и љуцак).

Од именице Цуце придев гласи цуцки, а не „цучки“, како бисмо

очекивали прсма бјелички и сл.

Прелажење струјног сугласника у африкату. Према мом матери

јалу ова појава у СК-ЛБ нема шире размере, у сваком случају не тако

широке као код М. Ст., па ни као код Мил. Прелажење ш у ч (уп.

члијун, чкола и сл. код М. Ст. 50, 53. и код Мил. 155) уопште

нисам бележио.

Забележио сам, заправо, само ове примере: цмдла / цмбла Цу

Љq, цмбница (смоласта земља) Цу, цклд, цклит се Цу Љq (овде можда

имамо и контракцију ст), цкрада Цу (тал. scarda), ибир Љq (жбир Цу),

конук Цу, коџух Љq, иандар Цу Заф Љq (ако није према тал.

gendarme).

здр од зр и сл. (новији случајеви): осдрвањ, здренут, здријо Цу

За Љ, ждрака Цу Бје, Оздринићи, Оздрoво За.

124. Крајње ћ, ђ. Као што је за Цу, Бје, О и Ћеклиће конста

товао Малецки (239), у СК-ЛБ крајње ћ, ђ не прелази у ј. Ипак се

на целој територији СК-ЛБ може чути понеки пример промене -ћ, -ђ

у —j. То најчешће бива код речи које су често ван реченичног акцента.

Имам ове примере: некуј Цу, некуј Бје, свуј IIy За Ко, гдј у свим

племенима, синбј Цу Бје За Љq Ћеклићи, неј (= нећеш) Цу, оли Цу

Заф, дли Љq Ко, дај Цу, дајте ви тамо Рокоче (Цу), изај Цу Бје,

помој Бје, ној Бје. Од ових примера неј и оли гласе само тако (поред

нећеш и оћеш ли), гој мислим да је обичније него гођ, а остали су

обичнији са -ћ, —ђ.

Код осталих речи редовно сам слушао —ћ, —ђ, како у наставцима

(инфинитив, презимена, деминутиви, попридевљени партиципи пре

зента), тако и у усамљеним речима као риђ, кораћ, бућ, туђ и сл.

* О дисимилационим тежњама у одабирању наставака в. у одељку о

облицима, т. 137—138.
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-----------------------------------

Иако су примери малобројни, и не дају могућност неког сигур

нијег груписања, ипак се може закључити да се тенденције подуда

рају са онима у источноцрногорским говорима. Наиме, примери које

наводи Стевановић (38—39) показују да ј уместо –ћ, -ђ стоји углавном

у три категорије:

1) у непроменљивим речима: куј, гој (и сложенице), веј, синој,

слично је и ојли,

2) у инфинитиву (редовно);

3) у неким именицама, које су углавном у некој вези са горње

две категорије (или се често употребљавају у синтагмама прилошког

значења: нбј, пондј, или су у вези са глаголима: помој, свембј.

Теоријски — може се дати двојако објашњење ове ситуације.

Прво: ако претпоставимо да је (у источноцрногорским гово

pима) свако -ћ, -ђ давало -ј, у овом случају примери као презимена,

деминутиви, придеви и др. представљали би аналошко обнављање

крајњег -ћ (које данас збиља налазимо у позицијама где је могло бити

јачег утицаја аналогије).

Друго: ако претпоставимо да је до промене —ћ, -ђ у —j долазило

само у два случаја: у речима где је редукција условљена реченичним

акцентом и у инфинитиву (можда пре у футуру).

С обзиром на ситуацију у СК-ЛБ вероватнија ми изгледа друга

претпоставка, наиме, спорадичност ове промене упућује на претпо

ставку о утицају реченичног акцента.

У сваком случају ова особина остаје за СК-ЛБ диференцијална

црта према говорима источне Црне Горе, где промена има знатно

шире размере; према осталим суседним говорима рекао бих да у

овоме нема битне разлике (уп. и код Ј. В. 33, Мил. 85).

Напомена. Примери као Обрај-дб Цу, покујство и сл. јасно

указују на неке фонетске позиције у којима је долазило до измене

—ћ, —ђ. Ово можда упућује на то да порекло ј код глагола треба

тражити у футуру, можда најпре у 3. лицу множине (с обзиром

на старији облик енклитике: те), јер се ту испред енклитике

морало развијати ј, било да пођемо од дојт било од доћ. Ово

не искључује ни друге могућности настајања -ј (уп. код Стева

новића, ЈФ XIII, 39 и у Белићевој рецензији у ЈФ ХIV).

АНАЛОШКА ПОМЕРАЊА У РЕФЛЕКСИМА СТАРИХ ПРОМЕНА

125. Палатализација к, г, х. Јако је изражена тенденција да се

у дат. || док. jд. III врсте успостави велар: мајки Бери (Љ), прилики

Ко, по свој ноги Бје, по Боки (редовно), по алуги (обичније) него алузи,

ђаољој траги Извори (Цу), снаи Цу, сохи Бје, по-ној дплијехи Бје, вла

дики-Раду Љ итд. У личним именима велар стоји редовно. Поменута

тенденција је јаче изражена код краћих речи, али је има и код дужих.
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У ном. мн. I врсте чува се старо стање и мењање велара је

продуктивно; тако је и у вок. jд. ако не дође наставак -у.

И у грађењу речи често долази до обнављања велара. У Цу је

патроним Лучан, али у Бје, За и Љ. Лукин, и у Цy ће се рећи: то

је Лукино. У овоме се са Цу слажу Трепча. Искључиво је Борикан,

Јагликан, Збpктн и сл. али мајчин || мајкан са извесном диференција

цијом значења. Према именицама на -ца стоји -чин: Миличин, Драгичан,

пријатељичин, али код двосложних имамо ц: мацин Цу и сл.

Код глагола се у Цу и Бје чува старо стање, само је имперфекат

типа пецијах. У Љ, Љп, Ко, ређе у За имамо императив типа печи,

у презенту печу, а у имперфекту печијах (ч ће овде бити новијег

порекла).

Остаци старог стања у номинативу множине код атрибутских

речи чувају се у Цу само у једнаци (једнаки, сваколици, затим у изве

деницама (не)колицина и млозина.

У ижденем чува се стари рефлекс зг; у изажденем, разажденем

имамо аналогију.

ДРефлекси ст/зд+j, ск/зг-Hј, и, е. Старом дисимилацијом доби

вени рефлекси шт, жд углавном се чувају неизмењени, сем што код

компаратива долази редовно до подновљеног јотовања: гушћи, жешћи

итд., док је код глагола стање углавном као у књижевном језику:

uштем, чашћен, крштен, крштење, пуштат, пуштен и сл. У За сам

забележио и нажђен (од наждит).

Према овоме, у СК-ЛБ има нешто мање подновљеног јотовања

него код Мил. (132) и М. Ст. (33).

Реч кошчица (дем. од кбc) представља новије образовање кост+

-чица (уп. гранчица, странчица и сл.). Да наведем и премјештавани

Бери (Љ).

л на крају слога. Однос -лац |-оца елиминисан је изузев кад

испред л имамо о : колац-кбца, тобдлац-тобоца Цу (тоболца Љq). Иначе

је у Цу само бијел, дбал, топал, код цијо и цијел има извесне дифе

ренцијације значења (сир је цијел а; цијо дан). Иначе је код придева:

врео, здријо, труо, гд и сл., до аналошког обнављања л долази дакле

иза а и иза рефлекса дугог е, јер су овде удаљавања од основног

облика најизразитија.

масан и сл. Однос -стан / -сна елиминисан је, па се у мушком

роду употребљавају облици без т: масан, жалосан, свјесан итд.

Рефлекси промене в у у. У номинативу уместо ваш (од вашљ)

имамо уш.

*“ -

ГРефлекси старог јотовања код глагола. Облици типа мећат нису

црта говора СК-ЛБ; напротив, уместо су зу итеративима на -ава-,

-ова-|-ева-, -ива- имамо ш, ж.

Једначење по звучности. Аналошко ширење рефлекса имамо у

житак, усак, нисак (али иједак, сладак).

9 Српски дијалектолошки зборник
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Ширење непостојаног а (рефлекса старог полугласника). У групи

-ск (на крају речи) редовно имамо у номинативу једнине непостојано

а — као, уосталом, и у другим шток, говорима; особенија је појава

акценат на овом непостојаном а (восак, вртсак итд.). У раж-ржи чу

вају се стари односи, али је обичнији ген. ражи.



IV ДЕО

МОРФОЛОГИЈА

Именице

ОСОБЕНОСТИ У ТИПУ ПРОМЕНЕ И ТВОРБЕ

Уметак -ов- | -ев

126. Најупадљивија особеност је одсуство овога уметка код име

ница са двoсложном основом : витези, јавори итд. У Цу од таквих

именица уметак има једино соколдви. Рекао бих да се ни овде тај

уметак не осећа као део наставка — у оном смислу како је то код

једносложних основа — него више као суплетивни облик. На то

упућује акценат у генитиву множине: соколбва, што одговара типу

домаћина, а не акценту осталих именица са уметком (код њих, наиме,

у ген. мн. акценат никад није на уметку). По овоме се говор СК-ЛБ

одваја од говора Црмнице, источне Црне Горе, ПД, па и од суседних

Трепача (уп. Мил. 192, М. Ст. 66, Ј. В. 52; у Трепчима сам сам

вршио проверавања).

Од једносложних именица у Цу су нормално без уметка ове:

брци (ређе бркови), сати, зуби (ретко зубови: све је зубове здраве у

земју панијо без један што му је пушка избила Подбуковица), прсти,

грдши, јади, жбиpи, људи, гдсти, дани, брави, мрави (ако није мрављи),

црви, кдњи, крши, миши, Руси, Грци, Чеси, Власи. И краћи и дужи

облик чује се код именице ђак и код већег броја именица са кратким

акцентом: длан, клин, бућ, сењ, здрћ, маљ, цер, граб, рањ и др. Име

нице брат и роб (у значењу: члан породице) такође су без уметка,

а имају праву множину једино уз бројеве: пет брата, десе-рбба, иначе:

браћа, робје (или чељад). И иначе се у генитиву множине чешће упо

требљавају облици без уметка него у другим падежима: дваес и пет

свата, колик-има снбпа (уп. код Ј. В. 52). Само сам једном забележио

су те-спна.

Најтеже је одредити границу ширења уметка -ов-|-ев- код име

ница које имају једносложну основу а у номинативу једнине непо

стојано а. Наиме, овде има доста колебања. Овде треба разликовати

неколике групе: именице на -ац, именице на -ак и најзад све остале.

59 k
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Именице на -ац најмање су захваћење ширењем уметка. Колико

ми је познато, у Цу једино очеви долази редовно у таквом облику;

обичније је и кочеви него коци. И још се неке често чују и у облику

са уметком: старчеви. јарчеви, ступчеви, кднчеви ређе јунчеви, шљепчеви,

вјенчеви — можда и још која.

Рекао бих да је код именица на -ак нешто обичнији уметак

него код именица на -ац. Редовно је: точкови, ручкови, мачкови, мућ

кови, кучкови, маскови, дршкови. Ово вероватно представља тежњу да

се избегне нагомилавање сродних сугласника (чц, ћц, сц, шу); свакако

би се рекло и паткови а не „паци“ (ово друго не би било довољно

јасно). Код већине осталих именица на -ак има колебања (шиљци и

шиљкови, папци и папкови, бапци и балкови итд.). Али је само момци.

Најзад код именица које се друкчије завршавају (не на -ац,-ак)

преовлађује облик са уметком, котлдви, орлдви и сл. Понекад се чује

пдсли, редовно је ждрмњи али је то рlurale tantum женског рода,

а у правој множини мислим да би се рекло ждрмњеви.

Што је уметак мање обичан код именица на -ац,-ак, (уосталом,

тако је у књижевном језику), долази вероватно услед наслањања ових

именица на вишесложне са истим суфиксима.

Што се тиче зависности облика овог уметка од природе прет

ходног сугласника, стање углавном одговара оном у књижевном је

зику. Наиме, увек је иза палаталног сугласника -ев-: краљеви, јежеви,

нджеви, кључеви, старчеви итд.

Непознато је, међутим зецови, кнезови (увек је зечеви, кнежеви);

нисам чуо ни путеви, оцеви, млазеви, приштеви и др.

127. Досад је изнесено стање у Цу; стање у осталим племенима

углавном се подудара са овим:

ДБјеq: витčзи, јавбри, лабуди, голуби, јасени, цери, бући,

маљи, граби, свати / сватови, клини 1 клинови, миши / мишеви,

крши, длани, старци, папци, Заф котури, витези, јавбри, да

буди, голуби, јасени, брци (ређе бркови), сати, зуби, прсти,

грошеви | грбша, људи, гости, дани, брави, мрави || мрављи, црви,

коњи, крши, миши, Руси, ђаци || ђакови, длани (ређе дланови),

клини (ређе клинови), знаци, пет брата, десе-pôба, сватови

ређе свати), снопови, снопбва, бући, сењи, маљеви (од маљ),

цери (ређе церови), граби (ређе грабови), рањи, соколи (птице)

| coкoлoви (људи), очеви, кочеви, старчеви (ретко старци), јар

чеви, ступчеви, кончеви (ређе конци), јунчеви, шљепчеви,

вјенчеви, точкови, мачкови, кучкови, маскови, дршкови, паткови,

шиљкови, папкови || отега папке, момци, ждрвњеви, краљеви,

јежеви, ножеви, путеви, очеви, приштови, млазови, Љq: брци |

бркови, зуби, прсти, гроши, људи, гости, дани, брави, мрави ||

мрављи, црви, коњи, крши, миши, Руси, ђаци || ђакови, длани,

клини/ клинови, знаци /знакови, пет брата, десе-pôба, свати /

сватови, снопи || снопови, бућеви, цери (церови, граби 1 грабови,

голубови, колутови, соколови, очеви, кбци, старци, јарчеви,
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кончеви, точкови, мачкови(!), кучкови (!), маскови, папкови,

момци, Љпq: брци(!)/бркови, зуби (зубови, прсти (ређе прстови),

гроши (грошеви, гости(), дани, брави, мравли 1 мравдеви, цр

вови, коњи, крши / кршеви, миши (мишеви, Руси, знаци (знакови,

пет брата, свати / сватови, снопови, јавбри, витези, голуби, це

poви, грабови, рањеви, очеви, кочеви || кблци, старчеви || старци,

јарчеви (јарци, ступчеви || ступци, кончеви || конци, јунчеви (јунци,

слијепци / шлепчеви, вјенчеви (вијенци, точкови, ручкови, мач

кови, мућкови (мућака, кучкови-кучкбва/кучака, масци, дршкови,

паткови /пачеви (!), папци | папчеви(!), шилеши / шилчеви(!), бап

кови, момци, млазови, носови.

Именице типа камен

128. Губљење суфикса -ен код ових именица констатовано је у

више јужних говора (уп. Ј. В. 53, М. Ст. 71, Мил. 188); ову особину

бележи за Цу и Малецки (241). Али иако је појава општије природе,

у појединостима има разлика у разним говорима.

У Цу је стање овакво: кам / камен (тако и у осталим падежима),

али само плам (плама, пламу итд.), прам, грм, грун(!); Малецки бележи

и крем, што је мени непознато (сем у значењу маст за обућу, ималин):

бележио сам само облик кременица. Необично је грун (ум. грум, како

сам бележио у Трепчима; уп. и код М. Ст. 71, Мил. 188); овде је

-н вероватно дошло под утицајем суфикса -ен.

129. За објашњење ових облика мислим да је неопходно прет

поставити утицај именица средњег рода (типа племе-племена). Наиме,

кам-камена према племе-племена представља успостављање истог односа

који постоји код град-града и поље-поља. Тек кад се на овај начин

добију номинативи (или и акузативи) типа кам, грм, прам и др.,

могло је — аналогијом према другим именицама мушког рода — и

у другим падежима доћи до скраћивања основе.

Претпоставка да је „према номинативу ками образован и генитив

кама“ (М. Ст. 72) не изгледа прихватљива, јер не би било аналошког

подстицаја за образовање облика кама. Такође није вероватно да се

облик ками, имајући прилошко значење, схватио као множина — па

да је према њему образована једнина кам, одакле се то могло пренети

и на именице као грм, прам итд. Наиме није вероватно да би један

облик са прилошким значењем, дакле увелико одвојен од деклина

ције, могао извршити на њу толики утицај; сем тога, очекивало би

се да тај утицај буде најдоследније спроведен код именице камен, а

ствар стоји управо обрнуто.

У осталим племенима стање је доста слично:

Заф: ками (само прилог), кам (ређе камен)-камена, грм-грма /

грмена, плам-плама, прам-прама, грун-груна, крем (за упаљач.)-

крема (иначе кременица); Љg: ками (прилог), кам-кама, плам

-плама, прам-прама, грм-грма, грун-груна, кремен (sic!); ДБјеq:
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ками (прилог), кам-камена, грун-груна, плам-плама, прам-прама,

грм-грма (грмена, Љпа: кам / камен-кама || камена, грм | грмен

-грма | грмена, плам-плама, прам-прама, крем-крема, грун-груна.

Множина типа камењи

130. Оваква контаминација облика множине и збирне именице

среће се у ограниченом броју примера: камењи-камења / камењима Цу

Заф ДБјеq Љq Љпq; прстењи-прстења-прстењима Цу, прстењи ДБјеq

(прстени Заф, прстење Љпq, прстени Љq), грмењи-гpмења-грмењима Цу

Заф. У Трепчи сам бележио и јасењи (иначе је јасени Цу Заф ДБјеq

Љq Љпа). Милетић (200) бележи и кориењи (коријени Цу Заф Љq

Љпq). Уп. и за једнијем камењом Љп.

Лична имена и хипокористици

131. 1) Тип Перд || Перо мења се искључиво по I врсти (такође

се присвојни придев изводи наставком -ов а не наставком -ин:

Пердв || Перов). Исто вреди и за хипокористике овога типа изведене

од заједничких именица, као и за друга емоционална образовања на

-o (ђедд / ђедо, стрпко | стрико, јадо (јадо и сл.). Ове именице немају

множину.

2) Имена на -ије доста су ретка, а уколико се чују, иду по III

врсти — као год и Никола, Јоза, Дука и др.: Димитрија, Василија,

светбеa-ми-Василије.

3) Двосложни хипокористици и од њих настала имена женског

рода имају скоро на целој територији СК-ЛБ наставак -е (и у номи

нативу и у вокативу); једино у горњем делу Цуца (такође у Зети и

Љепцкопољу) у номинативу имамо наставак -а, а у вокативу -е. За

стање у горњим Цу тешко је рећи да ли имамо чување старих облика

номинатива или резултат каснијег утицаја суседних херцеговачких

говора (Кривошије, Грахово, Рудине).

Именице у атрибутској служби

(облици за учтиво ословљавање)

132. Овакве именице задржавају потпуну промену и кад се

употребе уз име, само што обично губе акценат (или он слаби), а

сроднички називи често губе и основну дужину: бабе-Стане, стриком

-Спасојем, ујни-Јованки итд. Само у вокативу једнине именице баба,

тетка, стрина, ујна, кума имају облик једнак номинативу, али то није

условљено атрибутским положајем, него функционалном сродношћу

Са ЛИЧНИМ ИМениМа.

У Васојевићима овакве именице губе засебну промену (уп. М.

Ст. 64); у осталом делу источне Црне Горе и у Црмници (уп. Мил.

202) стање је као и у СК-ЛБ.
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У Горњем Загарачу сам (само од једног објекта) бележио нео

бичније случајеве одсуства промене: Вук-Мићуновића, бан-Милоњина.

Квестионар није потврдио овакве примере ни у За.

О именицама друге врсте

133. Ниједна именица не прави нормалне облике са проширењем

-ес-. Чује се само небеса и чудеса али са помереним значењем; такође

се чује чудество. Малецки бележи чудо-чуда (Круг — Цу), чудество

(Ластва — О), чудо || чудесво (Ћеклићи).

Именице са проширењем -ет- немају праве множине: говедо

говеда, дијете-ђеца, кджле-кожлићи (кджлад, пиле-пилићи || пилад,

а код осталих је уместо множине збирна именица на -ад. Ни именице

које не значе живо биће немају множине. Према ћебе имамо ћебад,

а именице кубе и уже нису обичне. -

Именице треће врсте мушког рода

134. Неке од ових именица имају у множини и наставке по

првој врсти: Цуци || Цуце—Цуцима || Цуцама, ређе Бјелици Цу, Заа;

сва Круси Љп. Забележио сам и необичније Николи: у-во село све

Николи Подбуковица (Цу). Именице на -оња такође имају понекад

множину по првој врсти: они глибдњи Бје.

Именице Цуца, Бјелица могу имати множину по првој врсти

само кад значе људи из Цуца и сл., а као топоним (племе) увек се

мењају по трећој врсти.

Промена именица на -ад

135. Множински облици јављају се у дативу-инструменталу

локативу. У Цуцама, Бјелицама и Загарачу овакви облици имају

завршетак -адма; у Љешкопољу сам бележио само -адима, а у Љe

шанској нахији обе варијанте, -адима и -адма.

Поред множинског наставка у Цу, Бје и За јавља се напоредо

и инструментални наставак -ађу. У Цу и Бје је сасвим обичан, обич

нији него у За. Такође се чује говедма (говеђу. Овакав наставак јавља

се једнако у сва три поменута падежа, а наставак датива једнине

нисам бележио. Ширење наставка -ађу на датив и локатив дошло је

несумњиво под утицајем напоредности са множинским облицима.

наставак -адима бележио сам и на Његушима.

Примери: варе бђе допушћну кpмађу, затицак кожлађу горе,

не погодисмо се о некој млађу, спратисмо иг с млађу, направио

котац кожладма, шта је угрка по-нијем говедма ј- итд. Цу;

дајемо крмадмај крмађу, говедма | говеђу. младма Lмлађу, јарадма!

јарађу — ДБјеq Заф, јарадима (јарадма, крмадима / крмадма,

јагњадима јагњадмa — итд. Љq. |- - - -
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Дијалекатске особености у творби именица

136. Разумљиво је да у творби речи не може бити оштрих гра

ница које би један ужи говор одвајале од сродних суседних. Стога

се особености које ћу овде поменути односе углавном на црногорске

говоре уопште, понекад не само црногорске. С друге стране, разлике

су (сем акценатских, о којима је већ било речи) најчешће кванти

тативне природе и изражавају се у већој или мањој продуктивности

неког типа. Прецизним мерилима те се разлике засад не могу одре

ђивати, јер је ово област у којој имамо мало сређенијих података из

наших дијалеката. С обзиром на све то поменућу ове особености.

1) Изразито су прводуктивни наставци -ов (јаддв и сл.), -yља

(мртвуља), -оња (главдња), -ота (калдта), -еша 1-оша (гареша) па и

-уша (обрљуша) — дакле углавном пејоративни наставци. Знатну

продуктивност показује и тип гара, кљуна и сл.

2) Нисам забележио наставке -ца (на сугласничку основу), -урда,

-ица, -ик (за шуму одређене врсте), углавном ни -че као наставак

деминутива за имена предмета.

3) Наставак -ило код именица мушког рода (лична имена и

надимци и имена животиња — мужјака, обично јараца) алтернира са

-иле: Данило / Даниле, Гаврило || Гавриле, тракило / тракиле, шутило /шу

пиле, обрвиле (Трешњево).

4) И у творби етника има значајних особености. Овде вреде

ова правила.

a) У мушком роду основни је наставак -анин. Он — за разлику

од централних и севернијих говора — долази и код сонантских основа

(Которанин, Цетињанин, Цеклињанин, Градињанин, Катуњанин и др.,

(уп. у Јелисавети Ђуре Јакшића „Катунци“). --

б) Наставак -ац ограничене је распрострањености, јавља се

углавном код сложених основа на сонант (Црногорац, Горњепбљци и

сл.). У примерима Трешњевац, Кобиљевац вероватно долази из диси

милационих разлога (да би се избегло нагомилавање меких сонаната).

ц) Наставак -анац практично не постоји, изузев код примера са

туђег терена (Пећанац).

д) Наставци у женском роду углавном су у утврђеном односу

према мушким наставцима. Односи су овакви:

-анин |-анка, однос-анин |-ка, карактеристичан за неке приморске

говоре, познат ми је само у примеру Кривошијанин||Кривошинка, однос

-анин /-киња имамо у Чевјанин || Чевкиња (поред Чевјанка);

-ац /-ка; према мушким именима без наставка имамо код основа

на сонант -ка, а код осталих преовлађује -киња; изузеци су Бокезица,

Бегушица, Гурбетуша, Дробњакуша.

Од чега зависи одабирање наставака у творби речи

137. Разуме се, овде може бити речи само о одабирању наста

вака који могу имати исту службу. Треба пре свега напоменути да
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постоје наслеђена образовања, за која се језик определио понекад у

врло давним епохама развитка, тако да је данас врло тешко ишта

сигурније и прецизније рећи о критеријима таквог одабирања. Таква

наслеђена образовања најчвршће се чувају у најчешћим и најобич

нијим речима, јер се у таквим речима традиционални облици лакше

памте и преносе, одолевајући стихији уједначавања према новијим

нормама и новијим законима продуктивности (тако у свим језицима

у тзв. неправилне глаголе спадају углавном најобичније и најчешће

употребљаване лексеме).

С друге стране, код синонимичних наставака новије продуктив

ности могу се назрети извесне законитости у одабирању наставачких

варијаната. Ирена Грицкат“ је по мом мишљењу тачно констатовала

утицај дисимилације на одабирање наставака насталих услед пра

словенске прогресивне палатализације велара: жумањак (жуманац.

Сличне законитости одражавају се и у савременим староцрногорским

говорима. Али треба напоменути да овде постоје само тенденције, а

не чврста правила. Одабирање наставка условљено је разним момен

тима у конкретној ситуацији поједине речи, и само неки од ових

момената имају општији домашај. Ту би се могле констатовати ове

TeЖЊе :

— дисимилациони моменат (само тенденција а не обавезни

гласовни закон);

— краће основе радије добијају дуже и уопште „рељефније“

наставке, док се дуже основе опредељују углавном за краћу вари

јанту;
-

— тежња да се основа што мање измени (нарочито ако је

основа краћа).

138. Навешћу неке случајеве у којима би се могле огледати по

менуте законитости.

1) Наставци -ина, -ота, -оћа (за творбу придевских именица) исте

су семантике. Запажа се да код наставака -ина, где су примери иначе

бројнији него код -ота, -оћа, готово нема основа на велар и на н.

С друге стране, за наставак -ота немам ниједан пример са основом

на д, т. Овде, према томе, имамо тежњу да се не мења основа (код

основа на велар, где би се основа морала мењати испред наставка

-ина) и дисимилацију.

Наставак -ост изгледа да се од -ина, -ота, -оћа одваја донекле

семантички, тј. показује везу са глаголским основама и значењима.

2) Аугментативни наставак -ина више је заступљен код дужих

основа, а проширени наставци -етина, -урина, -уљина код краћих.

3) Можда је овај моменат имао утицаја и код одабирања на

ставака -ац |-анин при грађењу етника (наставак -ац добијају углавном

сложене основе).

* Јужнословенски филолог ХIX, 107 и др.



138 М. Пешикан

н 4) У одабирању наставака -оња | -ота (за мушка бића) несумњиво

је од значаја дисимилација. Код имена водова то се Одражава само

У примеру баљдла, а код пејоратива знатно шире (-ота се јавља код

основа на сонант и на палатални сугласник: жвалдта, калдта, тра

љöта, дрđњöта, руњдта и др.).

5) Свакако је баљуша (име крави) уместо баљуља условљено ди

симилацијом. -

б) Дисимилационе условљености има и код наставака -уљина,

терина. Уместо -урина (избегавање понављања р: травуљана, кравуљана,

или у кућерина). Можда и странчина, гранчина имају -чина уместо

-ина због тежње да се избегне блиско понављање н. Овде, међутим,

може бити и ослањања на деминутиве странчица, гранчица, где је

елеменат ч неопходан из диференцијалних разлога; ипак пада у очи

Да се наставак -чина шири углавном код основа на сонант.

7) Тежњу за очувањем основе видимо и код наставка -ић|-чић:

варијанта -чић не јавља се код основа на -д, -т.

О постанку наставка -ов

139. Сматра се да је овај наставак унесен из мађарског језика.

Међутим, против те претпоставке, бар за староцрногорске говоре,

говоре ови моменти: -

1) географска удаљеност од мађарских области;

2) готово потпуно одсуство мађарских позајмица“ (бар у СК-ЛБ

не употребљавају се речи лопов, ашов, астал, марва);

3) велика продуктивност наставка -ов, већа него у севернијим

говорима;

- 4) чак и да су постојале немотивисане речи као ашов, лопов

тешко би овај наставак одавде могао постати продуктиван.

Теоријски, овај наставак би могао бити и домаћег порекла. На

име, речи на -ов увек имају паралелна образовања типа јадд, која не

мају множине. Могло би се претпоставити да је према типу јадд на

прављена множина јадови, а одавде једнински облик јадов (ја сам бе

лежио од ћткд=стрико множина ћакови и ћикови).

Ово објашњење добило би потврду ако би се показало да се

зона типа јадо, ген, јада подудара са зоном веће продуктивности на

СТаBКа -06. ". -

Наравно, ово је само једна теоријска могућност, а могуће је да

је наставак -ов ипак туђег порекла, његово ширење могло би се

објаснити ширењем обичаја држања паса (грађење имена паса могло

би бити примарна функција овог наставка).

* И Л. Хадрович (Hadrovics) констатује да је у јужније крајеве („Јужна

Србија и јужни дијелови Далмације“) само случајно могао доспети неки мађарски

елеменат, као варош, газда, кип (уп. Београдски међународни славистички састанак,

15—21. IX. 1955, стр. 505). - - —
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Појединачне особености

140. Појединачне особености у типу промене дајем азбучним

редом:

Арнаут м Цу Зас Љq Љпq (нема наставка -ин).

ауто. У СК-ЛБ је средњег рода (множина аута).

бицикло. Такође је средњег рода у свим племенима СК-ЛБ.

ббчка Цy Зас Љq Љпq (по именичкој промени, а код Вука је

ббчка).

брав м Цу Заa. Љq Љпа. У ген. jд. поред брава јавља се и

облик по П врсти: бравета Цу Бје Заф Љq. Ак. jд. је у Цу брава,

а тако је обично и у другим племенима, али сам бележио и облик

без наставка: купијо сам један брав За, брав || брава Љq. Ј. В. такође

бележи акузатив брав.

Бугар Цу Заф Љq Љпq (нема наставка -ин).

варош м/ж Цy Љпq, варош ж Заф Љq. Двојаког је рода и код

М. Ст. (71) и код Мил. (200).

вече-вечери. Нормално је женског рода и мења се по IV врсти.

Друкчијег је рода само у неким изразима: један вече / једну вече Цу

Бје, на бадњи вече 1 на бадњу вече Зас Љпа. У поздраву је средњег

рода: добро вече Цy Зас Љq Љпа. Тако је и код Мил. (201), само

без облика мушког рода.

влас : в. лас.
-

врата-врата с мн. У Штитарима (Љ) бележио сам врати(х), у

Ћеклићима врати. - - -

гвожђе-гвожђета || гвожђа, али само гвожђа (мн.) у значењу кљуса

-- Цу; гвджђе-гвожђа, (само по првој врсти) Заф, гвожђе-гвожђа Љпа,

гвође-гвођа Љa.
-

гламње-гламња (страна огњишта) Цу Заф Љq. Нема облика по

IV врсти као код Ј. В. (55). У обичном значењу је у Цу гламња.

глад ж Цу Заф Љф. Колебање у роду (мјж) бележе М. Ст. (71)

и Мил. (200), а ја сам тако бележио у Љп.

говедо-говедета, мн.: говеда-гдведи Цу Заф Љq Љпq. У дативу-лока

тиву-инструменталу множине стање је као код именица на -ад.

гусли || гусле Цу, гушли || гушле Зас (ген. је по III врсти а остали

облици могу бити и по III и по IV), гусле-гусала-гуслама (по III врсти)

Љq. Ј. В. (55) бележи облике по IV врсти само у ном, и ак. Мил.

(202) не бележи гуслама, а бележи ген. по IV врсти.

даљ м, само у блика даљ, толики даљ и сл. — Цу Бје.

дан. У Цу се нормално мења по I врсти (дана-дану итд.), али се

у устаљеним обртима чују и друкчији облици: од Митрова дне, о Ми

трову дне, иза дневи= док је још дан, у вар д-дневи=у најтоплије доба

дана, дневи (и) ноћи = дању и ноћу, даноноћно; два дни, три дни (ве

роватно дуалски облик). Јовањадне, велики дијо дневи, има још дневи

Заф, Митровадне, иза дневи, у вар д-дневију вард-дана Љq; иза дневи,

једне дневи, дневи ноћи Љпq; тешке су биле то дневи Љп. И код Мил.

има Митровадне, зли дневи итд. |
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доба. Углавном се јавља у устаљеним изразима. Облик доба може

бити и јд., и мн., а у генитиву је доба (мн.), која су доба || које (је)

доба Цу Бје Заз Љq Љпq; у (једно) зло доба Цу (=у невреме, врло

касно); у овај-добају-вај-доба Цу Заф Љq. Друкчије је код М. Ст. (71):

ддба || доби (ген.), и код Мил. (196).

ддбит ж Цу Заф, добит м Љq, добит мјж Љпq (и код М. Ст.

71, Мил. 200), добили су велики добит ЉП.

дрđб-дроба м Цу Заф Љq Љпq. Код М. Ст. (71) муж, код Мил.

(202) м.

ждрмњи-ждрвања-ждрмњима ж мн. Цу, ждрмње-ждрвања-ждрм

њима-ждрмње ж мн. Заф. Иначе је ждрвањ мушког рода и у једнини

и у множини.

жеђ ж, у ген жеђе: цркосмо о-жеђе. Цу Заф Љпq; жеђа-жеђе.

(по III врсти) Љq.

жељезо: најдебли желез Махала (Зета), иначе реч није обична.

живдт м. Наставак по IV врсти има само у изразу смрћу и жи

воћу Цy.

запад м Цу, од запади Махала (Зета).

jaje-јајета, мн. јаја Цу Љq Љпq, jaje-јаја Заф. Код Ј. В. (54)

ген. jд. је јаја, а ја сам у Трепчима забележио јајајјајета. У Штита

pима (Љ) бележио сам ген. мн. јаји(х).

јасли (јасле ж мн. Цу (као гусле), јашле-јашала-јашлама Заф Љq.

јесен ж Цу, први јесен, бијо је јесен Махала (Зета).

кило с Цу, кила леба Љп.

клијешти ж мн. У Цу и За иде по четвртој врсти, али се чује

и облик клијешта (ген.), клијешти — клијешти — клијештима Љq, кли

јешти-клијешта-клијештима Љпq.

корис || корпс-користи / користи ж Цу, корпс ж Зас Љg., кдрпс м/ж

Љq. И код М. Ст (71) м/ж, а код Мил. (202) ж.

крд м (стадо) Цу Заф Љq, крдо Љпq. Мил. (202) бележи крд/крдо.

крсти - крста ж мн. (део тела) Цу Заф Љq Љпq (само по чет

вртој врсти).

крш. У Цу и За сви су облици по првој врсти. И у Љ и Љп

обично је тако, али сам забележио иде преко крши Љп, прос- крши,

преко крша Љq. И Мил. (195) бележи прос-крши.

кћи. Овакав облик номинатива је непознат. У Цу је ном, шћер,

ген. шћере / шћери, инстр. шћербм, а остали облици су по IV врсти. У

За је исто тако, само што се у дат.-инстр.-лок. мн. чује и облик по

III врсти: шћерама. У Љп на почетку речи имамо шћ-/кћ-/ ћ- а на

ставци су као у Цу. Уп. и ћер-ћери-ћерима Љq. Мил. (201) не бележи

ген. jд. по IV врсти, а у множини бележи ћерама. Код Ј. В. (58) имамо

(и)ћер-(ш)ћери. Код М. Ст. (71) ген. jд. је кћери || кћере.

лас (од влас) м, мн. ласови (само за вуну и кострет) Цу Зас Љq

Љпq. Код Мил. (200) ласови-ласбва / власи-власи. Добар лас има ова бвца,

чудна вуна — сами лас За. -
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људи-људи - људима 1људма - људе / људи Цу Бје Заф (нема облика

љуђи), људи || чојкови (ретко љуђи) Љg, луди / луђи чојкови Љпq. Код

Мил. (195) људи/љуђи, код М. Ст. (66) љуђи.

мас-масти ж Цу Заф Љq Љпq. Код М. (200) м/ж.

мати. У Цу Бје За Љ. Љп бележио сам само акузатив матер (у

псовкама). У Трепчима се чује и ном, матер (са извесним пејоративним

значењем). Тако је и код Ј. В. (58), само што он бележи и ном, мати.

Код М. Ст. је матер-матери (матере (71).

млада-младе-младој (само тако) Цу Заф Љq Љпq. Тако је и код

J. B. (55).

наполи|напола (прилог) Цу, наполи Заф, напола Љq, напол'u Љпq.

наполи ће бити стари дуал основа на у кратко (на поли).

наћве наћви-наћава-наћвама!наћвима Цу, наћве Заф Љпq, наћвејнавће

наћава-наћвима Љq.

нерим м Цу Љg, нерим ж Зао. Код Мил. (201) обично ж (Iм).

На(к)шићи м мн. Цу Заф Љg Љпq. Код типичних објеката само

тако (множински облик).

ноздра ж (ретко ноздрва) Цу Заф, ноздрва Љq Љпq, ка-закоље

брав змија треба му надимпт ноздре За.

дглав муж Цy Љпа, дглав ж Заа, дглава (!) Љq.

пед ж (никад педаљ) Цу, педа ж Заф Љq, педаљ Љпq. И Мил.

(201) бележи облике по III врсти.

план м (новија реч) Цу, плам његдва била (ж) Љп.

плећи ж мн. (само по IV врсти у значењу леђа) Цу Заф Љq Љпq.

Тако је и код Мил. (202). Иначе је од плеће (= плећка; предњи

черек) множина нормална: плећа.

поган ж (само погрдно за људе) Цу Заф Љпq, поган муж Љq.

Код М. Ст. (71) м/ж, код Мил. (201) обично ж.

подне. У Цу је непроменљиво. до подна, по подне, испре-самдга

подне Заф, до подна, по подне, испре-самбга подна Љq; до подна, по подну,

испре-cáмбга подна Љпq. Код Мил. (196) показује променљивост.

- W

поздрав м Цу Заф Љпq, поздрав муж Љq. Код М. Ст. (71) м/ж,

код Мил. (202) м.

пондби непром. (до поноћи, око поноћи и сл.) Цу Љq Љпq, око

поноћи/око понбћа Заф. Код М. Ст. (71) муж. Мил. (202) бележи по

пöноћа, а Ј. В. (77) понбћа.

продб-продоли ж1дб-ддла м Цу Заф Љq Љпq. Тако је и код Ј.

B. (58).

прси-прса ж мн. (само по IV врсти) Цу Заф Љq Љпq. Тако је

и код Мил. (202).

пуце-пуца с (по П врсти) Цу Заф, тако је и код Ј. В. (54). пуце

пуцета, мн. пуца Љq; пуце-пуцета, уместо множине пуцад Љпq. -

ipáмо-рамена с (по II врсти) Цу Заф Љq Љпq. Тако је и код Ј. В.

(54); уп. и код Малецког (241).
^ - -

рапорт (новија реч) Цу, рапорат Љп.
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* -

- рат м/ж. Чешће се јавља у мушком роду (облик женског рода

бележио сам у Цу само у темпоралном генитиву: турске рати, ау

странске рати), рат муж Заф, рат м Љq Љпq, та рат свршила Љп.

pбат-рбата м Цу ДБјеq Заф.
-

руковет ж Цy Заа Љпq, руковијет ж Љq. Код М. Ст. (71) и

Мил. (200) м/ж. -

сö-соли ж Цу Заф Љq, cб-соли/сдла м/ж Љпq. Код Мил. (200)

такође двојак род (мfж).
- -

спас м Цу, једина спас Извори (Цу).
-

ствдре с. Чуо сам само једном, у Бје: куда је то створе прола

зило!. Иначе је обично створ м.
-

стубе-стуба ж мн. Цy Зас Љq Љпq (дествице).

уже. Реч сам забележио само у За: уже-ужета. У осталим пле

менима није обична. Код Ј. В. (54) ген. jд. је двојак: -al-ета.

Тоспуде ж мн. (по III врсти) Цу. Код Вука је погрешно: Стоспуд м.

фруто (вруто) с Цу, фрут м Заф ДЗа Љq, офрут Љпq.

чобан м (без наставка -ин) Цу Зас Љq Љпq, ти си чобан жи

вота— лако је тебе ДЗа. -
-

чдјек | чојек Цу Бје За, чојак-чојка Љq Љп Зета.

шура м, мн. шуре / шуреви (други облик Вук наводи само за на

родне песме) Цу Заф Љq Љпа.
-

ПРЕГЛЕД ПАДЕЖНИХ ОБЛИКА

141. Овде ћу укратко навести особености појединих падежних

облика (укључујући поменуте, ради прегледности).

Номинатив једнине

Од књижевног језика одступају двосложне хипокористике жен

ског рода са наставком -е (Маре!Маре и сл.).

Генитив једнине

Од књижевног језика одступа и показује необичније облике само

именица дан са својим облицима дне и дневи (в. т. 140). -

Датив једнине

Одступање на целом терену представља само инструментални

наставак -ађу код именица на -ад (в. т. 135). У За и Ко сам и ван

овога бележио ширење инструменталног наставка на дативу ГV врсти:

чуди се његовој памећу, веселили се крвљу.

Акузатив једнине

Нема одступања изузев код именице брав (в. т. 140).
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Вокатив једнине

142. Прва врста. У Цу је стање овакво. Именице које се завр

шавају на предњенепчани сугласник нормално имају наставак -у:

краљу, кдњу, Савићу, Пердвићу, Милошу, Мирашу, угичу итд. Именице

на -р имају двојак наставак, -у и -е, командару/командаре, господарујед

сподаре, али сам забележио само двицеру, напротив— код личних имена

бележио сам само -е: Лазаре, Радомпре итд. Именице на -ц које се

чешће употребљавају у вокативу имају нормално завршетак -че: старче,

зече, првијенче и сл. Од кнез, књаз вокатив је кнеже, књаже. Од татак

а често и од момак вокатив је једнак номинативу. Од чој(е)к вокатив

је чбче, само нисам сигуран да ли би се тај облик употребио и у нор

малном вокативском значењу или само као модална реч (то му је

обично значење). Именице на -к, -г, -х које се чешће употребљавају

у вокативу имају -че, -же, -ше: сиромаше, јиначе, боже.

Наставак -у може се чути доста често и код именица које се

завршавају непалаталним сугласником. То бива редовно код неких

именица на -д: гаду, базду, наду, смраду — али: роде, нардде (ретко

нардду), граде (љуцки граде Извори). А и код осталих именица које

се ретко употребљавају у вокативу — нарочито онде где би се до

било незгодно нагомилавање сугласника или где би се сувише дефор

мисао основни облик речи — чест је наставак -у. Ту је тешко, ако

не и немогуће дати прецизну границу — код које ће се речи употре

бити један а код које други наставак. За огроман број речи које се

врло ретко употребљавају у вокативу — облик вокатива и не постоји

као готов, наслеђени облик у сећању говорног лица. А кад се ипак

укаже потреба да се таква реч употреби у вокативу, његов облик за

висиће од продуктивности наставка. Према томе ту често треба одре

дити не како гласи него како би гласио облик вокатива. Једино што

се може рећи јесте да је наставак -у продуктивнији него у књижев

ном језику, тако да се често чује и код именица које се завршавају

на ненепчани сугласник. Ипак, у Цу и Бје никад се неће чути вока

тиви као, сину, Стевану, Ђурану (Мил. 190).

У осталим племенима стање је слично цуцком, нарочито у Бје и

За; у Љ се запажа већа продуктивност наставка -у.

ДБјеq; гаде, базду, сине, Стеване, Ђуране. Заф гаде, ба

зду/базде, смраду, наде, роде, сине/сину, Стеване, Ђуране, Ми

лошу, краљу, Савићу, Ђуричковићу, господаре, командијерујко

мандиру, овицеру, брегадире, Лазаре, старче, магарче, тетак

(ретко тече), чоче (модално, иначе чоеку), сиромаше, народе,

јуначе, Јоване. Љq: Милошу, Савићу, Челебићу, господару, ко

мандиру, Лазару/Лазаре, гаду, народе, базду, Јовану/Јоване, Сте

вану Стеване, Душану Душане. Љпq: Милошу, краљу, господару,

öвицијеру, Лазару, чојкујчöче, Радомире, Душане, коњу, старче,

првијенцу)првијенче, књаже, тетак тече, јуначе, сиромаше, гаду/

гаде, базду, наде, смраду, народе, сине Стеване, виду Горичане,

(Зета), сину Штитари (Љ), Милораду, сину Крусе (Љ).
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Трећа врста. На целој територији СК-ЛБ код имена мушког рода

вокатив је једнак номинативу: Новица, Никола и сл. ; тако је и код

ага, војвода, судија, Цуца, Бјелица, можда и још које (уп. војводовојвода

ЛМарко Љпq). Код женских имена и хипокористика типа МарајMape,

бака-баке вокатив се увек завршава на -е. Код осталих женских имена

вокатив је једнак номинативу: Анђа, Борика, Милица и сл. (изузетно

Марицо Љпq); тако је и код именица баба, страна, тетка, ујна, кума.

Код осталих именица III врсте вокатив има наставак -о: будало,

сплачино, уклетво итд. Једино код заједничких именица на -ица поред

-о долази понекад и -е: кукавицо/кукавице Цу ДБјеq Заф Љq, тицо!

тице Заф Љq и сл.

Вокативе типа Марица констатује за Цу и Малецки (241).

У осталим врстама вокатив је у СК-ЛБ као и у књижевном језику.

Инструментал једнине

143. Прва врста. Стање је у Цу овакво. У средњем роду нисам

забележио ниједан случај мешања наставака -ом и -ем: огњиштем,

сунцем, пољем, оружјем итд. Друкчије је код Мил. (195), који конста

тује и у средњем роду код именица на -е наставак -ом, у неким при

мерима, штавише, као обичнији. И мушка имена типа Благоје имају у

Цу редовно -ем. Код именица крај, брбј, рој, повој, завој, лој, бој, гњај,

пријебој, чај — заправо код свих на ј са претходним кратким вока

лом у инструменталу — једино ми је познат наставак -ем. Он је знатно

обичнији и код других именица на -ј: случај, дбичај, змај. Зависност

репартиције ових наставака од дужине претходног вокала помиње и

J. B. (51). Именице пањ, шкањ, тутањ и друге на -њ обичније су са

-ем, а дгњем сам само тако слушао. Обичнији је наставак -ем и код

маљ, краљ, а рекао бих да се код осталих именица на —љ оба, наставка

напоредо употребљавају: жмуљем / жмуљом, тако и код прљ, путаљ,

Мрваљ, бадаљ и др. само је обичније -ом код стршијељ, кршијељ

(можда због дисимилације, уп. ниже). Именице на -ћ чују се такође

са оба наставка: бућем(бућом, тако и кораћ, здрћ, ђетић, котлић, Савић,

обичнији ће бити наставак -ем, нарочито код презимена (уп. и код

Ј. В.). Код именица које се завршавају на -ч, -ш, -ц напоредо се чују

оба наставка. Тешко би било рећи који је обичнији. Именице на -р

имају најчешће наставак -ом ретко -ем. Код именица које се завршавају

на друге сугласнике редован је наставак -ом.

Изгледа да код речи које се завршавају непчаним сугласником

наставак у великој мери зависи од боје претходног вокала (дисими

лација). У Цу сам бележио искључиво нбжем, јежом, кдњем, сењом,

öгњем, зецом, ројем и сл. (в. горе примере на -j). Уосталом, видели

смо да и у творби речи има сличних дисимилационих тенденција (кад

постоји могућност одабирања варијаната). Озаква репартиција наставака

-ом и -ем показује да је за именице које се завршавају на од давнина

непалатални вокал могућ само наставак -ом, док су код именица на

данашњи или некадашњи палатални вокал практично могућа и за је



Староцрногорски говори — морфологија 145

зичко осећање прихватљива оба наставка. Отуда квестионар у овом

питању даје различите, можда донекле и несигурне резултате.

Према ономе што је речено, продирање наставка -ом у Цy je

мање него што за Црмницу констатује Мил. (191), који не налази

примера са искључивим -ем, изгледа, према материјалу Ј. В., да је -ом

распрострањеније и у Пиви и Дубровнику. Обрнуто, примери као трнем,

прутем, гробем, робем, снопем (М. Ст. 65) или класем, плотем, тoрeм

(Мил. 191)— непознати су у Цу.

Квестионар у осталим племенима није показао зависност наставка

од боје претходног вокала, а за Љп показује одлучно преовлађивање

НаСТАВКА -0,44 .

ДБјеq: носом, путом, трном, прутом, гробом, робом, снопом,

класом, тором, плотом, иначе код именица на -ј, -љ, -њ, -ћ, -ч,

-же, -и, -ц одлучно преовлађује -ем, а код именица на -р., -ом,

сунцем, огњиштем.

Заф: сунцем, огњиштем, пољем, оружјем, крајем, бројем,

гнојем, обичајем, маљем, змајем, краљем, жмуљом, путаљем, Мр

ваљем, бадљем, стржом/стржем, кршељем, бућем, кораћем, ђе

тићем (ређе ђетићом), носом, господарем(господаром, ножем, сењем,

јежом, коњем, огњем, зецом, трном, путем путом, прутом, гробом,

робом, снопом, класом, плотом.

Љq: сунцем, огњиштем, пољем, оружјем, крајем, бројем, гнојем,

змајем, обичајем, краљем, путаљем, Мрваљем, стржем, ножем,

јежем, коњем, зецом.

Љпq: полем, огњиштем, сунцом (!), срцем, оружјем, крајом,

бројом, ројом чела, повојом, завојом, лојом, чајом, обичајом, маљом,

краљом, бадљом, Марковићом, ђетићом, ножом, огњо“.

краљом Петром, за једнијем Дековићом Махала (Зета).

Четврта врста. Наставак –ју (тачније -у са јотовањем претходног

сугласника) долази скоро редовно: сољу, смрћу, крвљу, кошћу, мла

дошћу итд. Али ни од једне именице на -ч, -ж, -ш, ћ-, -p нисам у

Цy чуо инструментал са тим наставком, него увек са -и: лажи, ражи,

уши, ријечи, ствари, ноћи. Али се чује: глађу и жеђу (ван таквог из

раза нормално је жеђом, а можда би се рекло и жеђу. Уосталом, по

бројане речи ретко се употребљавају у инструменталу, а и кад се

употребе, уз њих обично стоји атрибут. По распрострањености на

ставка -(ј) у овај је говор ближи црмничком него говорима источне

Црне Горе ПД (уп. Мил. 199, М. Ст. 65, Ј. В. 58). Вушовић даје

напоредо облике на -(ј)у и на -и, а и по мојим бележењима у Треп

чима је наставак -и обичнији него у Цу.

Необичан је инструментал неких именица прве врсте у одређеним

спрегама: дневи-ндни ( = даноноћно) Цу Заа, смрћу и живоћу (скопти

сали смрћу и живдбу = пренули свом снагом) Цу ДБјеq Заа. Овде су

инструментали живоћу и дневи направљени очигледно по угледу на

четврту врсту.

Облике као крвљом, сољем, и сл. (М. Ст. 65) нисам забележио у

СК-ЛБ, у Љп сам забележио сдљем поред чешћег сдљу.

10 Српски дијалектолошки зборник



146 М. Пешикан

Поменуто је ширење инструменталног наставка -(ј)у на датив и

докатив код именица на -ад (у За и Ко и иначе код именица IV врсте:

да се покорп влашћу и смрћу Ко и сл.).

Код именица II и III врсте нисам у инструменталу забележио

никаквих одступања. -

Изнесено стање односи се на Цу. У осталим племенима изгледа

да„нема битнијих разлика. Ипак сам забележио ноћу Ко, ријечју,

жеђу Љпа.

Локатив једнине

. Наставци су као и у књижевном језику, изузев поменутог слу

чаја код именица на -ад, уп. и по памећу Ораси (Љ).

Номинатив множине

144. Наставци су углавном као и у књижевном језику. Треба

ипак поменути облик љуђи, који се може чути у Љ, Љп и другде по

зетској равници. Такође је особен наставак код именица III врсте

мушког рода: салдњи Бје, Шваби Цу Љп и сл. (поред облика по III

вр.). Топоними мушког рода имају кад су у множинском облику

књижевни настовак -и а не -e: Штитари, Извори, Микулићи, Комани

(Комани), Ћеклићи итд. (ако су на -е, онда у свим облицима иду по

III врсти).

Генитив множине

145. Нисам ни код једне именице забележио двојински наставак

-у него само -а или -и: прста, ноката Цу Заф ДБјеq Љq, прсти,

нокти / ноката Љпф, рука, нбга, очи, уши, плећа Цу ДБјеq Заф Љq

Љпа, кости, гости Цу ДБјеq Зас Љпq. Ван овога карактеристично

је да се наставак -и врло мало употребљава изван IV врсте.

Износим најпре стање у Цу.

Прва врста. Наставак -и није распрострањен. Редовно је: сати

(или и са неким замеником гласа х на крају; ово вреди и за наредне

примере), људи, гости, али: брава, мрава, црва, рукава, пута, зуба,

пасова, врата, цријева, јаја и др. И Ј. В. (52—53) бележи само мали

број примера са наставком -и; код Вушовића (37—38) има их нешто

више. Напротив, Мил. (194) и нарочито М. Ст. (69) бележе знатно

већи број оваквих примера.

У средњем роду је непостојано -а нешто ређе него у књижевном

језику. Наиме код именица на -ство, -штво, често се чују и облици

без непостојаног -а: побратимства, кумства, јунаштва, али сам слушао
Wм “

само брастава (Ј. В. на стр. 54. бележи браства).

Трећа врста. Наставка -и нема у овој врсти. Именице које га у

књижевном језику имају у Цу су обично без непостојаног а (сметња

и сл.). Наставка -и нема у овој врсти ни код Ј. В. (56), Мил. (198),

Вуш. (37); М. Ст. га, напротив, бележи, нарочито код муслимана (69).
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Јављање или одсуство непостојаног а доста је колебљиво, па

ипак се могу дати неки општији закључци. Тачно је донекле и за

овај говор запажање Вуковићево (57) да су без непостојаног а углав

ном апстрактне именице; с друге стране, запажа се да велики број

именица које су у Цу без непостојаног а (а чија се основа завршава

групом сугласника) има у другим говорима или у књижевном језику

наставак -и. Одавде се намећу одређенији закључци.

Наиме, ово би могло значити да је у овим говорима који данас

немају наставак -и у III врсти некад постојао тај наставак. Захваљу

јући том наставку није се на именице које су га имале проширило

непостојано а. Имали смо, дакле, однос сметњи(букава. Касније је -u

замењено са -а, али је као траг старијег облика (сметњи) остало од

суство непостојаног а. Уосталом, природно је што је ширење на

ставка -и захватило највише апстрактне именице: то је наставак IV

врсте, коју такође чине углавном апстрактне именице. Разуме се,

изведени закључци не вреде као прецизна правила, него се само могу

узети као тенденције, као што је то иначе обично кад су у питању

морфолошке промене. Могућна су и друкчија објашњења. Тако је

могло, како напомиње Ј. В. (57), бити од утицаја и то колико се често

употребљава нека именица у генитиву множине.

Примери из Цу, крошања, вишања, трешања, букава, моли

тава, бачава, мајака/мајка, карата, цркава, притака; кладња, сметња,

тужба, клетва/клетава, ббрба, слањка, торба итд.

Наставак -x. Нисам запазио никакву законитост у погледу упо

требе овог завршетка. Примећује се једино да га млађе поколење

доста ретко употребљава; од старијих људи може се чути на целој

територији СК-ЛБ, напоредо са облицима без -x (у Цy —к или -г).

Облици старог генитива. Запазио сам их само у неким топони

мима: Петрдвић Страна, Обилић Пољана Цу, изузетно код бројне име

нице стотина: пе-стотин Извори (Цу). Такође се на целој територији

чује небилyрбк (= не било урока) или чешће небирулбк (са метатезом).

Стање у осталим племенима. Не запажају се никакве битније раз

лике. Изузетно сам у Штитарима бележио врати(х), jaja(x).

ДБјеq : минута, секунда, црва, мрава, рукава, пута, зуба,

врата, јаја (напоредо и са -x).

Заф. минута, секунда, црва/црвћ, мрава, рукава, пута/пута,

зуба, врата, јаја (напоредо и са -x). У III врсти нема -и.

Љпq: сати, љуђијљуди, брава, црва, рукава, пута, цријева,

јаја, кумстава, гумна, таквија неправда, сметња, лађа, звијезда,

борба, небирилбк (!).

Датив-инструментал множине

146. Готово једину особеност представља то што се понекад упо

требљава и наставак -ма поред нормалног -има. Такав наставак у Цу

долази редовно код именица на -ад — ако се не употреби једнински

10“
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наставак (употребљава се и говедма). Такође се чује и људма, понекад

и коњма. У За сам чуо и Ћеклићма, Озринићма (примери су потврђени

и по квестионару). Очигледна је семантичка ограниченост овога на

ставка, наиме, јавља се код именица са извесним збирним значењем.

Примере као зубма, стварма, ријечма, камењма, олома (тј. водовима),

које наводе М. Ст. (70-71) и Мил. (195) нисам забележио ни по кве

стионару ни иначе.

Ипак сам у ДЗа чуо једном камењма. Уп. и шћерма Ораси (Љ).

Интересантно је да сам у Цу забележио неколико примера са

наставком -ам: кућам (двапут) Подбуковица, по гддинам (двапут),

с Енглезацам Извори.

У акузативу и вокативу множине нисам забележио никакве осо

бености.

Локатив множине

147. У Цу, ГБје и За нормални наставак је као и у дативу. Је

дино се уз предлог по чује и облик једнак генитиву: по главаца, по

кућа, по села итд. Само изузетно забележио сам о старпна Цу. У Љ

се употребљава облик генитива и уз друге предлоге, а не само уз

по. Примери:

по Кошарица ГБје, по кућа ДБје, по Цуцах, по њих Штитари

(Љ.), по очих Ораси (Љ), по Комана, по овије главица, о мајмуна

Ко, по шутбва, о прилика тија Љп, по кућа Кривошије, по брда,

о ббрбама, при кућама Рокочеq (Цу), по главица, о ратовима,

при кућама Батас (Цу), по брда || по брдима, о ббрба / о ббрбама,

при кућа (ређе при кућама) Орасиф (Љ), по села, при кућа, о

ббрбама ДБјеq, о ббрбама, при тијем кућама, по тије главица

Заф, о ониjeмa ббрбама, при тије кућа, по тије главица / по тија

главица Љq, о ббрбама, о луђима, по њима, при тија кућа, по

тија села, по тија кућа Љпq, при кућа, о ббрбама, скита по кућа,

удари га по плећи Горичанеq (Зета) — итд.

Да се задржимо мало детаљније на овом питању.

J. B. (37) наводи облик по овије поља — али га сматра новијим

(према Ј. В. неће се чути од старијих људи). Вушовић (38—39) кон

статује доста честу употребу таквог облика „обично с предлогом пог

по села, по њива, по брда, по ливада“. У Цу је употреба овог облика

такође везана за предлог по, и то само у просторно-дистрибутивном

значењу (тј. у значењу: од главице до главице, од куће до куће итд.).

Из оваквог стања намећу се одређени закључци.

Није нимало вероватно да се оваква репартиција могла добити

утицајем јужнијих црногорских говора, јер не би било разлога да се

тај утицај ограничи само на конструкције с предлогом по, и то кон

струкције одређеног значења.

Вероватније је, напротив, да су то остаци старијег стања. Према

томе, распрострањеност оваквог облика локатива, који знатно прелази
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границе именичког наставка у генитиву множине придевске промене,

ишла би против познате Бошковићеве хипотезе о овом облику.

Али намеће се питање: да ли је потискивање старог облика до

катива дошло споља, тј. утицајем говора у којима је, после губљења

х, дошло до изједначавања сва три множинска падежа, — или се стари

облик локатива могао елиминисати процесима у самом овом говору.

С обзиром да је губљење х у овом говору свакако новија појава,

не може се претпоставити за Катунску Нахију исти процес који је

претпостављен за млађе говоре: изједначавање инструментала коњи и

ЛОКАТИВа КОЊИХ.

Можда има места претпоставци да се у овом говору локатив

множине изједначио са дaтивом под утицајем једнакости датива и

локатива у једнини, који су се овде по свој прилици доста давно

изједначили. Ако то претпоставимо, сасвим је схватљиво зашто се

томе једначењу дуже опиру конструкције типа по села: у једнини не

може бити таквог дистрибутивног значења, па је и морфолошки утицај

једнине, с обзиром на специфичност значења, морао бити слабији.

Преглед наставака код именица

148. Непродуктивни наставци, који се јављају само код одре

ђених лексема, наведени су у заградама. Уметак -ов,-ев није узиман

у обзир.

I врста II врста III врста IV врста

н М: -, -o, -e -е -a | -

с : —О, -e

г -а (дне) —ена, -ета -е -И

Д -у -ену, -ету — и -и, -(ј)у

а м: =Н или Г =н -у -н

c := Н -

В м: -е, -у, с: =Н =н —О, -e, -a -И

И -оМ, -ем -еном, -етом —ом -и, -(ј)у

(живоћу, дневи)

-у (дне) -ену, -ету -и -и, -(ј)у

н М: —И, С i -a -ена м: -иј-e, ж: -e —И

Г -а (-и) -ена -а (-) —И

Д -има (-ма) -eНИМa -ама (-ам), -има —има, —Ма

а м: -е, с : — Н. = H : —e —И

В =Н == Н с ----

И с =д с -

Л | = Г или Д = Г или Д = Г или Д = Г. или Д
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Заменице — облици и значење

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ

149. Преглед облика заменица, а нарочито напомене о значењу,

засновани су на стању у Цy где год није нарочито споменуто друго

место. Уосталом, унутрашње разлике у СК-ЛБ доста су малобројне.

Личне заменице, Основни облици гласе: ја, ти, дн-дна-дно, ми,

ви, дни-дне-дна, себе (се), — тј., изузев акцента, као и у књижевном је

зику. Тако је свуда у СК-ЛБ.

Одговарајуће присвојне заменице гласе у Цу: мој, твој, његдв-њезин,

наш, ваш, њигов, постоји и свој, али са знатно измењеним значењем

(уп. ниже). Облика њен, њојзин (М. Ст. 74; Мил. 218), њин (Ј. В. 59)

нема у Цу, али се поред њезин понекад може чути и ње (најчешће у

устаљеним изразима: знали је јади у ње младбе и сл.). У За и Бје

стање је као и у Цу, а ни у Љ нисам бележио примере који би од

ступали од овога (сем што уместо цуцког њигов имамо у осталим пле

менима њихов). Међутим у Љ бележио сам и друкчије примере: њинт)

њијов, њен / њезин / њбјзин, њиндга.

Показне заменице. У Цу, За, Бје и Љ. гласе: ова-ова-овб, та-та-тб,

они-она-онд, множина је, изузев акцента, као и у књижевном језику.

Према томе, стање се слаже са подацима које дају Ј. В. (61), Мил.

(216) и Вуш. (55), док је код М. Ст. друкчије (тњ“ и у множини му

шког рода, ово“, оне“ у једнини мушког рода у Васојевићима — уп.

стр. 75). Ја сам множину та (та) бележио у Љп и у Пјешивцима.

Облике ови, та, они бележи за Цу и Малецки.

Одговарајућих присвојних заменица у Цу, За и Бје нема, а ни

у Љ. и. Ко нисам их бележио. Забележио сам само ондгов у Љп и у

Горичанима (Зета) (уп. овогов и сл. у Васојевићима— М. Ст. 97).

Показне заменице за квалитет увек су у облицима одређеног

вида: овакви, такви, ондкви Цу Заф ДБјеq Љпq.

Показне заменице за квантитет (заправо за величину) такође су

увек у одређеном виду и гласе: оволикпјбликт, толикајтбликт, онолики

(ово је најчешћа акценатска варијанта, а чују се и са акцентом на на

ставку). Чује се понекад и блички и сл. — углавном са деминутивном

нијансом, али и у обичном значењу (уп. и код Мил., 217). Примере

типа оволки (Мил. 217) нисам чуо.

Неодређене заменице. Префикс је увек не-, никад ње- (Мил. 220—

221). Самосталне гласе неко, нешто. Заменица нект у обичном значењу

ретко се употребљава (замењује је један и некакав, ретко се чује у

облику некојп), у друкчијем значењу (уп. ниже) гласи нека (обично

је без акцента). -

Неодређена присвојна заменица гласи у свим племенима нечи,

нечија, нечије.
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„ Неодређена заменица за квалитет гласи у Цу најчешће некакав!

не()акав || нđкав (или без акцента). Ван Цу овакве редукције су ретке,

а поред некакав или некаква јавља се као обичнији облик нечесов или

нечесова (и у Цу се понекад чује овакав облик, у неодређеном виду).

Облике некакви, нечесова (одређени вид) бележио сам у ДБје и Љп,

у За их нема.

Неодређена заменица за квантитет (управо за број) гласи: неко

лика (мушки род) -неколике-неколика.

Опште заменице. Самосталне гласе свак/свако, свашто. Придевске

гласе: сваки-свака-свакб, понекад се чују и облици типа свакоји, наро

ЧИТО У средњем роду. Тако је у свим племенима.

Општа присвојна заменица гласи у свим племенима свачи-свачија

свачије.

Општа заменица за квалитет гласи свакакав-свакаква-свакакво, у

Љп сам бележио и свакакви (из ДБје немам примера, а вероватно би

и тамо тако гласила).

Опште заменице за квантитет гласе у свим племенима вас(колик)-

сва(колика)-све(колико), сва(колици)-све-сва (ретко свеколике-сваколика).

Поред вас употребљава се и цијо. Вас се чује и у одређеном виду у

изразу васп вијек (и код Ј. В. 62). Облик васп бележио сам само у Цу

и Бје, а остале и другде.

Допусне заменице. Самосталне су ико, ишта Цу ДБјеq Заа Љпа.

Облик икоји чује се доста ретко (замењује га иједан/иједан или икакав).

Допусна присвојна заменица гласи у свим племенима ичи-ичија

пчије.

Допусна заменица за квалитет гласи икакав-икаква-икакво (икакви

ДБјеq Љпа).

Допусна заменица за квантитет иколик употребљава се врло ретко.

Сложене допусне заменице праве се по овим обрасцима: когођ,

штогођ, какавгођ, којигођ (чијигођ и коликаођ нисам чуо); ко гдb, што

гдb, који гдb, какав гдј, коли(г)-гдb, чи гдј, ко било, што било, какав

било и сл. или: ко драго || ко му драго итд. Сложене допусне заменице

типа ма ко и било ко нисам бележио.

Одричне заменице. Самосталне су нико, ништа Цу ДБјеq Заф Љq

Љпq. Облик накоји ретко се употребљава. Замењује га ниједанјниједан,

никакав (никакви ДБјеq, никакав никакви Љпа), ничесов (углавном ван Цу).

Одрична заменица за квалитет гласи никакав-никаква итд.

Количинска одрична заменица гласи николик-николика-николико,

а има нешто померено, експресивно значење.

Упитне (односне, неодређене) заменице. Самосталне су ко, што у

чује се понекад и шта у упитном значењу, али — рекао бих — само

од мање типичних објеката“. Придевске су као и у књижевном језику:

којti-која-Које.

* Али само: шта пг је / и сл.
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Упитна присвојна заменица гласи ча-чија-чије — у свим племе

нима. Да поменем овде и изведенице чеговић Цу Бје, кдговић || чеговић

Заф Љq Љпq; уп. и никоговић, никоговина.

Упитна заменица за квалитет гласи какав (какав си и сл.) Цу,

какви ДБјеq, каквпJкакав какав си Заф. Облик чесдв значи у Цу „од ка

квог дрвета“; и у другим племенима може исто значити, али се јавља

и у функцији неодређене заменице: имаш ли чесову књигу? За и сл.

Упитна заменица за квантитет (кад се односи на величину) гласи

колик / колики; у Цу је обичније колик. Чује се и количак, у обичном

и деминутивном значењу. Кад се односи на број, заменица гласи:

колика-колике-колика.

О губљењу акцента код ових заменица (нарочито код односних

и неодређених) в. у одељку о акценту.

ПРОМЕНА ЗАМЕНИЦА

150. ја, ти, себе. Наглашени облици генитива и датива једнине

ових заменица међусобно су једнаки у СК-ЛБ: мене, тебе, себе. Овако

је и код М. Ст. (73), Мил. (216) и Ј. В. (58) (Вушовић не помиње

облик себе него само мене и тебе — стр. 54).

Енклитике си (дат.) нема. Ретко се и у ген. jд. употребљавају

енклитички облици ме, те, се. Уосталом, у овом говору је сужена и

синтаксичка могућност употребе ових облика услед продирања пред

лога од у аблативни генитив (бојам с-о-тебе и сл.). Ово вреди и за

ген. мн. Исто се може рећи и за заменицу дн.

У дативу множине енклитички облици гласе ни, ви, а у акуза

тиву не, ве. Такво стање бележе и М. Ст. (72—73) и Мил. (216). По

Вушовићу (54) енклитике тако гласе у дат, често, а у ак. каткад.

По Малецком (241) у Цуцама „dat. nam, vam može brzmieć ni, vi; acc.

nas, vas brzmi tez ne, ve“. Насупрот његовој констатацији „може гласити“

ја сам бележио искључиво такве облике. Код Ј. В. (59) овакви облици

забележени су само за датив заменице за II лице: ви (али нам). У

Трепчима сам белижио ни, ви, не, ве. Још да напоменем да се у једном

писму из ХVIII века (Цуце) редовно јавља у дативу облик ви, а у

акузативу вас.

Ортотонички облици у ген.-ак. мн. гласе нас, вас.

Заменица себе има социјатив без предлога (насупрот осталим са

мосталним појмовима): узео га је собом и сл., што ће бити фонетско

спајање предлога са почетним с.

У акузативу једнине употреба енклитика уз предлоге сасвим је

обична у Цу. При томе се предлози јављају у нарочитом облику: ако

се завршавају на сугласник, имају у овој позицији још завршетак -a
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(вокал се дуљи и ако није секундаран); акценат је архаичнији — на

првом слогу предлога. Познати су ми ови примери: низа ме, низа те,

низа се, уза ме, уза те, уза се, преда ме, преда те, преда се, пода ме,

пддâ те, пода се, међу се. Са једносложним предлозима бележио сам

само на се (изр.: не да на се) и у се — и то доста ретко. Множински

енклитички облици не употребљавају се уз предлоге. Бележио сам

у Цу и између се, уп. и сложеницу самусе: мислим самусе (за оба рода).

Ван Цу и ГБје употребу енклитика за I и II лице уз предлоге нисам

бележио, а и по квестионару сам добио негативне одговоре (у За,

ДБје, Љп.).

Остали облици ових заменица гласе као и у обичном књижев

ном језику.

Овим заменицама се не додају партикуле и покретни вокали.

öн-дна-дно. И овде се у генитиву ретко употребљава енклитика.

- У акузативу у Цу има двојаких ненаглашених облика: нормалне

енклитике га, је (никад ју — као и код Ј. В. и Мил., код М. Ст. увек

ју) и облици њ, њу — који иду уз предлоге. Уз њ и њу предлог гласи

као и уз ме, те, се — с том разликом што се овде могу употребити

сви предлози који иду с акузативом једнине: за њ, за њу, у њ, идда

њ, низа њ, пpдза њу, по њу (у изр. ујад по њу) итд. Облици њ, њу
употребљавају се и за живо и за неживо биће. Ван Цу ове облике

бележио сам само у ГБје и За. Ни код ове заменице у множини се

не употребљавају енклитички облици уз предлоге. Облик њга (Ј. В.

59) не употребљава се.

У Љ. и Љп бележио сам локатив њем — и то уз предлог у. У

Цу, За и Бје нисам констатовао овакав облик.

Партикула зи употребљава се само понекад уз њđј: њбјзи. По

кретни вокал у инструменталу једнине не употребљава се (њим, а

не њиме).

Према томе цела промена гласи у Цу овако: дн-дна-дно, њега(га)

-ње (је) —њега (га), њему (му) -њбј (jaj) -њему (му), њега (га, њ) =њу (је,

ну) –га (њега у акузативу средњег рода нисам бележио; уп. Ј. В. 59),

њам-њом-нам, њему-њбј-њему; множина: дни-дне-дна, њигlњик (ne luk),

њима (пм), њиг(њак (пејак), њима, њима (у Љ лок, може бити и једнак

генитиву).

што и соmposita. Чува се архаични генитив чеса, поред чега у

употребљавају се и облици д-шта, до-шта — као што бележи и Ј. В.

(61). То у још већој мери вреди за свашто, које и без предлога може

тако гласити (свашта сам се наслуша). Заменице ишта и ништа по

нашају се у том погледу као и што (ни о-шта, и-јо-шта, поред облика

са чега и чеса), а нешто у генитиву увек има нечега или нечеса у забе

лежио сам и брез ишта Подбуковица (Цу).

Акузатив је као и номинатив.
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У инструменталу нема покретног вокала: чим а не чиме. С пред

логом с гласи су-штоlcy-штом/су чим. Предлог раздваја сложене об

лике више него у књижевном језику: ни-су-чим, и-су-чим, не-су-члм и сл.

Локатив гласи чем или чему. Овде имамо чување облика лока

тива на целој територији СК-ЛБ уз предлоге на и у (без обзира на то

да ли је акузативно или локативно значење): не заборави на чем си итд.

ко, која (и сотроšita). Између ових заменица не долази до јед

начења облика, јер су облици од који увек несажети: ко-кога-коме-кам/

који-којега-којему-којијем (која се заправо мења по придевској промени).

Покретни самогласник обавезан је у генитиву и у дативу-лока

тиву, а у инструменталу га нема.

Од ко (и са њим сложених заменица) уз глагол послат и сл.

облик инструментала иде и с предлогом по : по ким ћеш послат, по

здравила ме по неким итд. (уп. и код Ј. В. 61). Поред облика инстру

ментала, који сам бележио на целој територији СК-ЛБ, чује се и облик

Локатива: по кđме и сл.

Мил. (204) погрешно даје с некиема као облик од неко.

Партикуле не иду с облицима ових заменица; једино сам у Љп

забележио који-зи.

ова, та, она. Женски род иде по придевској промени, а и мно

жина мушког и средњег рода.

Ген. jд. мушког и средњег рода има увек наставак -дга, понекад

се (само у Цу) јавља и партикула -ј: овдгај и сл. И у изразу у-вај

добају овај-доба ј вероватно представља некадашњу партикулу.

Датив-локатив једнине имају наставак -дме; партикула се не

јавља. Акузатив је једнак номинативу или генитиву, а инструментал

има наставак ијем.

У инструменталу с предлогом су заменици та јавља се цочетно о:

с-o-тијем Цу ГБје За, с-о-тilјом Љц (наставак -ом бележио сам само

у Љп: с онијом, с-о-тијом; уп. и његовијом — такође Љп). Уз исти

предлог почетно о-заменица ова и она обично се дуљи: с-бвијем, с-бнијем.

Врло ретко се у ном. множине додаје партикула —зи овизи ГБје,

онизи ДБје Љ; нешто чешће се ова партикула чује у Љп.

свака, неки (неки). Ове заменице (као и који) мењају се по при

девској промени.

Присвојне заменице. Ј. В. (59) не бележи несажете облике од мој,

твој, свој; Вуш. их, напротив, бележи (54). У СК-ЛБ су, истина,

ређи — али их има. И сажети и несажети облици увек имају „покретне“

вокале у ген, и дат.-лок. jд. мбеa-мбме, мојему итд. Сем ових саже

тих облика и номинатива и акузатива једнине и множине (који гласе

као и у књижевном језику заменице мој, твој, свој — а такође и наш,

вáи — мењају се као и придеви одређеног вида.



Староцрногорски говори — морфологија 155

Сличан тип промене имају и заменице његдв, њезин, њигов (њихов):

у номинативу и акузативу оба броја облике неодређеног, а у осталим

падежима (у вокативу се не јављају) одређеног вида; једино се још

у ген. и дат.-лок. jд. могу чути и облици неодређеног вида. Про

мена ових заменица, дакле, одговара промени присвојних придева на

-06. и -{{н.

Да напоменем да се у клетви чује и облик његдва: у дом његови

(тј. ђавољи).

какав, колик, васколик. Тип промене је углавном као код при

својних заменица и придева (ном, и ак. по номиналној промени);

међутим, већ смо поменули да се и у номинативу јављају облици по

сложеној промени (в. т. 149).

У облику свиколици, као и у изведеници колицина, чува се арха

ичнији облик номинатива множине.

Од облика типа васколик поред номинатива чује се још само аку

затив, који у женском и средњем роду гласи свуколику, свеколико.

вас-сва-све. Номинатив (и акузатив за неживо биће) увек је без

метатезе: вас. Генитив и датив-локатив једнине мушког и средњег рода

гласе свега-свему. Остали наставци су као и код присвојних заменица

са палаталним сугласником на крају.

цијо. Извршила се, бар у Цу, обличка диференцијација: у при

девском значењу гласи цијел (сир је цијел, тј. пуномастан), а заменич

ком значењу (= сав) гласи цијо. За појачавање се употребљава пред

метак цип или цитан: цип-цијо, цитан-цијела итд. Иначе се мења по

придевској промени.

О ЗНАЧЕЊУ И УПОТРЕБИ ЗАМЕНИЦА

151. Повратне заменице. Приметна је тенденција њиховог поти

СКИВАЊa.

Себе (се) боље се чува него свој, нарочито уз предлоге. Прецизне

границе употребе заменице себе тешко је одредити, али изгледа да

се и на СК-ЛБ може применити Вуковићева констатација (61) — да се

у множини ређе употребљава него у једнини. Само је овај говор

отишао још даље у погледу потискивања ове заменице него ПД: она

се понекад и уз предлоге замењује личним заменицама (правате ли

то за вас и сл.),

Заменица свој у обичном повратном значењу ретко се употреб

љава. Мислим да ће се употребити углавном онда кад се припадање

субјекту нарочито наглашава, тј. у оним случајевима кад ће се у књи

жевном језику употребити сопствени, властити (чега у овом говору
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нема). Сем тога, употребљава се и у нарочитом, чисто придевском

значењу: дн ми-је свој (тј. род, својта).

Релативне заменице. Заменица чи мислим да се уопште неће упо

требити у релативном значењу, него се употребљавају конструкције са

који, што, те: онт чојек што смо му жену срели итд.

Доста ретко се употребљава и релативно која. По правилу ова

заменица ће се употребити само кад се односи на општи, неконкре

тизовани појам, па и тада често долази атрибутски (испред именице),

са друкчијим слагањем: који чојек не слави не треба ни у другога да

идејчдјек који не слави... Ако је појам конкретан, онда се који неће

употребити: они људи те (или што) додише јутрбс, она жена што (те)

смо-је јутрбс виђели — итд.

Заменица неки. У обичном значењу (за неодређени, тачније непо

знати појам) врло је ретка и углавном је ограничена на један (било

који) од појмова из одређене групе: неки од њиг, некоје о-те ђеце и сл.

Иначе се уместо књижевног неки употребљава некакав (или редуко

вани облици ове заменице) или нечесов, или пак један. Уколико се

употребљава, неки алтернира са некојп.

неки-нека-некб. У овом облику не алтернира са некоји и сасвим

је друкчијег значења: употребљава се за самостални појам познат го

ворном лицу а непознат саговорнику: нека жена што сам је сријо ју

трбс. По значењу је, дакле, најближа заменицама ови, та, они, и — као

и оне — ван реченичног нагласка губи сопствени акценат.

Заменица оваквог значења и облика обична је у свим староцрно

горским говорима, а у књижевном језику нема адекватне замене (нај

чешће се уместо ње употребљава један).

Допусне заменице. Значењски однос заменица типа когођ, ко било,

ико, ко гдј не представља неку специфичност овог говора. Све ове

заменице уједињује извесна допусна, концесивна компонента у значењу,

а по другим компонентама значења показују знатну сродност са другим

заменичким категоријама. Тако ико представља у извесном смислу мо

дификацију неодређене заменице ко: је ли ко додијо 1је ли ико дбдијо.

Заменица ко гођ у сличном је односу са релативним заменицама: ко

дође нека ме причека / ко гођ дође нека ме причека. Заменица ко било

има ширу употребу, па алтернира донекле и са неодређеним и са

релативним заменицама. Облици типа когођ изгледа да се потискују.

Јављају се углавном у жељним реченицама, и код њих се осећа кон

цесивно значење више у квантитативном него у квалитативном СМИСЛУ,

док је например код ко било обрнуто. Отуда се какавгођ — рекао бих

— не употребљава (него какав било), јер не може имати квантитативно

значење; напротив, сасвим је обичан прилог коликогођ. Заменице овог

типа доста се нерадо употребљавају у зависним падежима (уколико се

ипак употребе, мења се први део заменице: кбгагођ—кöмегођ и сл.).

колик, колика, неколика. Треба разликовати колик-колика-колико

(или у облику одређеног вида), које се односи на величину, и колика

—колике—келика, које се односи на број именичких појмова (обично

мањи); ово друго алтернира са прилогом колико (обично за веће

бројеве).
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Такође се неколика-неколике—неколика односи на број појмова

— опет ако тај број није велики. А ако је тај број већи, неће се

употребити ни неколика ни неколико (неколико има специфично значење:

мало, прилично, мало: Колико држа брава? — Неколико, богами, војска

му па је сатpла).

Заменице колика и неколика по значењу заправо припадају за

меничким прилозима, а блиске су и бројевима (са именицама се слажу

као бројеви од 2 до 4, не мењају се по падежима).

ово, тб, онд, некд. У овом облику показне заменице се јављају

са прилошким, количинским значењем (обично су без акцента): ово

брава, то виша, некб (мало) сијена, онд пиће.

Модална употреба заменица. Поред тзв. етичког датива и речце

га која се употребљава углавном у експресивнијим изразима (ујад га

отиша), у овом говору срећемо заменице и друкчије модално употре

бљене. Разуме се, овде се не мисли на глаголски модус (став према

радњи), него на став у ширем смислу — према именичким појмовима.

Тако заменице ова, та, они, неки, употребљене уз неки другим

средствима већ довољно одређени појам, дају исказу нијансу неког

негативног става, па и пејоративности: вала не знам што онт Бранко

чини цијело јутро (, ма то ј-ова моја жена ујдурисала итд.

Заменица свакакав има пејоративно значење (значи: сумњивих

особина, обично у моралном смислу).

Заменица николик такође има експресивну нијансу и значи: са

свим недовољне величине (Је ли ти колик стог Р — Николик, нема тун

ђао зоба).

Заменица ниједан има паралелне облике, којима се изражава по

јачано, експресивно значење: ни један једини или ни један једити.

Сличног су значења ђаољи/ђаоља или да ђаоља. У још већој мери има

појачано значење конструкција један за ђаола: немам вала један за ђаола.

ђекоји (ђекоја). Употреба ове заменице сасвим је обична, обичнија

него облика покоја, који се такође може чути. Такође је обично ђеко,

а „ђешто“ нисам бележио. Често се употребљавају и с предметком

по: пођекд, пођекоја и сл. У овом облику јавља се и облик са -што:

пођешто / пођешто.

СИСТЕМА ЗАМЕНИЦА

152. Поједине заменице ступају у међусобне односе на различите

начине. Укрштају се углавном два значењско-функционална момента,

две „димензије“ у којима се изражава међусобна веза појединих за

меница: шта се одређује (сам именички појам, припадност, квалитет

или квантитет) и како се одређује (према разним моментима у односу

на учеснике говора или независно од њих). Трећа „димензија“ пове

зује или одваја поједине заменице у погледу самосталности и неса

мосталности. С обзиром на то, система заменица у Цу (у загради су

навођени облици из других говора) могла би се представити овако:
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Вертикалне колоне означавају шта се одређује (или на шта се

упућује) I: сам именички појам (А: самостално, Б: несамостално), II:

припадање, III: квалитет, IV: квантитет). Хоризонталне колоне озна

чавају начин одређивања: 1: према учешћу у говору, 2: повратне за

менице, 3: у извесном односу према учесницима говора, 4. независне

од учешћа у говору и говорних лица.

Разуме се, ова схема не одражава све семантичке компоненте

заменица и све њихове међусобне односе. Уосталом, она није ни дата

као нека нова класификација, него са циљем да се прегледније из

ложи основна система заменица у ск-лб,
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Логичан продужетак ове системе представљају заменички при

лози (за начин, количину и разне просторне односе; у мањој мери

прилози за време). Они по значењу представљају заправо зависне

синтагме у којима је један члан заменица.

Придеви

НЕКИ СЕМАНТИЧКИ И МОРФОЛОШКИ ТИПОВИ

153. О неким особеностима извођења појединим наставцима го

вориће се напред (т. 154) а овде ћемо се осврнути на неке типове

различитог грађења.

Придеви партиципског порекла. У СК-ЛБ је болећ-болећа-болеће (код

Вука у одређеном виду: болећи). Обично је и рабећ (осетљив на бол,

који се плаши физичког бола), држећ, врућ. Придев врео-врела-врело

облички се одвојио од радног придева, који гласи: вријо-врела-врело.

Да поменем и знавен (умешан), учињен (готов на услугу, помоћ и сл.),

ојађелт (јадни, злосрећни, и код Мил. 267), понешен/понесен (на пример

за браћом, родитељима и сл.). Иначе се нерадо употребљава попри

девљени глоголски прилог и радни придев.

Придеви појачаног значења. Обично се овакви придеви изводе

суфиксом -ат (-цат и -ишат), ређе на други начин. Суфикс није је

дина морфолошка ознака оваквог (појачаног) значења, него долази и

до удвајања (на првом месту реч нормалне, а на другом појачане се

мантике). Познати су ми ови примери: пун-пунцат, нов-новцат, гд-голцат,

ббс-босцат, здрав-здравцат, бијел-бјелцат (ређе), врешак-врешкишат (пре

сан), макар - мокpишат, празан-празнишáт у стар - пампат (или само

пампат), цапан-цијо или цип-цијо (в. код заменица); пун-пyнан, сит

ситан, у Љп сам забележио и стар-старцат. Код Вука је у овој

употреби и суфикс -ит. Наведени примери су из Цу, а у За има и

друкчијег акцента (као код Вука). Сличну улогу имају и придеви у

синтагмама истинска истина, дубинске дубине, висинске висине, бреме
^^ - -

бремцатб.

Називи за боје. Иако ово иде у лексику а не у морфологију,

ипак да наведем познате примере: црн, мрк (= црн, мрачан), модар,

мавен (плав), кафен (мрк, „браон“), сргас-сргаста-cргасто (сив), сијер

(сив), зелен, црвен, жут, риђ, бијел, сањ се употребљава као стални

епитет уз море, кукавац, кукавица (у пренесеном значењу). Употреб

љавају се и изведени придеви са суфиксом -каст) (деминутивног

значења): црвенкас, осућкас, бјелкас, поред зеленкас у овом значењу

употребљава се и зекас.

Придеви смеђ, љубичаст, наранџаст не употребљавају се, а разуме

се, ни разни уобичајени варваризми: драп, грао, браон итд. Придеви

плав и сав употребљавају се само за говеда. Поред шарен за разли

чите комбинације боја (кад је реч о боји животиње) чују се: пиргас,

голубас, мацас, баљас, брњас, пасас, путас.
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154. Особености појединих типова извођења. Наставак -ив (без љ)

јавља се само у ограниченом броју примера: жалостив, милостив,

лажив / лажљив, страшив ( страшљив — иначе се употребљава наставак

—љив (уп. и шаљив, сањив). Придева типа непремостив (са пасивним

значењем) нема у Цу.

Код наставка -ов (-ев за градивне придеве варијанта наставка

потпуно зависи од тога је ли на крају основе палатал, код В је

стање друкчије (вишњов, трешњoв — али лучев). Завршетка -овљев

нема у СК-ЛБ.

Код наставка -ju (-u) облици неодређеног вида чувају се само

у окамењеним изразима: у именима празника (Јовањдан, Никољдан,

уп. и код Никољ-цркве ГЗа) и у топонимији: (Доброњеж-дб и сл.).

Придев двчт гласи само тако, а готово редовно је без ји бдост.

Остали придеви са основом на шуштави сугласник ређе се употреб

љавају, а уколико се чују, не губе ј. Код ових придева нема наставка

-ија, -ије (Ј. В. 65).

Промене у вези са наставком -ски видеће се из ових примера:

брацки, љуцки (уп. и љуцак, са помереним значењем); нашицкт/нишићки

(тако код свих основа на -ић, према Ћеклићи чује се понекад и ће

клички), бјелички, заједничка, али : цуцки, мушки, бјелдшки, рокдчки

(према Бјелдш, Рокоче), војнички, сиромашки, бокески/бокешки, арбанаски)

арбанашки, ИнглешкајФранцуска, погањски (према поган), извањски, кри

вошински, далматински, ракински.

ПОРЕЂЕЊЕ ПРИДЕВА

155. Одступања од књижевног језика нема много.

Од лијеп компаратив је обично љешт Цу Бје Зао. Чује се и

љевши (ретко), обоје ће бити добивено фонетским путем (Вуш. наводи

и вљеши, стр. 50). Од јак компаратив је понекад јарчи Цу Бје, што

ми није јасно. Од велик и вељи (обоје је обично, само што вељи долази

углавном атрибутски, нарочито у топонимима) компаратив је виши (већи

се не употребљава), а од висдк— височа. Тако је и код Вуш. (50), Мил.

(214–215), М. Ст. (79). Од жесток обично је жешћи, али и жесточа

Зас Љпа. Од дуг(ачак) компаратив је или дуљи || дужи Цу, или само

дужи Заф Љпа; Мил, бележи само дужи (214), а Вуш, дуљи (50). Од

кратак компаратив је краћи || крачи Цу Заф Љпq. Од за и слаб ком

паратив је гдpи, ређе грђа (уп. Вуш. 50, Мил. 214—215).

Облик јечи Цу Бје (јенча Заф) у изразу нијесам јечи, нијесам

јеча (= свеједно ми је, баш ме брига) биће — по пореклу — компа

ратив од иједак, саграђен као ћешњи од тијесан. Данас му је, међутим,

померено значење, тако да се веза са иједак не осећа.

Према компаративу јаторни нема позитива; тако је и код Вука.

Нисам бележио компаративе као тупши, живши, вишљи, сушљи

(М. Ст. 81) или дубочи, танчи, љути (Мил. 214).
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Обичан је предметак по- За ублажавање значења компаратива и

суперлатива: побољш, понајбољи ; такав суперлатив може се осећати и

као нормалан (неублажен). Предметак за грађење суперлатива може

бити нај- и на- (обе варијанте јављају се напоредо на целој терито

рији СК-ЛБ). Малецки (241) бележи „konsekwentne užусiе“ варијанте

ни- на Трешњеву (Цу). Ја такве облике нисам чуо, иако има изве

сног померања вокалске боје а у предметку. Двоструког ју супер

лативу нема.

Обични су суперлативи најпрви, најгори, најдоњи, најпотоњи,

најзадњи и сл.

ОБЛИЦИ ВИДА КОД ПРИДЕВА

156. Тенденције су углавном исте као и у књижевном језику.

У синтаксичком смислу оба вида могу имати само описни при

деви, тј. они придеви који значе особину у ужем смислу, квалитет,

а не неки однос. Јављање двојаких видских облика код присвојних

придева на -ов и -ин представља чисто морфолошку, а не синтак

сичку појаву.

Описни придеви. Неодређени вид код описних придева употре

бљава се редовно у две категорије: код придева који представљају

именски део предиката и код придева у адвербијалној служби (такође

у предикату, али као његов зависни члан), тј. кад означавају привре

мену особину именичког појма, временски везану за предикатову

радњу: дн је добар, дбђе весео, нађе је жалосну итд.

Ван ових категорија (у атрибутској служби) тешко је дати пре

цизне границе употребе ових облика. Она свакако не зависи од од

ређености појма: редовно ће се рећи накав стари Турчин, и један

стари Турчин, и они стари Турчин. Може се генерално рећи да је

употреба облика неодређеног вида знатно више потиснута него у са

временом језику штампе и радија. Заправо, неодређени вид се у

атрибутској служби употребљава у оним случајевима који су семан

тички и синтаксички најближи предикатској и адвербијалној функцији,

као: добар чојек / (уп. добар је та чојек), ненаредан чојек неће ни поћ

на такво мјесто (уп. човјек неће ни поћ на такво мјесто ненаредан), не

кукајте оства чојека (уп. не кукајте човјека жива) — итд.

Придеви на -ов, -ин. У номинативу и акузативу присвојних при

дева употребљавају се само облици неодређеног вида. У генитиву и

и дативу-локативу (мушког и средњег рода) очигледна је тенденција

ширења облика одређеног вида. Рекао бих да је у овим падежима

одређени вид већ знатно обичнији у слободној употреби; само се у

патронимици и топонимици употребљавају искључиво облици неодре

ђеног вида: из Радина Дола, са Замаћева ждријела, из Дуке Ћеткова,

Jóву Симову итд.

Однос Марков-Марковога-Марковоме-Марков свакако је добивен

према присвојним заменицама.

11 Српски дијалектолошки зборник
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Придеви на -ов са значењем врсте дрвета врло ретко се чују у

неодређеном виду (овд држало је чини ми се буково — итд.). Тако је и

у топономастици (нема појава скраћивања — уп. код Ј. В. 6 : Букова

Прддб и сл.).

ПРИДЕВСКА ПРОМЕНА

157. Облици неодређеног вида могу се чути у номинативу и

акузативу једнине и множине сва три рода и у генитиву и дативу

локативу једнине мушког и средњег рода. Акценатске разлике између

видова практично нема (изузев прав-права, здрав-здрава, стар-старт),

али се сасвим чува разлика у дужини вокала у наставку. Изузетно

се и у вокативу једнине понекад употребљава облик номинатива не

одређеног вида код придева јадан и ддбар (у изр. добар чоече). Иначе

су облици неодређеног вида као и у књижевном језику.

Рефлекс & у придевској промени. Код свих придева, такође и код

свих придевских заменица, имамо у инструменталу једнине мушког и

средњег рода и у дативу-инструменталу (и локативу ако им је једнак)

множине сва три рода искључиво рефлекс дугог č: овијем, добријема

итд. Тако је и код Ј. В. (18), па и код Мил. (203), који ретке на

ставке са и уместо е сматра за унесене; код М. Ст. (79) тако је само

у множини, док у инструменталу једнине бележи и -им, Вушовић бе

лежи и и и е у инструменталу једнине и у генитиву множине. Исте

завршетке имају и придеви на -иј-: старијем (комп.) итд.

У Љп сам бележио необичне облике и у инстр. јед. и у дат. —

инстр. мн., који се своде на утицај именичке промене: c-бнијом, с

отијом, његовијом , са његовијама ордондсима, свијама, с-двијама луђима

wм „“

(последњи је пример из Горичана), добријама луђима (Љпа).

Генитив множине. Вушовић (50) даје наставке -пе, -ијег, -ије и

-ија, а Ј. В. само -ијег (17). Код М. Ст. је само -ију“ (79). Мил. (206)

бележи углавном наставак с „полугласником“, само обично без дужине,

поред ређег -их.

У Цу, Бје и За стање одговара оном код Вуковића: бележио сам,

код свих придева и придевских заменица, искључиво наставак -ије(х)

(односно разне замене х) — и то без дужине. Тако је углавном и у

Љ, али се чује и -ија, нарочито у доњем делу нахије. У Љп се такође

чују оба типа наставака, али преовлађује -ија. И овде исте завршетке

имају компаративи на -ији, тј. -иј- из основе отпада.

Покретни самогласници. У једнини заправо у СК-ЛБ и нема по

кретних самогласника, јер имамо редовно самогласник на крају наставка

ген. и дат.-лок. мушког и средњег рода, а у инструменталу немамо

никад. Ни Мил. (205) не бележи облике типа новог, новом, нашем.

Вуш. (49–50) не бележи новом, али има новог новога. М. Ст. (77-78)

бележи и тип новог, новом као ређе облике; Ј. В., међутим, бележи

такве облике као чешће (64).



Староцрногорски говори — морфологија
163

Наставак у дат.-лок. jд. Мушког и средњег рода увек је -оме

или -ему на целој територији СК-ЛБ, никад -еме, што бележи Мил.

(205), такође се никад не чује -ому.

Према томе, стање у једнини је овакво: новога-врућега, новоме

врућему, новијем-врућићем.

Насупрот стању у једнини, у дат.-инструм. мн. крајње а је по

кретно, бар у Цу, Бје и За. Дужи облици употребљавају се у Цу

углавном онда кад је придев (односно придевска заменица) употребљен

без именице: са старијемајса старијем људима. Рекао бих да у За пре

овлађује облик са -а, а у Љ, Ко и Љп забележио сам само такве об

лике (нарочита испитивања, међутим, нисам вршио). Ј. В. (64) не бележи

облике са крајњим -а, а М. Ст. их даје као једине (79).

Рефлекс II палатализације у номинативу множине. Поред свиколици

Шу Заф Љпа, које је поменуто код заменица, бележио сам овај ре

флекс још само у једнациједнаки Цу Бје. Нисам чуо друзи и јаци, што

бележи Мил. (204), једино сам у Љп забележио да-бог-да јаци (у Цy

само да-бог-да јакт). Траг оваквог рефлекса чува се у изведеницама

млозина и неколицина.

Бројеви

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ

158. Прости бројеви. Износим углавном стање у Цу.

Бројеви од 1 до 19 гласе као и у књижевном језику, само што

се у крајњој групи -ст губи други сугласник, а број четири || четири

често губи крајње и. Крајње т губи се скоро редовно и код броја

десет — кад на њему нема акцента (при томе долази и до скраћи

вања дужине): десе-брава, десе-вдлбва, десе-људи — али: десет-дваца /

десе-дваца, овога губљења -т има понекад и код броја 9, а често и

код 50, 60, 70, 80, 90.

Бројеви 20, 30, 40, 60 имају углавном двојаке облике — са мањим

или већим степеном редукције: двадес/дваес, трпдес || триjeс, четрдес ||

четерес, шездесет || шесе(т). Обично се редукованији облик употребљава

кад је број без акцента, али се чује и са акцентом нарочито често

шесет. Бројеви 70, 80 и 90 гласе као у књижевном језику.

За 100 се употребљава стд, стотина, стотину. Облик стотина,

са потпуном променом по трећој врсти употребљава се обично само

стално, без именице; напротив стд. или стотину остаје тако у свим

падежима (су стотину друга и сл.), а стоји обично уз именицу или

личну заменицу.

У истом односу као стотина према стотину стоји и иљада

према иљаду.

За стотине се употребљавају ови облици:

200: у Цу двјеста, ретко двјести, доста често двије стотине, у

За сам забележио двјеста || двјести / бљести, а у Љп двјеста / двјести /

длести,

11“
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300: триста, доста често и трп стотине; у За сам забележио

и тристо,

400; четири стотине, ређе четирсто.

Даље следе: пе-стотина || пет стотина, а у сложеним бројевима

каткад и песто (песто педесет и сл.). Исто вреди за шестдтпна || ше

стдтпна || шесто, тако је и код: седа-стотпна || седам стотпна || седасто,

оса-стотпна /дсам стдтпна/дсqсто, деве-стотпна|девет стотина|девесто.

Облике као четириста (Ј. В. 65) или дљесто (Мил. 222) нисам бележио.

Као што бележе М. Ст. (83) и Мил. (222), и овде се бројеви

већи од хиљаду казују обично у стотинама: дваес и ше-стотина ручица

итд., али не и округле хиљаде: двију-иљаде, три-иљаде итд.

Свеза и употребљава се у сложеним бројевима чешће него у

књижевном језику (уп. сличну појаву и код М. Ст. 81, Мил. 222,

Ј. В. 66). У Цу њена употреба — за бројеве од 20 до 100 и сложене

с Њима — Зависи донекле и од тога да ли реченични акценат пада

на број или не. Од тога зависи и место акцента. Стање је овакво.

Ако реченични акценат не пада на број, онда се свеза и обавезно

употребљава; акценат је у том случају на слогу који претходи свези,

а може и сасвим изостати: два(е)с-и-пет брава. Ако реченични акценат

пада на број, онда се свеза може употребити (у том случају је акценат

на њој), а може и изостати: дваес и пет (брава) (акценат са дваес може

и изостати), или дваес пет (брава) (први део броја може бити и наглашен).

Између стотина и десетица или јединица употреба ове свезе

зависи од облика којим назначујемо стотине: ако употребимо бројну

именицу стдтина, свеза редовно долази (три стотине и двадес), а

ако употребимо облик сто, свеза може и изостати (двјеста трпдес ||

двјест-и трпдес).

ДРедни бројеви. Од 100 редни број је стоти / стотински: ни сто

тинске гддине.

Још да напоменем да се уместо бројних именица које означавају

део целог често употребљавају синтагме са редним бројем и именицом

дијо: други дијо (чешће половина), трећи дајо (трећина), стоти дијо

итд. Поред четвртина и четврти дијо употребљава се и кварат, при

мерењу времена или дужине: кварат од уре (редовно), три педи и

кварат итд.

Иначе су редни бројеви као и у књижевном језику.

Збирни бројеви. Облик коликоро употребљава се скоро редовно

кад се односи на појмове уз које иду збирни бројеви.

Збирни бројеви од 12 до 19 могу различито гласити. Поред

облика као у књижевном језику, чује се и двојенајеc(торо), петоро

најес(торо) итд. Овакве облике констатује и М. Ст. (83), а Мил. их

не помиње (код Ј. В. нема података о збирним бројевима). У ДБје

забележио сам и једноронајесторо.

ПРОМЕНА БРОЈЕВА

159. Прости бројеви. Потпуну промену (придевску, и то у номи

нативу, акузативу и вокативу једнине и множине облике неодређеног,
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а у осталим падежима одређеног вида) има само број један-једна-једно

(једнога-једне итд.).

Од два, три, дба сем номинатива једино се још чује дат.-инстр.-

лок, женског рода, и то од три доста ретко: двјема, објема/обадвјема,

трема Цу, двљемајдвјема, обљемајобјема, према Заф, двјемајдљама два

јама, објемајдбијама, трема Љпq.

Остали прости бројеви не мењају се.

Редни бројеви. Мењају се као и придеви одређеног вида.

Збирни бројеви. Ситуација је слична оној код простих бројева.

Мењају се углавном дбоје, двдје, трдје, који сем облика номинатива

имају само облик обојема, двојема, тројема Цу Заа ДБјеq (дат.-инстр.-

лок.). Облици као четворма Извори (Цу) врло ретко се чују.

О УПОТРЕБИ БРОЈЕВА И БРОЈНИХ ИМЕНИЦА

| 160. Прости бројеви, збирни бројеви и бројне именице (типа

двојица, петина / петорица) стоје као чланови истог система, и односе

се међусобно у великој мери као облици за разне родове:

мушки род: двојица тројица обојица

женски род: двије три öбје (дбије)

средњи род: двоје трдје дбоје

Тиме се могу објаснити и особености промене, тј. чување промене

простих бројева само у женском роду и непроменљивост простих и

збирних бројева у атрибутском положају (уз именице).

Наиме, женски род простих бројева чува променљивост боље

него мушки и средњи зато што за мушки и средњи род постоје други

променљиви облици (за мушки род бројне именице, а за средњи

збирни бројеви).

А неупотребљавање облика двјема, трема, обојема, двојема, тро

јема уз именице (објема се употребљава и уз именице: објема рукама,

објема ногама) дошло је опет по угледу на бројне именице, јер је у

мушком роду створен однос: два чојека (са именицом) || двојица (без

именице). Тако се и не говори (бар ја нисам чуо у слободном говору)

„двојици људи“, „двјема женама“, „двојема ђеце“ — него се употреба

таквих облика просто избегава друкчијом стилизацијом реченице. При

томе долази и до необичнијих конструкција: код овије два војника

Крусе (Љ), тијема два Зећанина Штитари (Љ), овијема дванаес друга

Махала (Зета), ове два-три Чевљанина За. Ипак ни обрти као двојици

људи, двјема женама, двојема ђеце нису далеко од језичког осећања,

тако да сам на директна питања да ли се могу и такви облици упо

требити добијао колебљиве, па и потврдне одговоре. Међутим, како

сам рекао, у слободном разговору ниједном их нисам чуо.

Разуме се, наведена схема не одговара потпуно граматичким

родовима.
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Тако се именице типа двојаца, петорица, петина, као ни неколи

цина, млозина (и за ове две именице вреди оно што је речено горе

о бројним именицама) не могу употребити за све именице мушког

рода, него само за мушка лица (не и за животиње).

Још мање одговарају збирни бројеви категорији граматичког

средњег рода. Заправо се они примењују на ове категорије:

1) кад се односе на збирне именице на -ад: петоро чељади, јаг

њади, кджлади, крмади, ћебади итд. (исто вреди и за именице говеда,

ђеца, браћа: петоро ђеце, гдведи, браће, поред петоро браће напоредо

се употребљава пет брата); за 2, 3 и 4 употребљавају се и нормалне

бројне конструкције: два чељадета || двоје чељади итд.;

2) кад се односе на именице рluralia tantum: троје ждрвања,

врата и сл.; овде долазе и неке именице које имају једнину, али се

множина лексички одваја од ње: троје сватова, чарапа итд.,

3) кад се односе на групу мушких и женских лица: има па трдје,

ма двдје, све троје итд.

Збирни бројеви немају облика множине (у позицијама где се у

другим говорима они јављају у СК-ЛБ долазе нормални, једнински

облици — уп. горе под 2).

О слагању бројева са другим речима биће речи у одељку о кон

груенцији.

Глаголи

особености у типу промене и односу основа

161. Глаголи са нарочитим обликом презента у функцији футура II.

Овде је реч о глаголима несвршеног вида који имају двојаке облике

презента у зависности од функције: један — нормални презент и други

— у функцији футура II. Познати су ми ови случајеви (примери су

из Цу): могу (мдгнем, дну (шћенем, дам / дад(н)ем, знам (знадем, смијем /

смjеднем, умијем / умједнем, ваљам / ваљаднем, имам / имаднем, у сличном

су односу јесам (бидем. Слично је и у осталим племенима: ако шћедне,

дадну, знаду, буду, смједне, умједне, могне Љq; ако ћене, дадне, знаде,

смjедне, умједе, ваљадне, имадне Љпа. -

И у императиву се јавља оваква основа: знади (изр.: пођи-знади=

бог зна), ваљадни, немадни, могни, шћени, дади, смједни, умједни, биди.

Већина ових глагола има основу на -д и у аористу, поред нор

малне на самогласник: дадок (чешће него дак), шћедок (ређе), знадок

(чешће), смједок (нешто ређе), умједок (ређе), од моћ аорист је могак,

а од имат, ваљат слушао сам само имак, ваљак, такође стат (станут)

има аорист стадoк (ређе станук). Продирање -д у основу аориста

могло је бити потстакнуто не само презентском основом, него и од

носом крала -крадок.

Основа на -д јавља се и у имперфекту: дадијаг, знадијаг | знаваг

(ређе знадиваг Рокоче); уп. и имадијак / имак Љпq.
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Сличну појаву (двојаки презент) бележе Ј. В. (68), М. Ст. (88),

Вуш. (58).

162. Глаголи са некадашњом инфинитивном основом на -р. Колебање

у облику јавља се само код презентске основе: дерем, ждерем / прд

ждрем, мрем, сđтрем, прдстрем. Иначе у аористу и инфинитиву увек

је рије-: прдстријет и сл., а у радном придеву вокално р: прострла,

прождрла итд., и у трпном придеву бележио сам само вокално р: про

стрт, прддрт и сл.

Инфинитивне облике као сатрт (Мил. 249) или ждерати, сте

рати (Ј. В. 75) нисам слушао.

163. Глагол пријенут-пријенем. Глагол је, како је познато, постао

од старог прилнути -прилнем, што је морало дати прионути-прионем.

Прелазак ио и ије сматра се за гласовну појаву (уп. РЈА и Мил.

47). Међутим, мислим да је то аналошка појава, тј. угледање на гла

голе са рефлексом дугог е. А тај утицај могао се спровести услед

једнакости акценатских односа.

Наиме, развијањем двосложности код рефлекса дугог е добио

се акценатски однос инфинитива и презента друкчији него код осталих

глагола, тј. као сијевнут-сијевнем према кренут-кренем (једино су гла

голи са дугим е у основи имали у презенту акценат за два слога

испред инфинитивног). Од осталих глагола (без е) једино је глагол

прионути-прионем могао добити такав акценатски однос (уместо нека

дашњег прилнути-прилнем). Захваљујући једнакости акценатског од

носа, тај усамљени глагол могао је подлећи обличком утицају глагола

са рефлексом дугог е.

164. Глаголи изведени од ити, “лезти, ходити. Глаголи од све ове

три основе у међусобном су суплетивном односу. Стање је у Цу овакво.

Од глагола ић праве се сви облици и сви сложени глаголи изу

зев ући и наићи, уместо ући и наићи употребљавају се уљећ и наљећ

(ређе уљес, наљес), а остали глаголи од основе лез (лег ређе се јављају.

Међутим, у инфинитиву и радном придеву уместо ић, иша-пшла итд.

радије се употребљава одат, одијо итд., у аористу је већ знатно чешће

iдок него одак (у 2. и 3. л. jд. аориста никад нисам чуо „оди“). Ван

ових облика одат се још употребљава у имперфекту, и то само код

сложеног глагола дбдит (дбђаше, поред чешћег долазаше), и у импе

ративу — али са сасвим другим значењем (напоредо са дођи, ипак бих

рекао да, бар понекад, има извесне разлике у значењу: у дди се осећа

ингресивна нијанса).

Одговарајући итеративни (односно трајни) глаголи гласе: бдат,

(из)наодит, дбдüт || долазпт, остали су са -лазит.

У значењу императива од пћ често се употребљава и ајде.

У појединим облицима ових глагола има доста неуједначености.

Облици глагола пћ одговарају стању у књижевном језику: идем (ни

кад иђем)-аша-пила-адок-uђак 1 иђаг-иди-fiћ (нема исти и сл.). Глагола

сложених са пћ има два типа: први — са у свим облицима (изузев
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радног придева) спроведеним јотовањем, на пример заћ-зађем-зађи

-зађок-заша — само тако, други — без јотовања, на пример дблс (оку

сити) -обадем-облддк-обиди-дбиша — само тако. Код осталих глагола

је овако: наћ, дбђ, прећ, поћ, проћ по првом типу, дпис || диппћ—иначе

по другом типу (али ддем-оддк), дблс-обидем / дбПћ-обиђем (у значењу

обићи, по оба типа), сас-сидем / сđћ-cáђем (ређе сић-сиђем) и изис-иза

дем / изаћ-изађем (ређе изпћ-изиђем) — такође по оба типа.

Глаголске основе —љез- и -љег- јављају се напоредо; у Цу ипак

преовлађује -љег-. Од основе -љез- никад се не прави радни придев,

а врло ретко и аорист, док се у презенту и инфинитиву та основа

доста често чује. Основу -љез- Ј. В. (75) бележи само у презенту, а

Мил. (248) само у инфинитиву.

Необични су још аорист и презент од датић: оддк, дем (поред

отиддк, отидем). Можда овде има утицаја глагола одат. Источноцр

ногорске и црмничке облике типа ојдох (Мил. 245) у Цу, Бје и За

нисам бележио (у њима можда имамо обличку контаминацију са ајде).

Такође се не употребљавају облици пох, дбх и сл. (Мил. 245).

Облици од ајде гласе: ај(де)-àj(де)мо-dj(де)моте-āјте (нема ајдете).

Облици типа обидем (код глагола са префиксом на сугласник)

свакако представљају архаичније облике: овде није било фонетских

услова за јотовање. У инфитиву (дблс) с се јавља вероватно под ути

цајем глагола типа уљести. Обрнуто, можда су на стварање новије

основе —љег- утицали не само императивни облици типа уљези (од

уљести), како се обично претпоставља, него и инфинитиви типа заћи,

изаћи. Наиме, одавде се ћ могло пренети и у инфинитив уљести, тако

да је добивено уљећи, а према оваквом инфинитиву и императиву

уљези могла се основа схватити као уљег

Уосталом, појава суплетивизма код ових глагола и њим услов

љене контаминације познате су и из старијег језика (таква је на пример

основа радног придева од ићи), можда би се могло претпоставити да

је ду претериталној основи глагола ити (ид- уместо старијег и-) дошло

под утицајем глагола са основом хвд- или сл.

165. Глаголи са основом на велар. Облике са аналошким рефлек

сом I палатализације, као вучу, тучу, стрижу, поможи Мил. (248)

наводи као обичније. Такви облици преовлађују и у Љ: печу, стражу,

остражу, вршу, овршу, ćечу, печи, врши, сечи, печијах, вршијасмо, ćечијах,

а бележио сам их и другде: вучу Ко, ćечу Љп, поčечу, ćечу Махала,

испечу Ћеклићи. У Цу тога практично нема (то констатује и Малецки,

стр. 242), једино сам бележио стрпеy / стрпансу и неке облике глагола

врћ: врша, вршу Подбуковица. У За сам овакве облике бележио само

код глагола стрић: стрпансу, остражи, иначе је вуку, туку, врху, по

вуци, пецијах итд.

166. Још неке појаве у односу основа. 1) Глаголи на -ăват (пре

зентска основа). Дијалекатска особеност ових глагола јесте колебање

у облику презентске основе. Од три варијанте презентског наставка:

-āјем|-ајем-āвам (прве две варијанте подложне су и разним редукци
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јама кваниитета) - тешко је рећи која преовлађује. Оне су по правилу

могуће код сваке основе, ипак се може рећи да је код основа на па

латал (нарочито на ј: олајават, шпијават) обичнија трећа варијанта.

Према спават имамо само спавам, а код стават, познават слушао сам

само наставке типа -ајем.

2) Колебање -иват|-ијеват. Ово се запажа углавном код итератива

према глаголима без суфиксалног самогласника у инфинитиву: —лп

ват|-лијеват, -крпват ј-кријеват, -штват |-шијеват; тако и почиват/по

чијеват.

3) Примена наставка -оват и рефлекса јотовања код итератива.

Приличан број глагола који у књижевном језику имају наставак -ивати

добијају у СК-ЛБ (па и другде у Црној Гори) напоредни наставак

-оват|-еват: кажеват(каживат, подражеватјподраживат, довршеват|

довршиват, обиддвáт/обидлват, тако и овуковат и сл., пропитоват, за

суковат, преручеват, уваљеват, суминоват/сумињават; уп. и спашује Љп.

Испред наставка -иват обично имамо рефлекс јотовања, укључу

јући и основе на -c, -3: привеживат, каживат, потпиштват се, а та

кође и код итератива на -оват|-еват (кажеват и сл.). Применом на

ставка -оват|-еват код итератива изостаје заправо аномалија у односу

основа (казивати-казујем и сл.).

4) Колебање између И и ИП врсте. Напоредне облике има већи

број глагола: ђаоликат, дриjeмaт, черат, штипат, купат, крлецат,

чамат, надимат надлмат, -жимат, -ватат, сретат-сретам али сријетат

-сријећем (сријетам, препијецат.

5) Прелажења глагола из VI у II врсту. Забележио сам ове

примере код којих се то јавља: гађат (само гађем, а код осталих се

чују оба типа), повађат се, рађат, присвајат, одвајат и сл., набрајат

и сл., прекрајат, уп. и заокаље Љ (итератив према заоколит). Ово по

мерање остаје у овим границама: оно се јавља само код итератива, само

код акценатског типа гађат, само код основа на меки сугласник,

најзад само кад је испред тог сугласника самогласник а. Одавде се

јасно види узрок ове појаве: утицај односа -ават: -āвамј-ајем.

6) Колебање између И и ИIII врсте. Скоро сви глаголи на -ктат

и -птат имају презентску основу и по V и по VIII врсти: кликћем

и кликтим, шапћем и шаптим, тако и роктат, рKтат, клептат, пуктат

и др. Ово ће вероватно бити утицај глагола на -штат: приштат

пршти и сл.

7) Преношење палатала из презентске основе у инфинитивну у И

врсти. Забележио сам неколика таква примера: гилићат, јашат, чешат

(можда би се у Љ нашао још који); међутим појава не узима такве

размере као у источној Црној Гори или у Црмници (уп. код Мил.

и М. Ст.).

167. Однос I и III врсте (мешовити глаголи). Стање је у Цу овакво:

1) обичније су у свим облицима по I врсти, али се јављају пре

зентски облици и по III врсти основе čед-, рек-, срет-;
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2) инфинитивни облици су само по I Врсти, а презентски напо

редо по I и III врсти код лег-, -бјег-, -њег-, у сложеним основама и

-жег-, -мог-, -шек-3 просте основе жег-, тек- иду само по 1 врсти, а

лиог- У презенту по обе врсте са диференцијацијом службе;

3) презентске облике имају само по III врсти, а инфинитивне

по обема (рекао бих да су обичнији по 1 врсти, изузев код основе

-лек-): -прег-, -сег-, -тег-, -лек-, -брек-, диг-, стиг-, врг-, мак-, так-,

сиошак-, -вик-, ник-, процик-, мрк-, стрк-, црк-, -мук-, пук-;

4) презентске облике и инфинитив имају само по III врсти, а

аорист и радни придев по обема: пад-, ишчез-, мрз- (у оба значења:

смрзнут и омрзнут), тиск-, прск-, прозук-, штук-, опр(x)-,

5) само радни придев могу имати по 1 врсти, напоредо са

обликом по III врсти: скрк-(скркло се млого нардда), уве-, истру-;

б) само аорист и трпни придев има по I (и по III) врсти: -кид-;

7) само аорист има по I (и по III) врсти: -гиб-;

8) глаголи са секундарним д (дад-, стад-, смјед-, умјед, шћед-)

имају аорист на -ох напоредо са аористом на -x (смјек/смједок и сл.);

у презенту је увек станем, а код осталих облик презента зависи од

функције: у функцији футура II презент је по I (-дем) или III врсти;

9) од бит је презент бидем/биднем(будем,

10) уп. и императиве мак(и) се, дик-се.

Код примера наведених под 1 рекао бих да су идући на југо

исток облици по III врсти све обичнији. Како се може видети из

наведеног прегледа, и у Цу долази до изражаја тежња ширења облика

III врсте, иако је она нешто слабије изражена него у источној Црној

Гори (уп. М. Ст. 87) или Црмници (Мил. 253—255). Посебно да

напоменем да основе греб-, ćек-, јед-, пек-, бод- иду само по I врсти

(Милетић бележи и облике по III врсти). Облика типа изгибли (Мил.

255) у Цу нема.

168. О узроцима прелажења глагола из Г у III врсту. Изгледа да

ово померање условљавају два момента. Први је глаголски вид. Наиме,

III врста обухвата готово искључиво глаголе перфективног вида, па

се и њени облици шире искључиво у тим границама. Овим је услов

љено и ширење облика III врсте на презент функције футура II.

Други је моменат морфолошке природе. Наиме, пада у очи да је ово

прелажење најинтензивније у презентским основама основа на велар.

Ово ће бити условљено потребама диференцијације, јер би се облици по

I врсти поклапали са облицима итератива (нићи-ничем/ницати-ничем).

Облици помоћних глагола

169. јесам. Нема неких обличких одступања. Наглашено 3. л. jд.

гласи само јес, а не је или јесте. Да и овде поменем двојаки акценат:

јесам ли /jèсам (уп. т. 47). Према томе, парадигма је оваква: јесам јеси

—jec-јесмо-јесте-јесу, сам-си-je-cмо-сте-су.
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бит. Из инфинитивне основе преноси се и и у презентску, али

се чувају и облици са у. Иначе је у Цу презент нормално по I врсти:

бидем || будем, а у Љ, Ко и За бележио сам и облике по III врсти, у

Љ чешће него по првој. Мил. (268—269) бележи разнолике облике

(биднем, буднем, будем и др.). Ј. В. (68) има бидем || биднем, а М. Ст.

(88) биднем.

За императив вреди исто што и за презент.

Имперфекат се прави само од старе аориске основе: бјег-бјеше

итд., слично и у другим племенима. Једино сам у горњем делу Цy

(Подбуковица, Рокоче) бележио и бајаг-бијак. Облике типа бјах нисам

бележио.

Прави аорист је бик-би-бисмо-бисте-баше. Облик за потенцијал

гласи у Цу бик-би-би-бисмо-бисте-би / бише, у Бје и За забележио сам

и дни биху. Малецки за Цу бележи у 3. л. мн. потенцијала само облик

би, по Ј. В. би може стајати у свим лицима.

Радни придев је као и у књижевном језику.

170. шћет. Обличка диференцијација између овог глагола као

помоћног и у значењу vouloir cпроведена је знатно шире него у књи

жевном језику. У презенту она је захватила и негативни облик: неће

умријет / не дје јес, у упитном облику је у оба значење оћу.

Ове разлике има и у имперфекту: као помоћни глагол нема по

четног о (ћаше дођи, ћаше умријет), а у значењу vouloir oбична је ос

нова оћа

У 2. л. jд. презента упитни облик обично гласи о-ли (д-ли ДЗа),

поред оћеш ли, одречно-упитни (формално, а заправо нарочита речца)

гласи не-ли-/нећеш-ли- (ово друго ређе). У одричном облику само се

понекад чује облик таквог типа (неј): е неј вала да ћеш ћићат и сл.

У нарочитом изразу бележио сам датли-нетли, у ГЗа и ван израза:

нетли га мало понијет.

У 3. л. мн. презента употребљава се и млађе (д)ђе, неће и старије

(д)те, нете. У Цу је обичнија млађа варијанта, а у Бје и За, рекао

бих, обрнуто. Тако је и у футуру: читате / читаће, дићите нисам бе

лежио у Цу, али у За јесам.

Облик шћаше и сл. бележио сам само у Љ, и то ретко. Остали

претеритални облици нормално гласе: шћет, шћак, стијо-шћела. Аорист

се чује и у облику шћедок. Поменут је презент типа шће(д)нем (t. 161).

Уместо почетног шћ- може се у свим племенима чути и кћ-, у

Љп сам уместо те групе бележио и ћ-.

Нисам бележио облике типа ћијо, шћео, ћејо (Мил. 269), шћадијак

(ј. в. 71).

Појединачне особености

171. Овде дајем још неке лексеме у чијој промени или односу

основа има одступања од нормалних образаца. Примере дајем азбуч

ним редом, према инфинитиву простог глагола.

бачат-бачам || бачат-бачам Цу, бачат-бачам Заф Љпа (нема ба

цати). Тако је и код Мил. (267).
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бачит-бачим (бачит-бачим Цу, бачлт-бачим Заф Љq, бачит-бачим

Љпq. По РЈА „постања тамна“. Мил. (267) сматра да је ч дошло из

бачати.

-бјећ, -бјежем /-бјегнем. У Цу је ова основа обична само код по

бјећ, пребјећ, овакве примере бележио сам и у Љп. Иначе је обичније

избјежат-избјежим, тако и убјежат, збјежат, набјежат, у За је обич

није и побјежат, пребјежат.

бриват-бријем Цу Заф (бривлем Љпq). Овде је могло бити ути

цаја типа коват-кујем, с обзиром на једнакост акцента и сличност

облика у презенту, а не само односа плити | пливати (Мил. 258).

ваљават Цy Љпа (итератив према ваљат = учинити услугу: ва

љава ми-је често).

*велети. Као и у другим говорима, и у СК-ЛБ има само презент

и имперфекат.

виђет-виђу. Друкчија му је основа у аористу: виђосмо (виђесмо) Цу

Заф Љпо. Уп. и код Малецког (242), Мил. (266).

вијетат (кумство)-вијетам Цу Зас, вјeтaт Љпа. Мил. (264) бе

лежи и обетат, што сам ја бележио само у За.

врет-врим. У 3. л. мн. презента имамо узавру Цy Љпq. Мил.

(267) бележи вре као чешће. Уп. -спат.

-гет, на пример нагет-нагнем-нагео-нагела-нагек-нагет (трп. пр.)

—нагни Цу. Инфинитивна основа је према почет и сл., под утицајем

сличности у презенту (РЈА; уп. тамо и примере са друге територије).

У За и Љп нисам констатовао овакву инфинитивну основу.

гледат-гледам Цу Зас Љпа. Чује се и облик глејат. Поред нор

малног значења, представља и итератив од виђет (уместо виђати).

-гнат. Не употребљава се као прости глагол. У Цу и Љп обич

нија је презентска основа -гна-, а у За -ждене

*".

-дут: надут-надмем-надми-надук-надула-надувен/надут Цу. Ите

ратив је надимат/надпмат.

ђеc-ђедем Цу Заф Љпа. У оба значења гласи једнако, само се у

значењу аијšchobern не јавља као прост глагол (уместо ђести каже се

садијеват). Облици по III врсти чују се ређе.

-ет: узет-узмем-узми-узек-узела-узет Цу.

-ждит: уждит-уждим Цу Заф Љпа. Трпни придев се ретко

употребљава (обично је запаљен или сл.), а гласи ужден Цу Зас Љпq;

у За сам забележио и нажђен. Нисам чуо уждивeн (Мил. 266).

-жет: зажет-зажмем (као узет) Цу.

жњет - жњијевем - жњијеви - жњијевајаг-жњек-жњела-жњијевен Цу

Заф. Новија образовања, према пљет. У Љп жњем, код Мил. (248)

жњем / жњијем. -

знат-знам Цу. Имперфекат је знаваг/знадијаг, радни придев зна!

знава, изузетно знадива. Исто је, са нормалним фонетским разликама,

и у За. Основу знава- бележе и М. Ст. (88) и Мил. (263). Основа на

в јавља се и у придеву знавен (умешан) и каткад у глаголској именици.
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имđват (презент нисам бележио) Цу Заф. Итератив према имат

(дијете): нијесу имавали ђеце.

јес-ијем једем Цу Љпq. Код Мил. (247) само ијем.

клет - кунем - куни - кунијаг - клела - заклесмо-заклет Цу Заф. Нема

куњет (Мил. 248).

лажињат-лажињам Цу Заф Љпа. Са пејоративном нијансом. Није

ми познато мачињат (Мил. 263).

мљет-мељем -мељи-мљек-мељаг-млио-мљала-самлијеван-самљевен Цу

(или са мј уместо мљ).

мнити. У Цу се не употребљава као глагол, него само као речца

јамним (уп. мислим да га и немајјамним га и нема). Нема ни мљават

и сл. (М. Ст. 88). Код Ј. В. (75) као у Цу. У За сам бележио и гла

голске облике: мњавах, он мни, уп. и имперфекат мња Љпq. И Мил.

(263) бележи мњавак.

моћ-мдгу. Сви сложени глаголи иду у презенту по III врсти, је

дино сам бележио поможем)помогу-поможеш (са дужином на наставку,

коју прости глагол нема) итд. Аорист се не прави од основе I врсте:

могасмо Цу Заф Љпа, не могасте Ко итд.

- нијет, -несем. У аористу се напоредо употребљавају основе и

старијег и млађег сигматског аориста: донијесмојдонесдемо Цу Заф. Ј. В.

(72) бележи само донијек. Облици као шниест (Мил. 247) непознати

су. У Љп сам у радном придеву бележио велику разноликост облика:

изнеса, понела, понесала, снијела, донели, донијели, донеса, донела, до

нијела, донесла, снела. И у Зети сам забележио изнеса, унеса, а у Љ

пднели и сл.

пет-шењем (са нормалним распоредом основа у другим облицима)

Цу. Сложени глаголи имају друкчију презентску основу : запнем

запни и сл.

пљет-плијевем Цу (или са ј уместо љ), Заф. Облике као пљест

плиевљем (Мил. 249) нисам чуо у СК-ЛБ. У Љп сам забележио пли

јевлет-плијевл'éм.

пуштат-пуштам. Чује се и пуштават Цy Зас Љпq.

пуштат-пуштим (нема пустити) Цу Заф Љпа (и код Мил., 267).

Чује се и пуштат-пуштам Цу, пуштат-пуштам Љпа — у истом зна

чењу као пуштат.

ручават-pучавам!ручајем ручајем и сл. Цу Заф, ручат је ретко не

свршеног вида.

снит (чешће снијеват, никад сањати) Цу Заф. Чуо сам га само

у инфинитиву, радном придеву и аористу. Ни Ј. В. (75) не бележи

презент.

-спат, -стим. Прости глагол нисам чуо. Сложени се колебају

између II и VIII врсте (чешће по II у За, а по VIII у Цy; 3. л. мн.

је и у Цу по II врсти).

стојат-стојам Цу Заф Љпq. Облици као стат (Мил. 268), ста

јати нису ми познати.

-сут: насут-настем-насти-насук-насула-насут Цу.
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wм - w

удрит удрим (ударат) Цу Заф Љпq. Трпни придев је удрен Цу

Заф, удрен Љпа, императив ур-урмо-урте / удри-удримо-удрите. Бар у

императиву има семантичке разлике од ударат.

чекават се Цу. Није у видском односу са чекат. Значи отприлике:

ОЧеKИВати Напад.

-чет: начнем-начни-начет-нaчeк-начела-начет Цу.

чујат-чујам Цу Заф Љпq. Итератив према чут (кад је чут свр

шеног вида).

шиљат-шиљем Цу Зад. Код сложених глагола је послат-пошљем.

Нисам чуо слати-шљем (Ј. В. 68), шаљем.

шутат-шутим мучат-мучим Цу; ћутати није обично. Ј. В. (75)

бележи шућети.

ОСОБЕНОСТИ У НАСТАВЦИМА ПОЈЕДИНИХ ОБЛИКА

Презент

172. Наставак -у у првом лицу јд. Овај наставак имамо у могу,

öћу (нећу), виђу, вељу — у свим племенима. М. Ст. (85) и Вуш. (57)

бележе овакав наставак и код сложеног завиђу и сл.; ја сам бележио

само помогу, и то врло ретко (у Цу). Вуш. бележи и окамењени израз

кумљу; овде ни тога нема, а ни виђук, вељук, што поред виђу, вељу

бележи Мил. (240). Поред ових глагола Ј. В. даје и вољу у компара

тивном значењу; у СК-ЛБ је у том значењу воли сам итд.

Друго лице једнине без наставка. Оваквих облика има код гла

гола моћ (мбж, ређе мош Љ. Љп) и шћет (в. т. 170). Ови глаголи

остају изван морфолошких уједначавања захваљујући својој нарочитој,

помоћној функцији (поред јесам то су једини глаголи без дужине у

наставцима презента). Облик ваш (тј. видиш), који се доста често чује,

могао би се теоријски двојако тумачити: као редукција условљена

положајем ван реченичног акцента, или можда као траг некадашњег

атематског облика (уп. старословенско видом, виждњ, црногорско виђи).

Однос -el-у у 3. л. мн. Овај однос чува се у СК-ЛБ сасвим добро.

Међутим, у Зети сам бележио наставак -у и у IV Лескиновој врсти:

долазу, праву, топу, бјежу, држу; оваквих облика има и у Љп. Уп.

и код М. Ст. (86).

—ay / -ају у 3. л. мн. Обе варијанте чују се напоредо у свим пле

менима СК-ЛБ. Варијанте са ј у Цу су чешће, а у другим племенима

рекао бих да је стање обрнуто.

Ово неће бити гласовна појава, јер да је то, онда не бисмо могли

имати примере као стају, грају (од стаја, граја), грају (од грајат,

редовно); и иначе се јизмеђу самогласника задњег реда добро чува.

Ово неће бити ни аналогија према имперфекту, јер је појава

шира него -ау од -аху у имперфекту, а тешко је и наћи разлоге који

би доводили до уједначавања облика презента и имперфекта.
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Извесне индиције за објашњење ове појаве даје нам њена огра

ниченост на глагоде одређене категорије (VI врста с основом на а).

Наиме, код глагола који имају ји у другим лицима презента -ају

никад не прелази у -ау, па имамо редовно: грају, лају, продају, кају

се итд. Према томе, облици као ћеpay/ћерау биће резултат схватања

ћера- као основе и -у као наставка (према другим глаголима).

Појаву је објаснио Милетић (116—117): „вероватно према осталим

облицима презента“; он је запазио и чување ју II врсти.

Императив

173. Прво лице множине. Ј. В. (69) констатује да се императив у

овом лицу не употребљава изузев ајдемо. У овом говору прво лице

множине императива врло је ретко, али га ипак има: пуштимо га ми

нек-дде — брзо ће с-он врнут, сађедимо ми ови лис наћас, па ако с

упари — упарп Цу. Иначе се замењује конструкцијама типа Кајмо да

видимо (ајмо виђет), да čедемо и др. Облици ај(де)мо и гламо сасвим

су обични. Поред ај(де)мо употребљава се и ај(де)моте, не и ајте

моČте) (Ј. В. 69).

Отпадање наставка -и. Ова појава је у СК-ЛБ условљена семан

тичким, а не морфолошким или фонетским разлозима. Запазио сам

је у овим случајевима (примери су из Цу): муч, шут, бјеж, држ,

остав, мак се, дик-се, ређе донес, нос; у множини и испада у истим

случајевима, само нисам чуо такве множинске облике глагола шутат.

Према томе, отпадање и ограничено је на случајеве који су чести у

афектираном говору (строжа заповест, упозорење и сл.). Биће да овде

има извесног угледања на узвике; интересантно је шут, где краткоћа

вокала у основи (за разлику од шутат) осветљава донекле карактер

постајања ових облика.

Слично је и код Мил. (241), који констатује да се и губи у од

ређеним сталним формулама. Код М. Ст. (89) има за множину нешто

више примера, а у ПД се у том правцу најдаље отишло (Ј. В. 70).

Губљење наставка ј. У овоме има извесне напоредности са гу

бљењем ј у презентском -ају. Наиме, и овде -ј губе исти глаголи (VI

врста на -а-) и исти не губе (увек грај, лај, купуј итд.). Уочава се и

територијална напоредност: појава је ретка у Цу (Малецки бележи

само немб, али се може чути и још по који пример), а на југоистоку

врло честа. И у множини се губи ј као и у једнини.

Ово не може бити фонетска појава, с обзиром на морфолошку

ограниченост њеног простирања. Не може се на овај говор приме

нити ни објашњење М. Ст. (88) —да је ово аналогија према императиву

на -иј, где се -ј губило фонетским путем. Наиме, у овом говору се -ј

иза и добро чува; једино сам у Љ, Ко и Љп бележио примере

губљења.

Вероватно ће ова појава бити условљена одсуством ј у презенту,

тако на ову појаву гледа и Мил (164).
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Императив типа копа, копате. Овакве императиве треба разли

ковати од оних из претходне тачке: тамо није било промене у

акценту и скраћивања герељај/гереља), а овде има: копај/копа. И по

пореклу ово ће бити различита образовања, на што упућују и мор

фолошке границе ове појаве.

Наиме, императив оваквог типа срећемо само код акценатског и

морфолошког типа копам, и то само код трајних глагола, најчешће са

двoсложном основом: сека/секам, шишајшишам, пртљајпртљам, петљај

петљам, мотајмотам и сл.

Ово, можда, представља преношење односа из IV Лескинове

врсте (можда посредством аориста, који је код двосложних глагола

на -ит једнак са императивом у 2. л. jд., и можда преко припове

дачког императива ; овим односом са аористом објаснило би се

зашто се овакав императив јавља најчешће код двосложних глагола,

док ће видску ограниченост требати објаснити утицајем прилика у

приповедачком императиву).

Примера оваквог императива има и у Цу, али бих рекао да су

према југоистоку распрострањенији. Малецки их у Цу не бележи, али

за Ћеклиће наводи облике копа, шиша, где је можда дужина погрешно

означена (овакве примере он третира као губљење -j).

Наставак -ји. Бележио сам га само у горњим Цуцама (ретко) и

у Љешкопољу; забележио сам и у Трепчима не продаји. Примере са

оваквим наставком бележе М. Ст. (89) и Вуш. (59).

Још неке појаве. Од јес и виђет императив је јеђи, виђи (понекад

и виђ) (уп. и Вуш. 58, М. Ст. 89, Мил. 240).

Редукције погле, неaj / неја (од не дај?), можда и немб у Цу биће

условљене положајем ван реченичног акцента.

Акценатске и обличке деформације у приповедачком императиву

(чакт, трчи, нбс, ћер-ћер и сл., уп. и Ј. В. 71) донекле су ономатопејског

карактера, и последица су експресивности и емотивности говора.

О императивним речцама ела, нека, ану и др. биће речи у Синтакси.

Имперфекат

174. Репартиција наставака типа -ијах и -ах. Упадљива је завис

ност наставка од акценатског ТИПа:

— неакцентовани наставак -ијах имају само глаголи са секун

дарним д у основи: дадијаг (или дâдијак, ван Цу дадијах, тако је и

код других примера), знадијаг,

— глаголи I врсте са акцентом на наставку презента имају у

имперфекту наставак -ājāг и то редовно: пецијаг, тресијаг итд. ;

— исти наставак имају и глаголи VII и VIII врсте кад су истог

акценатског типа (тј. кад имају акценат на наставку презента); ова

варијанта наставка одлучно преовлађује у VII врсти, а у VIII се на

поредо јавља -ијаг и -аг: летијаше, држајаше|држаше и сл.

Ова зависност наставка од акценатског типа изазвана је свакако

приликама у I и VII врсти. У I врсти скоро сви несвршени глаголи
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имају наглашен наставак у презенту, а овде је стари наставак импер

фекта имао -ěа-; у VII врсти по данашњем распореду акценатских

типова акценат на наставку презента имају глаголи са рефлексом е у

инфинитиву (тј. они глаголи који су имали -ēа- у имперфекту), а ак

ненат на основи презента ограничен је на глаголе на -ит (тј. оне који

су имали -аа- у имперфекту). Ово друго, разуме се, вреди ако наставци

типа -ијах у VII врсти представљају чување старијег стања. Ширење

наставка -ијах у VIII врсту спроводи се свакако под утицајем при

лика у VII врсти.

Можда је акценатски тип био пресудан и за уопштавање на

ставка -ијах код глагола на к, г, х. Стара варијанта наставка (-ах,

-аше итд.) не чува се, уместо тога имамо наставке типа -ијах, у Цу,

Бје и За углавном са аналошким рефлексом II палатализације, а у Љ

са рефлексом I палатализације, по свој прилици такође аналошким.

Према томе, код ових глагола имали бисмо у имперфекту овакав развој

наставака: *пекеaх-> печаax-- печах-, затим аналогијом пецијах и даље,

опет аналогијом, печијах, теоријски би се печијах могло изводити и

непосредно уместо печах, а не преко пецијах. -

У СК-ЛБ нисам бележио примере који би одступали од наведе

ног распореда наставака. Мил. (251) наводи у I врсти пасијах/пасах/

пашах, пецијах || печијах || печах || пецаху да напоменем да се по Милети

ћевим текстовима види да у Црмници у I врсти има знатно више гла

гола са акцентом на основи презента него у Цу (вучем и сл.). Наставак

типа -ијах констатују у VII врсти и Ј. В. (71) и Вуш. (59), а Мил.

(242) и у VII и у VIII врсти.

Глаголи са различитим ступњем вокала у основама. У Цу сасвим

преовлађује презентска основа: беријаг, перијаг и сл.; једино се поред

зовијаг чује и зва-: како се зваше и сл. Ово вреди и уопште за гла

голе са различитим кореном у презентској и инфинитивној основи:

жњијевајаг, плијевајаг, кунијаг, кдљаг, мељаг, деријаг итд. Варијанта на

ставка и овде зависи од акцента.

У За се чешће употребљава инфинитивна основа него у Цy:

зовијах | звах, перијах || прах, беријах / брах. У Љп сам забележио и не

обичнији облик зоваше.

J. B. (71) има само берак, перак, здвијак, а Мил. (251) даје на

поредо брах || беријах, клах / кољах, али само звах.

Јотовање крајњег сугласника основе. Измењен сугласник (тј. ре

флекс јотовања) јавља се у I и III врсти. У Цу у I врсти имамо

јотован сугласник у јеђаг, иђаг, тј. код оних глагола који немају на

ставак типа -ијах. У За сам забележио једијах, иђах, а у Љ једахl

јеђах, иђах. Облике типа знађах нисам бележио (нормално је знадијаг!

знаваг, изузетно: знадивасмо Рокоче).

У VII врсти стање је као и у књижевном језику, изузев код

основа на -c, -з. Код ових основа нема рефлекса јотовања у импер

фекту: косасмо Извори (Цу), квасах За, прдсаху Љ, носау. Ко итд. Ову

појаву помињу и Ј. В. (71), Мил. (242—243) и Малецки (242), а њено

објашњење дао је Стевановић (Наш језик, н. c. IV, 25-32).

12 Српски дијалектолошки зборник
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Наставак -ау у 3. л. мн. У Цу се овај наставак чује доста ретко,

а према југоистоку може се рећи да преовлађује. Ово ће бити услов

љено судбином гласа х. Губљење х у -аху у Љ, За и другде пред

ставља нормално губљење х у средини речи. У Цу је аналогијом према

рефлексу крајњег х добивен наставак -агу, у коме рефлекс х није

више подложан фонетском губљењу. -

Остали глаголски облици

175. Глаголски прилог. Гepундиј на -вши не постоји у СК-ЛБ, нисам

га забележио ни у окамењеним изразима (уп. малосташи у збирци др

Шоћа, њему рекав Ј. В. 73). Код герундија на -ћи нисам забележио

никаквих обличких одступања, Крајње -и не отпада, изузев услед нор

малне елизије. Облике типа бљежући (М. Ст. 86, Мил. 265), метијући

(Мил. 247), ćelјећи (Мил. 267) нисам забележио.

Трпни придев. Репартиција наставака -т и -н углавном је као и у

књижевном језику; нешто се чешће употребљава -т код глагола на

-ати него у данашњем језику штампе и радија: уздрaт, преглодато

Цу, везато, прописато За, послушата. Ко итд.

Испред наставка -ен јотовани сугласник долази често и у I врсти:

донешен / донесен, попашено || попасено итд.

Колебања у облику основе има нарочито у IV врсти. У Цу је

стање овакво: (у)бјен / (у)бијен / (у)бивен, завјен / завијен, саивен || (са)шт

вен, покрен / покрпвен, поппвен || попијен, пролпвен, умпвен, уп. и удрен,

ужден. У Љ сам забележио сашљено, убљенијема (убијен, сакрпт || сакрп

вени, открен, кућа покривена (= међу нама речено).

Примере као покријен (Мил. 258) писам бележио. Материјал из

За и Бје слаже се са стањем у Цу.

Глаголи чут, обут, презут и сл. имају основу на -в: чувен, обувен

итд. Дајем још неке карактеристичне примере: пожњијевен, оплијевен,

самјеван /самлијевен, заклет, нажет, узет, нагет, прдсут, убран / убрат,

заклат | заклан итд.

Према томе, на -ен се завршавају трпни придеви у I, IV и VII

врсти, на -т глаголи са некадашњом инфинитивном основом на су

гласник који данас имају вокал на крају те основе и глаголи на -нут,

и најзад — на -н/-т глаголи са инфинитивом на -ат.

Радни придев. Сажимање -ао поменуто је у Фонетици. Ван овога

од интереса је распростирање завршетка -ујо уместо -yo.

У Цу, ГБје и ГЗа радни придев са таквим завршетком не упо

требљава се. Почев од ДБје и ДЗа може се чути и покоји такав пример.

У Штитарима, Орасима и горњим Команима обичнији је завршетак

-уо, али се чује и -ујо. У Доњој Љешанској Нахији облик на -ујо већ

је знатно чешћи. У Црмници, Ријечкој Нахији и Зети облик на -ујо

сасвим је обичан (уп. и код Мил. и М. Ст.).

Остало одговара стању у књижевном језику. -

Аорист. Изузев већ поменутих случајева (могак, виђок, донијек)

донесдк, помоћни глагол у потенцијалу и др., т. 169. и 171) нисам за
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пазио никаквих особености. Мешање наставака аориста и имперфекта

у 3. л. мн. бележио сам шире само код помоћног глагола; око планине

Ставора (на граници Бје и Љ) слушао сам такве облике и од других

глагола: дођоху, рекоху итд.

Инфинитив. Код типичних представника увек је без крајњег -u

(код инфинитива на -сти отпада и -т). Малецки (242) ово констатује

за све староцрногорске говоре; Мил. (244) напротив наводи и облике

на -и (чешће -ћи него -ти). Оба облика наводи и Ј. В. (72), Вуш. (56)

наводи и трећи: ићит. Код М. Ст. (84) облика на -и нема.

Поменути су у Фонетици инфинитиви типа дбј.

Сложени глаголски облици. Футур се гради једнако од глагола на

—ћи и на -ти: знаћу, рећу (ја ћу знат, рећ, само што је рећите знатно

ређе него читате (и код Мил. је ређе, 269). Код Ј. В. (75) такође

је доћу, рећу. Перфекат се гради као у књижевном језику. О потен

цијалу уп. у т. 169. Плусквамперфекат се гради као у књижевном

језику (бјег доша / бијо сам доша), има га и од свршених и од несвр

IIIСНИХ ГЛaГОЛа.

О разним другим сложеним облицима и устаљеним конструкци

јама (био доћ, ћаше дођи, ћаше панут, има панут и др.) биће речи у

Синтакси.

Прилози

ЗАМЕНИЧКИ ПРИЛОЗИ

176. Овде наводим прилоге који по значењу представљају за

висну синтагму у којој је одредбени део заменица (овде = на овом

месту и сл.); они, по правилу, и својим обликом стоје у вези са за

MeНИЦама.

Ови прилози дају се систематисати слично заменицама (дајем их

онако како најобичније гласе у Цy) (в. стр. 180).

Колоне означавају: 1. прилози за начин, 2. за место, 3. за правац,

4. за пут и простирање, 5. За полазно место кретања, 6. за правац

долажења, 7. за крајњу тачку кретања, 8. за количину.

И временски прилози типа сад, некад, вазде умногоме иду у ову

систему; ипак ћу их, с обзиром на њихове специфичности, дати засебно.

За префикс не- у прилозима типа некако, неђе итд. вреди оно

што је речено код заменица. Као и код допусних заменица, и овде

се уместо како било, ђе било и сл. може употребити како (му) драго

итд., а нема облика типа ма како, било како, макар како и сл.

Изнећу сада особености ових прилога, идући према горе означе

ним („вертикалним“) категоријама.

Прилози за начин. Одступања готово нема. Обично је како, само

у нарочитим обртима овај прилог гласи и ка: јес, ка није, дне, ка неће.

Облици са дужином крајњег самогласника имају двојак акценат: такб|

тако. Поред свакако чује се понекад и свакојако.

128.
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__1_L 2 I 3, 4 — 5. | 6 7. | 8.

| | | |
|

како |ђе куђ кудајку-у окле | откуђ дöкле колико

| | дије у -

! |
-

}

овако бђе(н) ; овамо у овуда/o- | одоле одовуд || додоле || бликб

- | вудије - |
-

|
-

|-

wм - - м --- -s “ a - - - - ___- -- |-

ТаКО | тун TaMO тудајту- |&толе отуд дотоле толико i

t | дије | |-

онако бње(н) онамо онуда/о- óноле , одонуд || доноле , онолико

| , нудије }

*". | s i | |

некако ј неђе некуђ некуда) однекле однекуђ i донекле неколико

некудије (нешто) i

свакако | свуђ свуку)ђ свукуда || отсвакуђ; отсвакуђ

| свукудије |

никако нађе | никуђ никуда! | нћокле : најоткуђ| нидокле | николи

- никудије | i КО

икако иђе ћкуђ икудаји- некле i Ијоткуђ |ћдокле иколико

} | кудије - |-

КаКО. |ђе било куђ било кудајку- | окле би- откуђ би- докле колико |
било | дије било ло јно било бИЛО

како гођ ђе гођ куђ гођ куда)ку- јокле гођ | откуђ гођ докле : колико

“ |- дије гођ : } гођ гођ }

__« - - wм . . . - -- |

} куђгођ | |- | | доклегођ коликогођ

Од партикула бележио сам —м и -н, и то доста ретко : такбм

Подбуковица, овакбн Рокоче (Цу), такбн ГБје и сл. ; у Зети сам за

бележио и овакбнаке.

Прилози за место. Код ође, ту и оне различите партикуле су

сасвим обичне. Облик ту у Цу и нисам чуо без партикуле, а и ође,

оње обичнији су са партикулама него без њих. Употребљавају се овакве

партикуле: -н (врло често), -на (ретко), -нак (ретко), -наке (врло често),

-накер (ретко); у ДЗа и од неких објеката из Бjeлопавлића бележио

сам и -ачке. Изузев ове, све остале наведене варијанте чују се у свим

племенима СК-ЛБ, али бих рекао да је -аке нешто обичније према ју

гоистоку него у Цу. Код осталих прилога из ове групе нема партикула.

Поред оње-н-а-к-е-р бележио сам, доста ретко, и ондје, онбћен,

овође нисам забележио изузев у Љп. Код ође и оне акценат је двојак

(у свим варијантама): бће, бње/бђе, бње и сл. Поред неђе, иђе чује се

понекад и негђе, игђе, а поред свуђ — свуј. Да поменем овде и ђегђе.

Прилози за правац. Ови прилози прилично се мешају у употреби

са прилозима за место. Тако ђе, неђе, иђе, нађе, свуђ, ђе било могу

значити и место и правац, али куђ, некуђ, никуђ, икуђ, свукуђ, куђ било

само правац; обрнуто, овамо, тамо, онамо значи и правац и место, а

ође, тун, оне само место. Облик свукуђ доста је редак.
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Уз ове прилоге нисам бележио партикуле и покретне вокале.

Уместо крајњег -ђ чује се каткад и —j.

Иначе се у значењу правца не употребљава камо. У СК-ЛБ камо

има нарочито значење: куђ + аорист од „ђеc ce“, „дтпћ“ и сл.: камо

Марко? = куј-се ђеде, куђ дде Марко итд.
-

Прилози за пут и простирање. Вук у Рјечнику не разликује по

значењу облике куд, куда, кудије. Ипак бих рекао да примери које он

даје под кудије (примери су из Црне Горе) не оправдавају изједнача

вање са куд: Кудијен сам заводио Турке, Соко ће ти кажевати кудијер

ћеш путовати. У Цу куда (ретко куда) и кудије / кудије имају исто

значење, само је оно сасвим различито од куђ: куђ идеш =у ком правцу

идеш, куда (кудије) идеш = којим путем, којим правцем идеш, куда су

брави = који простор захватају брави. Тако је и код других прилога

(овудије и сл.), па ова категорија представља значајну структуралну

одлику црногорских говора.

J. B. (76) говори о овој разлици у значењу, али изједначује свукуд

и свукуда. У СК-ЛБ и овде постоји разлика истог типа: свукуђ су ишли

(=у свим правцима), свукуда су пролазили (= свим путевима, правцима).

Облике на -ă бележио сам само у Цу, поред облика на -ије, у оста

лим племенима употребљава се само ова друга варијанта.

Код облика на -а партикула долази само изузетно: кудан Из

вори, овудан Рокоче. Напротив, сви прилози на -ије често имају пар

тикулу - н, партикуле истог типа као код прилога за место бележио

сам код основа овуд-, туд-, онуд- (нешто ређе него код прилога за

место, а са истим територијалним распоредом, тј. чешће у За и Љ

него у Цу).

Акценат је двојак код основа куд-, овуд-, туд-, онуд-: кудије)

кудије итд.

Прилози који значе полазно место кретања. Код прилога који

имају исти корен као показне заменице бележио сам и друкчије

облике него оне који су наведени у схеми: одавле, деле Извори (Цу),

дтела Рокоче (Цу) Ко, дпеленаке Ко, дндоле Рокоче (Цу) Љq, днделен

Рокоче (Цу), ондоелен ГЗа ; уп. и дтленаке Љп, деле, диплен Махала

(Зета). Ипак су на целој територији најобичније оне варијанте које су

дате у схеми.

Поред донекле чује се и неокле.

За партикуле вреди исто што је речено код прилога за пут и

простирање.

Прилози са значењем правца долажења. Уз одовуд, отуд, одонуд

често се јавља партикула -аке, ретко -акер, а само изузетно -еке

(отудеке Извори — Цу).

Прилози са значењем крајње тачке кретања. Бележио сам и ва

ријанте довле Цу, дондоле Љq; уп. и довлен Махала (Зета). Иначе се

доста често ови прилози замењују синтагмама до буђе, до тун, до бње.

Партикуле се употребљавају као и код прилога за пут и про

стирање.
“ -
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Прилози за количину. Ови прилози у извесној мери алтернирају

са заменицама (колика-колике-колика, тако и неколика), па и са име

ницама колицина, неколицина; о овоме је било речи у одељку о замени

цама. Кад се односе на неки појам уз који иду збирни бројеви, ови

прилози се јављају у облику коликоро, неколикоро, можда и још који

пример. Забележио сам у Берима (Љ) количко; у Љп се чује и колко.

Уз ове прилоге не употребљавају се партикуле.

Прилошко количинско значење имају и облици средњег рода

показних заменица (уз партитивни генитив): овб брава, то мрса итд.

ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ

177. У систему заменичких прилога, бар по облику, уклапају се

ови временски прилози: сад, таде, днда, некад, вазде, никад, кад, икад,

кад било, кад гдb, кадгођ. Само изузетно чује се и овадер, у анафор

ском значењу (овадер кадти рекох е сам га видијо Извори— Цу); тај

облик би, с обзиром на анафорско значење (попут таде, днда), улазио

у ову систему (уместо сад, које се по значењу издваја). Да поменем

уз сад и таде и: досад, посад, дотадер, потадер.

Наведени облици представљају оне који су најобичнији у Цу.

Поред днда употребљава се у свим племенима и онаде(p); тада/тада

бележио сам у Љ и Љп (у Љп и тода). У свим племенима чује се

и негда, игда, нигда поред знатно чешћег некад, икад, никад. Облик

увијек мислим да не употребљавају типични представници, а обично

је — у друкчијем значењу — (за)дбвијек, вијек-дбвијек. Поред откад

чује се и отка (од откако). У Љ има и вазда.

Партикуле сам бележио у овим случајевима: садеке (обично),

садека (Ко и Љп); тадер, тадераке (обично), тадар/тадар, тадараке!

тадараке (Љ и Љп), тодар, тодараке (Љп), тадерачке (ДЗа); дндар,

дндараке, онадер, онадераке (дндараке је доста ретко, а остале варијанте

су обичне, нарочито ван Цу); кадеке (забележено само једном, у

ДБје). Прилози на -д (сад, кад, некад, никад, икад, досад, посад)

никад немају -а.

Како се види, партикуле се овде разликују од оних код при

лога за разне просторне односе. Док тамо облици на самогласник

добијају као први сугласнички елеменат -н, овде се у тој позицији

јавља р. Пада у очи да се најразвијеније партикуле јављају код при

лога у чијој су основи показне заменице, што упућује на деиктичко

порекло партикула.

Наводим још неке карактеристичне групе прилога за време:

1) прије(д)/приђе((пређе За Ко Љ), потље | пошље / послије(д) (тако

и у суперлативу; префикс је нај-/ на-); отприје(д) || отприђе (I отпређе

За Ко Љ). Облик потље бележио сам и са -н, изузетно потљенаке

(Круce-ЛБ).

2) данас, сутра, преосутра (огдан/ондан), прекопреобутра (та-огдан||

та-ондан), јуче, ономадне (= прекјуче), та-ономадне / пре-ономадне; та
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ондвечери/пра-ондвечери, ондвечери ( = прексиноћ), синоћ, наћас, довече

ćутравече, огданвече 1 онданвече, ономадн-ујутро, јуче(н)-ујутро, јутрбс,

сутр-ујутро, огдан-ујутро I ондан ујутро. Није у употреби вечерас, прек

јуче, прексиноћ и др. Партикула -н јавља се понекад код јуче и код

облика са -вече, понекад се иначе употреби ова партикула код име

нице вече: један вечен Бје.

3) ондмланик/ондмланик, ланак, овегодинејовугодину (ово друго ређе),

догддине, до друге гддине итд.

- 4) зором (бијелбм), à-цак-здра || а-цак-здра | a здра, дневи-ндби, иза

дневи (уп. и у вар д-дневи), поноћи, ујутро, увече итд. -

5) љетбе, зимус, прољетбс, јесенас, љети, зими.

МУЛТИПЛИКАТИВНИ ИЗРАЗИ

178. Облик једампут ретко се чује — обично је једном. За 2 и 3

обично је двапут, трппут, али се под реченичним акцентом чује и

два пут, два пута, тако и три пут || три пута. У оваквој пози

пцији често се ови изрази раздвајају енклитиком: два сам пут одила,

три ме пута сријо итд. Тако је и код броја 4, само што је облик

пута чешћи него код 2 и 3. Све ово вреди и за сложене бројеве

(дваес и двапут и сл.). Крајње -т у -пут понекад изостаје.

За бројеве од 5 надаље додаје се облик пута (или пута у југо

источном делу територије).

Облик пут и сл. употребљава се уза заменице овако: колика

пут(а), колико пута || пута, сваки пут, неки пут / некије пута (овако у

Цу, а у ДБје, Љ. и. За и неке путе, изузетно нека пута ГЗа). Поред

који пут обично је и којом. Као одговор на ово питање, поред облика

типа први пут, чују се, нарочито често од мањих бројева, и облици

као првом, другби, трећом итд. (тако је и код Мил. 225). Обична не

гација за мултипликативне изразе је ниједном, или — експресивно —

ђа(в)ољам (једном). -

Облике типа дваш, триш чуо сам у Цу и ДБје само у изразу

триш небиpулдк, где је облик трпи изгубио првобитно значење. У

За сам бележио једнби, дваш, трпи, четрпи 1 четираш, али само у

сталнијим формулама, на пример при игрању карата. У Љп сам беле

жио и у слободној употреби дваш, трпи. Овакве облике М. Ст. (84)

наводи као чешће.

ПРИЛОЗИ ПАРТИЦИПСКОГ ПОРЕКЛА

179. Да поменем најпре лише (од лише?): лише тебе, лиш-остатка

(при „нијекању“ или проклињању); ликше, које наводи Ј. В., биће по

стало по угледу на двојство Нишићи || Никшићи. - -

Иначе, прилози партиципског порекла и још неки други њима

сродни издвајају се у засебну семантичку групу: они значе углавном

став, положај тела при вршењу неке радње. Наводим примере које
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сам забележио: трупе трупачке Цу Заф, клеце Цу, клече)кленке Заф,

трке Цу, и-затрке Цу Заф, и загоне Заф, ćедећи/ćедећке/ćедећки/ćедéчке

ćедéчки Цу Заа (тако и стојећи, лежећи), побаучке/побаучки Цу (и на

редни примери су из Цу), потрбушке, зажмечке, попречке, суматичке)

сумптице, пјешки/пјешке, надпачкејнадпако.

Код ових прилога има обличког утицаја различитих категорија:

— облици трупе, клече (и стојећи) представљају старе партиципе,

— ћу стојећке долази из герундија стојећи;

— к (или чк) долази из прилога на -кu (-чки);

— е је од партиципског е (стоје и сл.) (ако није у вези са

прилозима који су по пореклу генитиви именица III врсте, уп. и-за

трке, бе-шале и сл.);

— ц (сумитице) у вези је са именицама на -ица.

Да напоменем да се стојећке и сл. може употребити уместо ге

рундија само у начинској функцији, а не у временској и другима.

Облика čеде, стоје, леже и облика типа стојене (М. Ст. 92—93)

нема. Иначе је стање слично и код М. Ст. и код Мил. (230—231).

ПОЈЕДИНАЧНЕ ОСОБЕНОСТИ У ОБЛИКУ И ЗНАЧЕЊУ ПРИЛОГА

180. Особености код модалних и других речи које условљавају

реченичке односе биће поменуте у синтакси (са везницима). Овде

обухватам не само праве прилоге него и друге изразе сличног ка

рактера. Примере дајем азбучним редом.

акобогда? (=куда) Цу Заф Љпq.

благојблагби (друга варијанта се ретко чује, обично у шали) Цу.

близо а не близу Цу Заф.

големо (= доста, у временском и обичном количинском значењу).

Придев нисам слушао, а прилог је доста обичан: големо траја Ро

коче (Цу) и сл.

брже-боље/брж-боље Цy Зас.

греотније Цу. Позитив „греотно“ нисам бележио (у његовој

служби употребљава се именица).

добро (а не добре — М. Ст. 91) Цу Заф Љпq. Реч је обична и у

значењу јако или сасвим: добро ме боли, добро здрав.

дома (= кући, код куће) Цу Заф Љпq. У истом значењу упо

требљава се и кући. Облик издоме (Мил. 226) нисам бележио.

драго: в. мило.
-

жље, прилог према придеву за. Доста је ретко (употребљава се

слабо и др.). У ДЗа сам га бележио у именичкој служби: жели један

другоме жље. Прилог зло нисам бележио, сем тамо где би се могло

разумети и као именица (ни М. Ст., уп. стр. 92).

зампса: зампса ми је = „брине ме“. Облици поређења су замисније

и на(ј)замисније (примери су из Цу).
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злогођ; употребљава се понекад уз штогођ за појачавање допусне

компоненте значења: да мож наћ штогођ-злдгођ Цу.

изна(ј)боље Цу, ижна(ј)боље За = из све снаге: ур изнајбоље —

неће се сломит.

изубаа Цy Љпq, изубаха Заф = ненадно, неочекивано.

једанак, ређе једнак Цу Заф, једанак Љпq= истовремено; одмах,

једанак се дигоше. Уп. и код Мил. (228).

ками. Не употребљава се у именичком значењу. Ретко у синтаг

мама: ками бијела Цу, ками и два леда Љпq— опет у прилошком зна

чењу (појачано).

„капље“. Мил. (233) овај облик наводи као прилог. По његовим

примерима пре би се рекло да је то генитив од капља у значењу нај

мање „мере“ зе величину, количину. У сваком случају, у СК-ЛБ је тако.

кастилито Цу, кастили Заф, кастиле Љпq =специјално, наро

чито, са одређеном сврхом (тур. akastile): иша сам кастилито ра-тога.

који. И заменица који употребљава се у значењу количинског

прилога — у узвичној реченици, кад хоће да се нагласи велика коли

чина: који су мрави у-ве суде !=шта је мрава!

кући: в. дома.

малачко Цу Бери (Љ)— деминутив од мало.

мило. Уместо: радујем се што обично се употребљава: мило ми је

што . . . ; драго ми је већ има нијансу инаћења: дну — драго ми је. Облике

поређења од драго нисам бележио.

намах: забележио сам овај прилог у Берима (Љ.): нама извадијо нбж.

налаш, налаштито Цу Заф, налаш Љпq = намерно, хотимично.

Код Мил. (234) и на(в)љаштице.

наполи|напола Цу, наполи Заф, напол и Љпq; наполи ће бити траг

старог дуала на u Кратко: ”на поли. Уп. и Мил. (230).

на све јаде Цy = jедва, с муком.

насрамоту Цу Заф Љпq= силом, насилно. У појачаном значењу:

силбм насрамоту Цу, силу насрамоту Љпq.

наштесрца (само тако) Цу Заф, насре-срца Љпq.

озгор (= одозго) Цу.

оздбл (= одоздо) Цу.

дпет. У Цу и Бје бележио сам само јдпет, у осталим племенима

длетјдпет. У Љп сам забележио и дпетаке. Код М. Ст. (93) опет.

помагабдг Цу За Бје Љ. Ко, помагабдк Љп — најобичнији дневни

поздрав (одговор је добра ти срећа).

прђију) пропито Цу, прдију Заф= прдсто (напросто), што се та

шкође употребљава.

све (Цу и другде)= стално, непрестано: све читаш ГЗа, све иде

на пјацу Крусе (Љ).

страше (компаратив од страх) Цу Заф Љпq: страше ме о-тебе

но од њега ГЗа, нб ме страше да ме ко други не срете Крусе (Љ).
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терако Цу Заа (за одобравање: ако, не мари). Доста је ретко.

Бележи га и Мил. (233). -

тркбм. Реч је на прелазу из именица у прилоге: а дни трком

да помажу (Ко) и сл. - -

у зле (мимо добре)= на зли, несрећни пут (експресивно): Куђ дде?

— У осле мимо добре, да довезе онога несретњика. -

узбчас Цу Заф, у-зли-час Љпq. Употребљава се у клетвама, ређе

као модална реч за извесно подстицање: ел-узбчас, помози ми. По

јачано: у девет злиjeчеса Цу, у девет жлије-часа Заф.

цијене Цy=jeфтино. Облици поређења:“ћење, на(ј)ђење.

частрије/часпра e = што пре (Цу Заф): не би ли се часприје врнујо

Бери (Љ). -

чему? (= зашто, што се чешће употребљава) Цу Заф Љпq.
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Падежи и предлози

НАПОМЕНЕ О УПОТРЕБИ ПОЈЕДИНИХ ПАДЕЖНИХ ОБЛИКА

181. Номинатив. Неких нарочитих особености у његовој употреби

нема. Ипак се може рећи да је његова употреба нешто шира него

у књижевном језику — услед одсуства предикативног инструментала

и генитива уз речце ево, ето, ено.

182. Генитив. Рекао бих да је употреба присвојних придева

уместо посесивног генитива доследнија него у савременом књижевном

језику. Тако нисам бележио генитиве типа у име Бога, гњев Светослава

и Драгутина, иконама спаситеља и мајке Божије (Маретић, Граматика

и стилистика, 486 — у даљем навођењу: Мар.), али ни придеве типа

стрика-Милошева (М. Ст. 96), кнеза Аксентијини(х) (Мар. 485). Забе

лежио сам у Махали (Зета) необичну употребу генитива у именима

по оцу: Ђурд Луке.

Генитиви од презимена, типа куле Драговића (Мар. 485), изгледа

да постају непродуктивни. Углавном се употребљавају у топонома

стици : Пињића Д6 и сл. (или и без крајњег а : Петрдвић Страна),

ређе у слободној употреби: Драшковића куће. Овакви генитиви

пре би се схватили као множина (само презиме готово се и неће

употребити за појединца), иако су код Маретића дати као облици

једнине.

Субјекатски и објекатски генитив могу се чути, али су доста

ретки, јер овде није јако распрострањена употреба глаголских именица.

Аблативни генитив без предлога потпуно је потиснут генитивом

с предлогом од. Тако се уз глаголе типа избавит, ослободит, (са)-

чуват се, бојат се, стиђет се итд. ретко чује генитив без предлога.

Ово свакако представља романски утицај. Уз глагол бојат се може

допуна бити у дативу: не бојим му се. Продирање предлога од уместо
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генитива без предлога прелази границе аблативног генитива: траг

од лисице, на мбс од Рибнице итд.

Интересантан је генитив без предлога у изразу доћ главе (не

коме) = постићи (нечију) смрт.

Уз речце ево, ето, ено употребљава се скоро искључиво номи

натив. Једино се од личних заменица употребљавају енклитични

облици ме, те, га, је, не, ве, пе; за данашње језичко осећање, с обзиром

на ретку употребу енклитика у генитиву, ови облици пре би се схва

тили као акузативи.

Такозвани словенски генитив није у употреби, изузев уз немати,

не бити: немам косијера, не би Милице; иначе: не нађок козу, не по

музосмо краву итд.

У партитивном генитиву често се чује једнина место множине:

шта тун бјеше козе и бвце Извори, триста педесет бвце Рокоче, млдго

војника турскога Ко — и сл. Уп. и: има тамо мало варошице Крусе (Љ).

Од предлога које наводи Мар. (492); без, близу, до, дуж, из, код,

крај, мјесто, ниже, од, око (около), осим, послије, преко, према, прије,

против, пут, ради, с, сред, у, ван, више, врх, за, због, испод, испред, иза,

између, изнад, изван, након, покрај, попут, поради, поред, посред, поврх,

усред, заради — нису ми познати дуж, сред, ван, попут , доста су

необични и осим, због, након, покрај, порад, поред, зарад. Врло су обични

и бројни предлози сложени са -вр, -дно, -бре, па и -крај. Бележио сам

уз генитив и предлог мимо: ка-смо пасали мимо куће и др.

183. Датив. Посесивни датив у књижевном језику има увек

нијансу датива користи и штете. То се не би могло рећи за — да

тако кажемо — постпозитивни датив, као: дошла ј-и она и мајка јај.

Овакав датив енклитичког облика личне заменице сасвим је обичан

у СК-ЛБ — али само уз одређену семантичку категорију именица:

мајка, отац, брат, зет, сестра и остали називи за породичне односе,

понекад и друг, слуга, командир и сл.

За право власништво неће се употребити такав датив, бар га

ја нисам слушао. Наиме, сасвим је обично ен-аде Перко и отац ми,

али се неће рећи „ено иде један коњ и во ми“, где бисмо имали

право власништво.

О дативу правца в. ниже, код предлога к, који је једини предлог

уз датив.

184. Акузатив. Уз глагол лагати може уместо акузатива стајати

датив: лаже ми нешто и сл. -

Необичан је акузатив без предлога који сам бележио у За: да

би га врга чесова главара, врћу те капетана (уп. и Мар. 501); овде ће

иначе доћи акузатив с предлогом за. -

Атрибутске речи доста често имају акузатив једнак генитиву

кад стоје без именице и ако се односе на нешто што није живо биће:

а постависмо једнога навр неке главачице (о топy) Крусе (љ.), гурни

онога малога (о камену) За, прогоријо сам га новога (о капуту), бићете га
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мокра узорали (о долу). Извори (Цу) и сл. Овде вероватно има тежње

За јаснијом диференцијацијом, јер се придев у номинативном облику

може односити и на субјекат.

Уз акузатив иду или могу ићи предлози за, у, с, мимо, проз,

низ, уз, у, на, по, за, међу, пред, под, над.

185. Вокатив. Нисам запазио никаквих одступања од књижевног

језика у употреби овога облика, а овде ћу рећи неколико речи о

његовој дефиницији.

Уобичајено дефинисање (облик за дозивање и скретање пажње)

не обухвата једну од најчешћих функција вокатива. Наиме, врло често

овај облик има модалну функцију, модалну у ширем смислу — зна

чећи став, однос према саговорнику (сличну категорију става озна

чава и етички датив, па и нека друга средства). Нарочито је јасна

функција казивања става кад се саговорник не ословљава именом

него неком другом именицом (пријатељу, друже, брате, срећо, уклетво,

Pђо и сл.), али и само ословљавање именом, поготово хипокористиком,

често значи и став (извесна интимност и сл.).

Исказивање става на овај начин (именицама) није ограничено

само на вокатив; наиме, често се именицама (или именичким синтаг

мама) исказује и став према трећем лицу.

Једна од карактеристика говора СК-ЛБ јесте да имају велики

број именица које се углавном употребљавају као ознака субјективног

става или оцене и ван нормалних аугментатива и деминутива. Наро

чито много ових речи има пејоративну нијансу. Овде не долазе само

мотивисане речи изведене одређеним наставком, него и у морфоло

шком погледу усамљенији примери: поган, пасак, галијот, уклетва,

скот, кулеп, кљуверина, фастак, факин, фукара, ћутук, звизда, пожмиреп

итд. Побројаним речима, а има их још доста, став је основно значење,

док су друга значења изгубљена. Овоме треба додати врло честу

фигуративну употребу речи које чувају и првобитно значење (рђа,

коњ и сл.). Све оне јављају се и изван вокатива, понекад чак и за

II лице (не мож, је ли, толика кулеп); ипак је вокатив можда њи

хова најчешћа синтаксичка позиција (по природи ствари став се нај

чешће исказује према саговорнику). Има, међутим, и таквих хипоко

pистичних образовања која практично остају везана за вокатив: Čале,

Рале и др.

Овај проблем изискивао би знатно шира и подробнија разма

трања, али ја се у то овде, у овој дигресији, не могу упуштати.

186. Инструментал. Инструментал у предикату са глаголом бити

не употребљава се у СК-ЛБ. Једино се чује од именице ђевојка: док

сам ђевдјкбм била Цу, док бјеше ђевојкбм Ораси (Љ.). Уп. и: нашла

сам га малијем ка-сам дошла Махала (Зета).

Инструментал оруђа употребљава се и без предлога и са пре

длогом с; само мислим да се у овом значењу предлог неће употре

бити уз именицу која значи део тела („с руком“, „с ногом“ и сл.), али

ће се у питању употребити предлог и кад се оно односи на овакве

именице: су-штом) си га ударијо.
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Обрнуте случајеве — социјатив без предлога — нисам бележио

у северозападном делу територије; једино је обично собом (узео га је

cдбом), где вероватно имамо фонетско сливање предлога с почетним

сугласником заменице. Али су у Зети и Љешкопољу (у мањој мери

у Ко и ДЉ) сасвим обични социјативи без предлога: одала мајкбм

Махала, видијо сам се Жарком Горичане, трговали Аустријом Љп,

сољу (је најбоље јаје) Ко, ка-се зарати Турском Бери итд. Услед

овакве померености употребе предлога понекад се он јавља и у не

обичнијим позицијама: с овијем путем Љп.

Интересантан је инструментал у примеру стане рукама ( = стану

јој руке) Ко.

Уз инструментал иду предлози: за, с, над, под, пред, међу.

187. Локатив. Употреба овог облика јако је ограничена, јер уз

њега иду само предлози о, при, то (према иде с генитивом, а у и на

с акузативом).

О употреби облика генитива множине уместо локатива в. у

Морфологији.

188. „Губљење рекције“. Уз предлоге у и на редовно иде акузатив.

Међутим, често се чује стари локатив чем : не заборави на чем си, у

свачем је бољи и сл. У За сам бележио од врло типичног објекта и

у твоме дану. Уз предлог о, напротив, у свим значењима иде локатив.

Однос акузативјинструментал у овом погледу је знатно компли

кованији него акузатив(локатив. За именице које значе жива бића

и у СК-ЛБ вреди правило које је за источноцрногорске говоре дао

Стевановић (106-108): уз предлоге над, под, пред, за, међу по пра

вилу иде облик инструментала ових именица. Међутим, у Цу ово

правило не вреди апсолутно: уз ове предлоге енклитике (њ, њу, ме,

те), у неким изразима и друге речи, иду у облику акузатива (пода-њ,

међу-се, међу људе и сл.). Уз речи које не значе жива бића употре

бљавају се напоредо акузатив и инструментал, рекао бих да је облик

акузатива чешћи.

Оваква репартиција облика акузатива и инструментала биће

изазвана тежњом да се (код именица које значе жива бића) избегне

изједначавање са генитивом, што је можда на известан начин у вези

са употребом предлога типа испред, испод уз генитив.

О УПОТРЕБИ ПРЕДЛОГА

189. Мислим да ће допринети прегледности ако предлоге о

којима имам неких напомена наведем азбучним редом. Осврнућу се

не само на особености у употреби предлога него и на особености у

облику.

без. У горњим Цу обично је и брез (утицај суседних говора

херцеговачког типа). Употребљава се уз генитив, а и ван падежне

синтагме, као речца за ИЗуЗИМање.
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близо. Увек је у таквом облику, и као предлог и као прилог.

ван, изван. Облик ван нисам бележио, а изван је доста обично.

више. Предлог уз генитив, у примеру није виш-иљаду (=више

од 1000) Љ. имамо прилошко, компаративно значење.

-вр. Према југоистоку обично је и -врх, а у Цу се понекад чује

и —врд (према предлозима на -д, после губљења х). Предлози постали

од именице врх доста су бројни: вр, повр, навр, свр, савр, довр, увр,

привр. Предлози ври свр имају удаљеније значење од именице од

које су постали: а дни скочи врњега, убијо га је свр себе; уп. и навр

мјесец дана Цу, навр седме неђеље дана Ко. Остали су по значењу

ближе именици и могу примати реченични акценат (поврјповр); опо

зиције су им предлози сложени са —дно.

-дно. Јавља се само у сложеним предлозима, по значењу бли

ским синтагми од које су постали: подно (под реченичним акцентом

поднд, тако и код осталих), надно, садно, додно, удно, придно.

до. И у значењу изузимања показује понекад предлошку рек

цију: Турска је то ујдурисала — нико до Турске Рокоче (Цу) — и сл.

У друкчијем значењу доста често се удружује с предлогом у : иђаше

до у Трешњево Добра Гора (Цу), дооле до у Подгорицу Рокоче и сл.

дуже. Не употребљава се у СК-ЛБ.

за. Иде уз генитив, акузатив и инструментал. Уз темпорадни

генитив прилично је редак, али се са овим падежом доста често

јавља у значењу намене: пошли за васпитачак Подбуковица, приспјела

за школе. Извори, то је добро за ђеце Рокоче. Примери типа пошли

за Куманово доста су чести, али мислим да ће најтипичнији објекти

у оваквој позицији редовно употребити предлог у. У значењу циља

не употребљава се предлог по него увек за : идем за-нога малога и сл.

због мислим да неће употребити типични представници.

из. Под утицајем старе опозиције изfy < во предлог из преузео

је улогу опозитума и према у - оу : узми то из Марка (= из

Маркових руку), доша је из Марка (из куће у којој је старешина

Марко).

из-. Предлози изнад и више скоро потпуно су потиснули над,

тако да се о некој значењској опозицији изнад над једва може гово

pити. Међутим, предлози испред, испод, иза показују разлику према

простим предлозима не само тиме што се јављају у аблативном зна

чењу, него и кад значе место. Наиме, сложени предлози обично значе

простирање, а не одређено место : ćеди под ону букву, али : испод оне

букве има јагбда.

к. Никад се не јавља у облику ка. Битна је разлика од књи

жевног језика у употреби овог предлога у томе што се за датив

правца у правом смислу (тј. смера кретања) у овом говору неће упо

требити датив без предлога. Редовно ће се у таквом случају употре

бити датив с предлогом к или још чешће генитив с предлогом

пут. Тако се иде право к локању (пут локања) не би могло рећи без

предлога. А и иначе уз глагол пћ и сличне неће се употребити датив
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без предлога (неће се рећи „идем брату“, „пребјећи Турцима“, али је

обично примака се кућама и сл.); идем кући није изузетак од овога,

јер је данас кући прилог.

код. Према југоистоку јавља се дужина на самогласнику: код.

Употреба овог предлога ужа је него у књижевном језику услед упо

требе у 4 генитив.

-крај. Употребљавају се: крај, скрај, покрај, накрај, украј. Нисам

бележио искрај (М. Ст. 99), а у значењу тога предлога јавља се скрај.

Уместо крај у За сам бележио крајем: крајем оне њиве, крајем Лазаца.

кроз. Употребљава се само у облику проз (в. тамо).

међу (и с њим сложени предлози). Јављају се међу, помеђу и из

међу , међу је доста ретко ван устаљених израза. Бележио сам међу

и уз именице у једнини: међу својијем нарддом Рокоче, међу пук цијела

Барутана (Љ). Све три варијанте практично су истог значења (само

што између има и друга значења, аблативно и просекутивно).

мимо. Иде чешће уз генитив него уз акузатив, где долази

углавном у утврђеним изразима: мамб њ, мимо те, мимо друге, мимо

браћу.

на. Предлог уз акузатив. Необичан је пример: дошли на по

ćету Љп.

набре. Предлога сложених са-бре (у вези са бријег) има и још:

побре, сабре, добре; именица је у генитиву. -бре у овим предлозима

значи врх падине испод које се налази оно што значи именица уз

коју стоји предлог: побре Дубокога Дола, набре Ржпшта, набре куће

Љубдве итд.

над. Доста се ретко употребљава (замењују га изнад и више).

након. Ретко се употребљава.

ниже. Ретко се употребљава.

низ. Као и предлози уз, проз добија покретно а скоро редовно

испред речи које почињу са су з, а мање доследно испред речи које

почињу са ш, ж (доследније ако се акценат преноси на предлог):

низа страну, уза сву прддб, проза шуму (ређе про-шуму).

о. Иде само уз локатив. У примеру да му причаш што о-старине

имамо вероватно предлог од. Замењивања предлога о предлогом од

нема у Цу, Бје и За, а у Љ има. Необично је о једном ријечи Ко.

од. И у СК-ЛБ обична су значења генитива с предлогом од која

бележи М. Ст. (97) : поручили су ти о-Стевана (= Стеванови), виђе ли

које о-Стевана ( = од Стеванових).

около. Употребљава се само као прилог, а предлог је само окб.

осим. Долази само у утврђеним изразима: осим Бога и светбеa

Јована.

по. По правилу иде уз локатив. Уз акузатив долази у изразу

ујад по њу, а понекад и у дистрибутивним конструкцијама : по-ве ра

дове Бата (Цу), по-ве долове Штитари (Љ). Забележио сам и по јефтине

цијене ГБје. Уп. и по цијени живота Љп,
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под. Као и пред, испред мном има на крају -а: пода мном.

попут. Не употребљава се. Замењују га наслику, наподдбију

(+ генитив).

поред. Доста се ретко чује (обично је според, крај и сл.).

пред : в. пoд.

преко. У Цу и ГБје обично гласи прео, у осталим племенима је

ређе тако.

према и сл. Јављају се варијанте према, спрема, наспрема, напрема,

спрам, наспрам, наспрама, углавном истог значења. Све варијанте иду

уз генитив.

при. И у овом говору, поред месног значења (при зиду, при кући

и сл.), локатив с предлогом при има специфична значења о којима

говоре Мил. и М. Ст. : јеси ли при себе, при свијести; добро је при

јаду; при путу сам — немам кад причат (уп. Мил. 290); што си ти

при мене (уп. М. Ст. 110).

проз. Гласи увек тако. Не употребљава се у временским изра

зима типа „кроз недељу дана“ (замењује га обично за). В. и низ.

пут. Крајње -т често се редукује, а понекад га замењује -д

(уп. исту појаву код —вр). Поред нормалног значења правца, јавља се

уз бројеве и у значењу близу : бјеше па пу-двадес.

-рад. Крајње -и чује се само у утврђеним изразима : ради бо

гајбога радијбога ради (у Зети порад бодга). Иначе је најобичније рад

(у значењу и циља и узрока), а чује се и спорад, ретко зарад, порад.

с. Предлог уз генитив, акузатив и инструментал, уз акузатив

само у с ову (с ту, с ону) банду (страну). Може различито гласити:

су — у инструменталним и социјативним конструкцијама (необично је

су двије бистијерне ваља пит а су једне не ваља, што сам забележио

на Јабукама граховским), и то испред именичке заменице за ствари

(што), затим испред простих и збирних бројева, понекад и бројних

именица и других израза сличног значења: су чим, су-што(м), не

сy-члм, су два, су пе-спна, су шестанбм, су млдго људи итд.; са — испред

речи које почињу сугласницима су з, ш, ж ; с — у осталим случаје

вима. У Зети и Љешкопољу бележио сам са-ш-њим ; овакво удвајање

М. Ст. (109) бележи у Васојевићима. Генитив с предлогом с није

нарочито чест у узрочном значењу, али га има; о с са инструмен

талом в. т. 186.

-сред. Јавља се само у сложеним предлозима : посред, насред,

досред, усред, сасред. Ови предлози иду уз генитив и могу примити

реченични акценат: посред и сл.; преосред је увек под акцентом, јер

има појачано значење.

у. Предлог уз генитив и акузатив. Уз генитив има неколике

нијансе значења : у Марка може значити „у Марковим рукама“ или

„у кући (домаћинству) чији је старешина Марко“, ређе се јавља у

обртима као лијепе ли су у Јована руке За. Ретко се предлог у упо

требљава и уз именице које значе веће људске заједнице: у Арнаута

13 Српски дијалектолошки зборник



194 М. Пешикан

је дбичај да купују жене Штитари (Љ). Необична је употреба уз аку

затив у примеру у покајање Штитари (обично је на покајање).

уз: в. низ.

ујиме. И ова реч показује предлошку рекцију: ујиме (или заујиме)

тдга, бик ја доша нб немам кад (= што се тиче тога, ради тога ...).

О облицима и акценту предлога испред заменичких енклитика

било је речи у одељку о акценту.

О употреби глаголских облика

О ПРИПОВЕДАЊУ

190. Под приповедањем овде подразумевам причање неког про

шлог догађаја, повезаног низа радњи — и то детаљније, у извесном

смислу уметничко причање, кад је говорном лицу циљ да што потпу

није и пластичније исприча прошле догађаје у њиховој узајамној вези.

Међутим, од приповедања у том смислу треба разликовати сли

кање неке прошле ситуације, давање слике у временском пресеку, у

једном тренутку у прошлости. Овога, разуме се, има местимично и

у приповедању, кад год приповедач нађе за сходно да се на некој

ситуацији детаљније задржи. Али га има и ван приповедања. За ове

статичке ситуације нису компликована правила (или тенденције) упо

требе глаголских облика. То ће зависити од тога да ли говорно

лице казује радње које је сâмо запазило или по чувењу.

Навешћу пример кад говорно лице прича по сопственом запа

жању (I) и напоредо с тим пример (који конструишем по свом је

зичком осећању) како би се исто то испричало по чувењу, под условом

да се употребе исти детаљи (II).

I: — Јеси ли прео Ржишта, што чињаву тамо? — Ћетко

ćедијаше пре-кућу, не бјеше добро ђаољбм. Дука бјеше некуђ поша

а она невјеста жњијевијаше жито . . . Имперфекат се овде може

заменити и презентом: ... што чињđгу тамо 2 (што чине схва

тило би се више квалификативно) — Ђ. ćеди пре-кућу, није добро

ђáољом. Д. некуђ поша, а она невјеста жњијеве жито... А може

бити и мешања презента и имперфекта.

II: — Што прича, што су чињели на Ржишта? — Ђ. је

кад ј-дн наљега čедијо пре-кућу, није вели бијо добро ђаољбм. Д. је

бијо некуђ поша, а она невјеста жњела жито. Могао би се упо

требити и краћи перфекат ćедијо и бијо поша.

У категорији I— колико знам — перфекат се не би никако

употребио, ни самостално ни у плусквамперфекту. У категорији II

имперфекат би се употребио само у цитирању, у дословнијем наво

ђењу туђег говора; ово углавном вреди и за презент са једним изу

зетком: ако се казују трајније, квалификативне радње, за које је
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вероватно да се још увек (из перспективе тренутка говора) врше,

презент се може употребити (штавише — по правилу се употребљава)

и у категорији II, нпр.: Ђ. лежи, не диже се (тј. болестан), Д, поша

у војску, она невјеста спрема пићу за онд живо — и сл.

191. Знатно је компликованија употреба глаголских облика у

развијенијем приповедању (кад се радње нижу, смењују). И овде ће

то зависити од односа доживљаја говорног лица и самих догађаја о

којима се приповеда. Могу се разликовати бар ови случајеви:

I: причање сопствених радњи,

II: причање туђих радњи по сопственом запажању;

III: причање по чувењу кад је бар неке елементе догађаја го

ворно лице знало или за њих сазнало још у то време;

IV: причање искључиво по каснијем чувењу.

Разуме се, употреба глаголских облика зависиће и од друкчијих

момената, као што су степен уношења, уживљавања приповедача у

причање, тип реченице и др.

Даћу опет један оглед, „преводећи“ приповедање које сам за

бележио као IV случај (по каснијем чувењу) у друкчије стилове. У

категоријама I, II, III наводим само битније разлике. Текст сам забе

лежио у За, али он у синтаксичком погледу ни у чему не одступа

од говора у Цу. У категорији Г наводим како би поп Мило причао.

Чула попа Мала

Ол-о Марковљанима једну?

Навишт безбожник што је бијо у Црну Гору то је бијо поп

ЛМило Јбвдвић.

Онд како

(1) IV: ј-отприје бијо

I, II, III: бјеше

они дбичај да се на Божић пеку пецива — на Бадњу вече — попу

Милу се ћефнуло да не биде боље ничије пециво на Божић нб ње

гдво. Но како ће —

(2) IV: бајо један

I, II, III: бјеше неки

Грујица из Марковине — лупеж велики што

(3) IV. је вазде додијо

I, II, III: је дбдијо || дођаше || ћаше дођи || ћаше доћ

у попа Мила, па му поп Мило

(4) III, IV: поручијо || поручи

I: поручи (ређе: поручијо, поручих)

II: поручи (ређе: поручијо)

да дође кот-куће његдве.

(6) III, IV: Доша Грујица || дођи

I, II: Дође

1 3º:
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

III, IV: а поп Мило му река || реци:

I, II: вељу (вели)

— Знаш ли што сам те зва, Грујица ? — Што, попе Мило? —

Зва сам те да ми нађеш пециво окле ти жнаш — најбоље које ће

с-истећ у баталебн чевски. — Неће велт попе Мило, бдокса ти вјера,

ако Грујица што могне. Но поп Мило

IV: има дваца доста

I: ћмах

II, III: имаше

IV: па му се сломила једна чула / била сломила

I, II, III: сломила / бјеше сломила

IV: и то била сломљена у крсти па није могла на задњи труп

I, II, III : бјеше сломљена, не могаше

да се дпре никако. Ђетна Петрдва, мајка Милдва

IV: била је набољбј Црногорки друга, а била је домаћица што је

I, II, III бјеше, бјеше

није било у све Чево.

IV: Доносила доноси дна из нечесовије долпна и давалаји дај

I, II, III : ћаше доноси и дај доносаше и даваше као IV

чули да ије док се здебљала чула каји крме. На бадња вече

III, IV: среди Ћетна раније живо да се налажу бадњаци, дади

чули вечеру и затвори-j-у конобy/средила, дала, затворила

I, II: среди, даде, затвори

I, III, IV: А јадна ти се Грујица привуци, отвори конобу и заврзи

чулу око врата и и-нам дома. Закољи Грујица чулу, начини онд

пециво и натакни га на ражањ. Неђе пошто се смркло заврзи онб

пециво и она ражањ, па право у попа Малајпривука, отворијо,

заврга, начинијо, натака

II: привуче, отвори, заврже, закла, начини, натаче, смрче, заврже

III, IV: А ка-дођи || доша / је доша у попа Мала, поп Мило: — Јеси л

I, II: дбђе

изабра, Грујица? — Јесам, попе, бджа ти вјера, нема ништа без

гдле сланине.

III, IV: Погледа (императив или перфекат) поп Мало ону дебљину

I : погледах/погледа (императив)

II: погледа

— каји крме ! —Алал ти вјера, Грујица! Но како ћемо се вели на

кушат, Грујица, како ћемо за-вб пециво? — Лако ћемо ми за то,

поте Мило, јадан, виђећемо се ми сутра. Грујица прео врата

III, IV: утецијутека дома, а поп Мило

I, II: утече

III, IV: настави/наставијо пециво уз бадњак да пече.

I : настави/наставих

II: настави
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(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

III, IV: Испецијиcпекло се пециво до ујутро,

I, II: испече се

IП, IV: скини поп Мало онд пециво и остави (с краја неђе). | ски

нуо, оставијо

I : скинијскидох, остави/оставих

II: скиде, остави

III, IV: Но Ћетна се дигнијдигла

I : диже

II: диже

III, IV: па гледала какво је пециво

I, II: Гледа

III, IV: па се загледала и виђела|загледај, виђи е нема пециво

једнде-дка (а чула је ћбра била у једн-дко). „Ану вели, Мало, зла

I, II: загледа, виђе

ти рабдта ка ти је, овд пециво је чуласто и нема једног-дка.

Виђи има ли чуле у конобу“. Поп Мало

III, IV: сади, погледа (императив) — чуле ни чут ни виђет.

Изиди ис-конобе, заздви црнога Грујицу да дође у њега. / саша, по

гледа (перф.), изаша, зазва
-

I : сиди, погледа(ј), изиди, зазовијсађох, погледах, изађох, зазвах

II: сађе, погледа, изађе, зазва

III, IV: Ка-доша Грујица || дођи

I, II: дође

III, IV: река му ј реци поп Мило: —А што ми закла чулу, Грујица?

I : вељу

II: вели

— Вајистину, попе Мало, река си ми да ти морам наћ пециво нај

боље у-ве гдре — да га Чевљанин боље не пече. А ја беш-чуле

твоје нијесам жнава другб, да сам је тражијо не жнам кудије,

не бих је такве мога наћ. Тебе је дошло пециво готово, мене ћ-она

чапра ваљат, а ону тару ћу дат ондј ђеци нека се јутрбс омрсе

— и љепота божа. Но вели попе Мило, ајде да испригамо ону

утрдбицу да ијемо, па ћемо на ручак у тебе, на чулу. А поп Мало

ће: — Ада бджа ти вјера ја сам те научијо, ја сам ти река бајо

— па се нема куј-камо, нб таман такб.

У овом огледу је основни текст подвучен, а неподвучене су

варијанте које сам сам конструисао. Под I су наведени облици које

би употребио учесник у догађајима (у улози попа Мила), облике под

II употребило би лице које само не би учествовало у догађајима али

би било присутно при вршењу свих радњи, док су под III дати

облици које би употребило лице које добро познаје учеснике и окол

ности догађаја, али које није било присутно збивањима описаним у

самој причи. Разуме се, ово је вештачка конструкција, и поједини

стилови би се разликовали у још много чему — у избору и коли
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чини детаља, у употреби експресивнијих обрта итд. Ипак се могу

видети основне разлике у употреби глаголских облика између разних

СТИЛОВа.

Практично једина разлика између стилова I и II (вршилац радњи

и сведок) јесте у употреби приповедачког императива за свршене

радње: за туђе радње непосредни сведок неће употребити тај облик,

бар га ја нисам у таквој употреби слушао. Између стилова I и II с

једне и стила IV с друге стране има више разлика: различито се

употребљавају имперфекат, аорист, приповедачки императив, перфекат

без помоћног глагола, па и плусквамперфекат. О томе ће детаљније

бити речи напред, у прегледу употребе појединих глаголских облика.

Стил III је компромисни, мешовити стил, са неким елементима стила

II (за познатије догађаје и околности), а неким стила IV.

Поменућу сад неке карактеристике употребе појединих глагол

ских облика и конструкција у говору који описујем. Ограничавам се

углавном на независне реченице (и у њима употребу облика обухватам

само фрагментарно). У шира разматрања и дискусије не могу улазити.

ПРИПОВЕДАЧКИ ПРЕЗЕНТ

192. Перфективни презент готово потпуно је истиснут из при

поведања. Употребиће се углавном при разним заустављањима и

исправљањима у току приповедања: Дођи дни сви тамо — не богами

но уљезе најприје дн сам (стил IV) Извори (Цу); А.: Крвни ми онадер

уз они бријег пут њих . . . Б: Како, да ли није ријека била помеђу вас?

A: O, пријеђемо ми ријеку још око поноћи, но ти не рекох. Те, што

ти причам, крени ми уз они бријег . . . Ораси (Љ) — и сл.

Презент имперфективних глагода, кад се употреби у првом делу

реченице (обично супротне) у значењу позадине или околности онога

што ће се саопштити у другом делу реченице, зависи од односа до

живљаја говорног лица и онога о чему се прича: Причам му ја —

адок (дн трену Подбуковица (Цу); Čедимо ми — каол-он иде вас крвав

ДБје; Гађу дни нас — ма пролијећу ђула далеко Извори (Цу), Гледам

ја, гледам и учиње ми се е нешто сватну, цигар дати ГБје; уп. и пример

22. у т. 191. У свим овим примерима презент се у првом делу рече

нице може употребити само у стиловима I и II, а у стилу IV упо

требиће се краћи перфекат. Па и ван ове позиције приповедачки

презент имперфективних глагола радије се употребљава у стиловима

I и II него у причању по чувењу.

ИМПЕРФЕКАТ

193. У приповедању се употребљава само у стиловима I, II (или

и III), и то углавном у два случаја.

1) Имперфекат се употребљава за казивање околности или радњи

које су карактеристичне за цео одсек времена о коме се приповеда
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или бар за знатан део тога времена — ако је то још тада говорном

лицу било познато (т. 191, примери 1—3, 8, 10—12). Ту долазе гла

голи квалификативног и уопште трајнијег значења, затим именски

предикати — било да је именски део у њима именица или придев.

2) Имперфекат се употребљава и кад говорно лице даје слику

околности или ситуације у једном тренутку у прошлости, дакле у

ситуацији о којој је било речи у т. 190.

Пада у очи извесна статичност имперфектом казане радње.

Приповедање у целини представља у извесном смислу кретање по

линији времена, „одвијање“, ток догађаја. А тога у имперфекту нема,

он је увек статична слика, радња као карактеристика, извесна врста

стања. У томе је у приповедању разлика између приповедачког пре

зента или императива с једне и имперфекта с друге стране. У при

мерима Идемо ми, идемо — а ниђе куће или Чекај ми, чекај — а њега

нема па нема осећа се ток, развијање догађаја и присутна је свест о

количини радње у временском смислу, а код имперфекта тога нема.

Необичан је за моје језичко осећање пример који сам забележио

у Љешкопољу: стојасмо око шес мјесеца али седам.

АОРИСТ

194. Аорист је у приповедању практично једини облик за кази

вање туђих свршених радњи ако се причају према сопственом запа

жању (т. 191, примери 4, 6, 13–21, 23—25). Употребљава се у стилу

II, I (напоредо са приповедачким императивом) и III (за радње о

којима је говорно лице сазнало још у време о коме се прича). У

стилу IV не употребљава се.

Аорист несвршених глагола употребљава се опет у стилу II или

и I (за стил III немам примера) за радње ограничене по трајању:

причасмо мало и сл.

Независно од приповедања аорист несвршених глагола најчешће

се употребљава за радњу која се састоји из две међусобно супротне

фазе или уопште за догађај при коме је уклоњен или изостао непо

средни резултат радње која би се казала одговарајућим свршеним

глаголом: Иде ли на пјацу? — Идок, Доди јутрдс Љубо, Погађасмо се

за драње, ма залуду.

Модални аорист типа паде ти то издваја се већ у специфичну

конструкцију и престаје значити само неправу употребу аориста.

Овакав аорист сасвим је обичан у значењу упозорења на могућност

неповољног догађаја који би требало спречити: превре или варевина, скини

је, паде ти та пјат — како си га то начокерила, - итд. Прави мо

дални аорист (за радње које се очекују) знатно је ређи, и углавном

се јавља у експресивнијем говору.

Аорист у примерима ја оддк или ја пођдк (уобичајено при по
ласку) углавном је лексичког карактера. Лексичке су природе и при

мери ласак д-глади, цркок о-жеђе (глаголи лисат и црћ добили су

значење пострадати, намучити се).

*
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ПЕРФЕКАТ БЕЗ ПОМОЋНОГ ГЛАГОЛА

195. У приповедању се овај облик употребљава углавном у овим

границама:

1) од свршених глагола у свим стиловима на почетку припове

дања (пре преласка на приповедачки императив или аорист, којима

се нерадо почиње приповедање — нарочито императивом): Кренуо ја

један дан . . . ;

2) у причању по чувењу, према презенту трајних глагола у сти

ловима I и II, у позицији о којој је горе било речи (т. 192), а често

и ван те позиције (примере в. тамо);

3) у причању по чувењу — напоредо са приповедачким импе

ративом — за радње које се у стиловима I и II казују аористом или

приповедачким императивом (т. 191, примери 4, 6, 7, 12—14, 16—21,

23, 24, 26); у стилу IV перфекта је више при мањем уживљавању

у догађаје, па је отуда при слободном приповедању чешћи припове

дачки императив него при диктирању;

4) у свим стиловима — кад се радња не уклапа у приповедање

по самом свом вршењу него по резултату (овде се напоредо употре

бљава плускамперфекат, и то у причању по чувењу чешће) (пример

9. у т. 191).

Ван приповедања краћи перфекат је обичан при саопштавању

неке новости, обично са извесном неверицом или чуђењем, или са

претензијом да се слушалац изненади. Сем овога, често се чује и у

дијалогу, опет при изненађењу или неверици, или кад говорно лице

није сигурно да је добро чуло туђи говор. Можда из оваквог типа

дијалога потиче перфекат типа Доша Рајко!, Умро Бошко / и сл.

ПРИПОВЕДАЧКИ ИМПЕРАТИВ

196. Употребљава се тројако:

1) за прошле трајне радње, нарочито кад се жели истаћи дуже

трајање (у том случају се обично облик удваја, или се употреби на

рочита интонација): Што ме не причекасте? — Ми чекај, чекај док

ни се уши отегдше па велимо . . . ;

2) за радње које су се по неком реду или обичају понављале :

кад гдј ја крени, дн стани;

3) за свршене радње.

- Однос свршеност f трајност овде се не поклапа потпуно са гла

голским видом.

Категорија 3 ограничава се на типично приповедање, док се

категорије 1 и 2 јављају и у краћим саопштењима. Категорија 3 не

употребљава се у стилу II (кад очевидац прича туђе радње).

Опширније о овом облику в. у Нашем језику, н. c. VII 153—166.
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ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

197. Вуковић (74, 97) констатује да се у Пиви и Дробњаку не

употребљава плусквамперфекат од несвршених глагола. У Цу се доста

често може чути и такав плусквамперфекат, са цомоћним глаголом

у имперфекту: бјеше л-одило које на пјацу?; бјег нешто сија то јутро

па ми не бјеу волдви на пашу итд. Плусквамперфекат несвршених гла

гола са помоћним глагодом у перфекту врло је редак, али се може

чути: Зва ме таде да му поможем, није чини ми се бајо косијо ништа

Цу; Крал” је радијо бФјо нањ čга Љп (у примеру ППта је господар

бФjo . . . Ко можда је глагол схваћен као перфективан).

Основна је карактеристика плусквамперфекта, бар за овај говор,

резултативност у прошлости. Отуда на пример реченица бијо је доша

обавезно изискује допуну којом ће се прецизирати пре којег тренутка

у прошлости је дошло лице о коме је реч, односно у којем

тренутку се долазак тог лица могао узети резултативно, као про

шли факат. Понекад се то време подразумева из „контекста“,

из ситуације; нарочито је тај случај чест код плусквамперфекта

са имперфекто“ помоћног глагола, с обзиром на то што и сама

везаност имперфекта (било којег, па и помоћног глагола) за

доживљаје говорног лица често даје временску одређеност и без

других средстава. Тако је сама реченица бјеше доша Љубо довољно

временски одређена ако се зна кад је говорно лице било у ситуацији

да запази да је та радња извршена. Отуда разлика између облика са

перфектом и облика са имперфектом помоћног глагола о којој го

вори Ј. В. (96).

С обзиром на обично резултативно значење плусквамперфекта,

природно је што се он врло често чује од оних глагола (свршених)

чије је основно или уобичајено значење резултативно, као: стуштит

се, накатpжпт, подрепат се, сукнут, залећет се, појитат и сл. Пре

цизније речено куј се онд стуштијо? не значи: куда је почео јурити,

него : куда јури; куј си појата? не значи: куда си почео журити

него : куда журиш. Значење перфекта је овде, према томе, презент

ско (разуме се — трајно). Природно је онда што ће се за перфекатско

значење употребити други облик а не перфекат, и разумљиво је што

ће то бити плусквамперфекат. Мислим да је овакве природе Маре

тићев пример (стр. 544): Турци . . . су се тако близу били прикучили,

да су се могли тући, а такви су примери сасвим обични у СК-ЛБ :

Куђ оно бјеху накатpжили ДБје; бјеше се некуј стуштијо Цу.

Али се плусквамперфекат може употребити и без резултативности

везане за одређено време у прошлости. То нарочито често бива кад

је последица (резултат) радње уклоњена или нестала, тако да је нема

у садашњости: не знам ђе ми је, а бијо сам га наша ; суша је велика

— видиш како се усука умертин — а било је залуду нашло лијепо, удави

не порез, а било је родило љепота божа — итд.

Овде не мора бити потпуног уклањања резултата радње, него

може бити у питању извесно његово слабљење или пак непотпуност,

недовршеност, па и несигурност у успех и вредност радње: Лијепу
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сам кућу бијо озида, ма је бојам се нећу пократ како ваља, Бјесм-yжњели

ддста виша, само да ни га је скупшт и сађеc.

Од ове употребе плусквамперфекта није семантички далеко ње

гова модална употреба, као: Бјег ево кренуо на Граво, па не знам оћу

ли моћ пропртат (кренут је овде резултативног, трајног значења).

Плусквамперфекат у приповедању донекле алтернира с пер

фектом без помоћног глагола, што зависи од приповедачког стила.

Наиме, краћем перфекту у стилу I и II често одговара у стилу IV

плусквамперфекат : II: Леже дн тобож да спава, а нашла киша прва

дан па с-онд заглибило; IV: лега он тобож да спава, а била нашла

киша први-дан па с-оно било заглибило.

О ФУТУРУ II

198. Нормални облик футура II (бидем носијо) доста се ретко

чује — углавном од млађег поколења. Иначе се замењује на разне

НаЧИНе:

— код свршених глагода замењује га облик презента: кад (ако

и др.) донесем;

— неки несвршени глаголи имају нарочити облик презента за

ову функцију: могнем, смједнем и др. (в. у Морфологији);

— доста често, нарочито од старијих особа, може се чути пре

фикс уз-: кад успрашимо, ак-устише итд.

— уз ако скоро редовно долази аорист несвршених глагола

(аорист ове функције издваја се од нормалног аориста): ако дбдише,

ако слависмо итд., уз кад аорист ређе долази, и од свршених глагола

се доста често уз везник ако поред презента чује и аорист: ако што

донесдише и сл.

Казивање предбудуће радње футуром I (ако ћу се на зиму

женит — М. Ст. 121) није познато овом говору.

И Ј. В. и М. Ст. помињу наведене начине казивања предбудуће

радње изузев конструкцију типа ако читаше, која је свакако настала

из модалне употребе аориста.

РЕЛАТИВНИ ПЕРФЕКАТ ТИПА будем радио

199. Мар. (542) овај облик назива другим перфектом; по њему

он „значи исто што и I перфекат; разлика је само у томе, што се

II перфекат узима понајвише у зависним реченицама“. По Ј. В. (87)

овај облик се употребљава „у значењу перфективне радње за обичну

прошлост, ма да се по својим последицама ипак радња доводи у

везу с другом радњом у будућности“. И М. Ст. (120) констатује упо

требу овог облика. У Цу је стање овакво.

1) Овај облик не може се употребити у ирационалним условним

реченицама типа да ме будеш за Ивана дала, сад би оно моји свати
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били, да не будем вјеру погазио, ти га, царе, не би ни видио (Мар. 542).

2) Овај облик може се правити и од несвршених глагола (уп.

горњи навод из Ј. В.): питај га ти, па ак-дн биде одајо, немој та;

ак-дна биде жњела јуче . . . — и сл.

3) Овај облик се најчешће употребљава за радње прошле у од

носу на тренутак говора; међутим, он се може употребити и за рела

тивну прошлост, прецизније — за радње прошле у односу на један

тренутак у будућности — без обзира на њихов однос према тренутку

говора: пођи ти у недељу тамо, па ак-дн биде уздра, ишти му волове.

Према томе, овим обликом се казује радња за коју је неизвесно

да ли ће бити вршена или извршена пре једног тренутка у будућ

ности (ако биде косијо = ако се покаже да је косио), а о односу према

садашњости самим обликом се ништа изричито не казује. Ова неиз

весност (да ли ће радња бити извршена) даје овом облику модални

карактер.

ИМПЕРАТИВ

200. Негативни императив од свршених глагола чује се ретко:

не заборави кључ, не пани, ђаоле, замењује га немај + инфинитив. Код

несвршених глагола напоредо се употребљавају негативни императив

и конструкција са немој. Занимљив је пример који сам забележио у

Штитарима (Љ.): немој радит ни мој причат.

Облик II л. jд. употребљава се и за неодређено лице из неке

одређене групе: донеси који стубе, погледни које да не подава звијерац

оне браве, ипак се у оваквим случајевима радије употребљава II л.

мн. Уп. и у изразу: пани ти нам (= сети се).

Врло ретко је П л. мн. (в. у Морфологији).

Речца дела (М. Ст. 90) не употребљава се. Речца да употребљава

се иза облика гла, ајде и даје нијансу нерадо дате или изнуђене са

гласности (ајде де — ка-ти је толико запело), понекад и нијансу ин

систирања на заповести.

Облик дану, поред значења императива од дати, употребљава

се напоредо са дну као речца испред императива: (д)ану напиши двије

ријечи ономе ђетету, ну имамо само у ну-оди.

Облици гла-еламо-елате не употребљавају се појачајно уз им

ператив (М. Ст. 90), него само за давање сагласности или пристанка

за вршење неке радње : Оћу л-одат тамо? — Вла; Ја ев-узео да

ђељем овд држало. — Вл-гла.

Императивно значење има и неaj(те)/неја(те).

Поред нормалног значења (императив или сл. за III лице, са

обликом презента), нека-нгкате употребљава се као негативни импе

ратив за разне радње које представљају неку сметњу: некате да

чујемо, нека, ђаоле, не грај. У значењу строжег негативног импера

тива нека се употребљава са глаголском именицом: нека граја де;

нека пјесма.

И неке прилошке речи добијају императивни наставак за II д.

мн.: збогомте (уп. и Вуш. 59), полакоте, брзоте, тамоте се.
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ПАРТИЦИПСКИ ОБЛИЦИ

201. Прилог времена прошлог не употребљава се.

Прилог времена садашњег, напротив, сасвим је обичан. Ипак се

може рећи да је ређи него у књижевном језику. Тако се, мислим,

уопште неће употребити облик будући у узрочној функцији типа:

„Јосиф . . . будући побожан . . . намисли је тајно пустити“ (Мар. 564).

И у временској функцији герундиј се нерадо употребљава. Најбоље

се одржава у начинској функцији (уосталом — у овој функцији му

је најтеже наћи адекватну замену).

Радни придев се нерадо атрибутски употребљава, знатно ређе

него у данашњем књижевном језику.

Такође се ређе употребљава трпни придев, јер се уопште избе

гавају пасивне конструкције.

КОНСТРУКЦИЈА ТИПА: бијо дбђ

202. Неприхватљива је дефиниција Маретићева (стр. 557): „мо

рање у прошлости“. Ј. Вуковић је с правом одбацује, дефинишући

значење тога облика као требање у прошлости (ЈФ XVII, 99). Те

дефиниције Вуковић се углавном држи и у ЈФ ХХ, где је овом

облику посвећен цео чланак. Љ. Стојановић (ЈФ II) види у значењу

овог облика извесну упитну нијансу. Према овој тврдњи Вуковић

(ЈФ ХХ) односи се с резервом: „Према томе је јасно . . . да се пи

тање може и не осећати или се осећати само . . . у далеком одблеску“.

Констатована је и нијанса прекоревања.

У староцрногорским говорима ова конструкција (заправо, сло

жени глаголски облик) сасвим је обична, а што се она — у поре

ђењу са осталим глаголским облицима — ређе чује, долази услед

ОГраниЧеЊОСТИ њеног значеЊСКОГ ПОЉa.

Наиме, у СК-ЛБ њена је функција ужа него што би произла

зило из Вуковићеве дефиниције. Тачно је да се овај облик увек може

заменити са требало је да + презент, али не и обрнуто: не може се

свако требало је да + презент заменити овим обликом. То долази

отуда што се овај облик може употребити само кад хоће да се каже

да је субјекат сам крив за неповољну или незгодну ситуацију у којој

се нашао. Другим речима, овим обликом се (кад је у потврдној

форми) казује радња коју је требало да врши или изврши субјекат

у сопственом интересу (односно у интересу остварења својих намера);

за одречну форму дефиниција је супротна. Отуда уз овај облик обично

(кад год се то не подразумева из контекста) стоји реченица којом се

казује шта би се постигло (иди избегло) да је субјекат друкчије по

ступио: бијо је чуват ка ја ову моју, па је не б-изгубијо. Кад је јасно

о којој је радњи реч, инфинитив у овој конструкцији може и изо

стати: а та не бијо!
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Подвлачим да ову допуну, заправо ово сужавање Вуковићеве

дефиниције, дајем само за говор СК-ЛБ, уосталом, неки примери које

наводи Вуковић не би били обични у овом говору: не бијо куповат

толике браве, па сад не знаш шта ћеш ш њима (ЈФ XVII, 99), зашто

не чува твоју плату . . . и њихове работе не бјеше гледати (ЈФ ХХ, 266).

Ни у безличном облику (било - инфинитив) ову конструкцију нисам

бележио.

Још да напоменем да у СК-ЛБ ова конструкција нема апсолутно

никакву упитну нијансу. Истина она се може заменити формално

упитном реченицом, али та упитна реченица представља адекватну

замену само утолико уколико и није питање него прекор: А: Убијо

сам се. Б: А та не бијо трчат | | А та што си трча / / А ти нијеси

треба трчат.

СЛОЖЕНИ ОБЛИК ТИПА: имах погинут (има сам погинут)

203. Опширније је ову конструкцију анализирао Вуковић (Ра

дови Научног друштва НР Босне и Херцеговине II, 15-18). Он

с правом критикује дефиницију РЈА, где се ова конструкција изјед

начује са модалним футуром (за садашњост : „Србља“ јамачно ће овде

бити место „Грбља“). Вуковић о овој конструкцији констатује: да

она значи „неизвршеност једне у датој (прошлој) ситуацији могуће,

(по субјективном ставу говорног лица) извршљиве глаголске радње“,

тј. „имах пасти . . . = умало што нисам пао“ — што одговара и Ву

ковом тумачењу; да се она употребљава само од свршених глагола;

да се она, иако ређе, може употребити и са имперфектом помоћног

глагола, а не само са аористом и перфектом; да се инфинитив у њој

не може замењивати презентом и свезом да , да се не јавља у

одричној форми.

Скоро све ово може се применити и на говор СК-ЛБ ; само

конструкцију са имперфектом нисам бележио, а мени лично је не

обична. Можда би Вуковићеву дефиницију требало допунити у том

смислу што се овим обликом казује замало, једва избегнута неповољна

прошла радња (неповољна било са становишта говорног лица, било

са становишта субјекта): има ме убит она поган, има он наћ што је

тражијо).

Још да напоменем да овај облик не изискује зависну (или су

протну) реченицу као допуну (за разлику на пример од конструкције

ћаше умријет, код које је то често случај).

Остале конструкције са имати о којима говори Вуковић на по

менутом месту (нијеси ми имао задиркивати дијете . . . и др.) умногоме

прелазе границе обичног у овом говору.
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СЛОЖЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА хтети

204. Опширно је о њима расправљао Вуковић (Радови II, 1,

18–45); о некима од ових конструкција има речи и код Мусића (Кон

диционал у хрватском језику, Рад ЈА 126) и Љ. Стојановића (ЈФ II).

У говору СК-ЛБ издвајају се ове конструкције са хтети.

1) ћах -- инфинитив — као потенцијал за прошлост у разним

нијансама : ћаш-умријет да не дбђе доктор. У овом значењу овај облик

обично изискује допуну којом се казује шта је спречило извршење

или вршење радње, или пак шта би омогућило ту радњу. Често се

то разуме из говорне ситуације. У овој функцији може се употребити

инфинитив и од свршених и од несвршених глагола (од несвршених

нарочито у одричним реченицама).

2) ћах -- инфинитив или приповедачки императив — за понављану

(у квалификативном смислу) радњу у прошлости. Вуковић (о. c. 28)

анализира и ово значење, али помиње само конструкцију са инфи

нитивом. У СК-ЛБ је конструкција са императивом чак знатно обич

нија. До ње се дошло свакако зато што је једна од основних функција

приповедачког императива казивање радњи које се понављају. У овој

функцији конструкција са несвршеним глаголима мање је обична, али

је ипак има: ћаше иди За, ћаше дондси Цу — и сл. (замењује је обично

имперфекат).

Ниједна од наведених конструкција са хтети не употребљава

се у причању по чувењу.

3) ћах -- инфинитив, у намерним реченицама. У зависној намерној

реченици ова конструкција употребљава се кад њен субјекат није и

субјекат главне реченице: ајде ти за бравима ћаше м-дн помоћ, припаз

овога малога ћак поћ у Продб, Заправо се ова конструкција употребљава

не уопште у намерним, у чисто намерним реченицама, него у намерно

-узрочнима (главна реченица је скоро редовно императивног карактера

(= ... јер ја намеравам да пођем у Продо). У овој конструкцији се уопште

не осећа нијанса значења типична за презентску (модалну) употребу

имперфекта (несигурност и сл.); ако би се то хтело изразити, упо

требила би се и узрочна свеза или би се реченица осећала као на

поредна, а уместо ћах употребило би се обично днах или вељах. И

овде се могу употребити глаголи оба вида.

4) нећу ли 4 инфинитив (у зависној реченици) такође има ни

јансу намере — за коју није сигурно да ће се остварити (= не бих

ли њ радни придев); адам нећу ли наћ ону козу, вабни браве неће ли саћ

сами. Овде заправо имамо пре циљ него намеру.

У II лицу употребљава се и у значењу блаже заповести — са

нијансом молбе: не-ли ми додат та уравак, нетли га мало понијет За

У овој функцији помоћни глагол нема акцента, ни дужине на

самогласнику у основи,
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КОНСТРУКЦИЈЕ КОЈЕ ПОЧИЊУ СА да (И дако)

205. Неке реченице са везником да издвајају се у извесној мери

— преко елипсе — у конструкције специфичног значења, прелазећи

оквире зависне реченице од које воде порекло. Поменућу ове.

дако Н- презент или аорист. Од свршених глагола овде по пра

вилу долази презент, а од несвршених аорист: дако дођу наћас, дако

сијасмо што прољетбс и сл. Конструкција има значење надања (го

ворног лица). Обично ова конструкција представља независну ре

ченицу.

да + перфекат. Обично има значење некатегоричног предлагања,

често са извесном несигурношћу или колебањем: што мислиш, да си

поша до Боке, да смо мало косили, а да оставимо овд. Конструкција

обично остаје у оквирима зависне изричне реченице.

У II лицу ова конструкција понекад добија значење категоричне

заповести (као независна реченица).

да + презент. У I л. мн. замењује императив у свим нијансама

(као независна реченица, или — са ублаженим значењем — као до

пуна за ја бих).

У II лицу јавља се понекад као независна реченица у значењу

категоричне заповести.

да + је + инфинитив. У безличним реченицама има двојако зна

чење: 1) некатегорични предлог говорног лица (алтернира са кон

струкцијом да + перфекат): да је поћ до у Марка; 2) жеља говорног

лица коју би требало да изврши неодређено лице: е да је пусто уљећ

тамо (обично се и оваквим реченицама додаје субјекат у дативу:

кóме, чојеку, чељадету и сл.).

Са субјектом (у дативу) конструкција значи жељу субјекта (тј.

оно што говорно лице оцењује као пожељно за субјекат): да му га

ј-уватит.

Ове конструкције обично се јављају као зависна исказна рече

ница, али често и као уобичајена елипса (независно).

да + би – инфинитив; да + је било - инфинитив. За ову кон

струкцију вреди све што је речено за претходну у жељном значењу,

разлика је једино у томе што је овде жеља ирационална (односи се

на ситуацију у прошлости), док је модална компонента углавном пре

зентска (жеља или претпоставка о пожељности припада углавном

садашњости): да га је било убит, но ко је таде знава што он спрема

да + бјеше + инфинитив. Разлика је од претходне конструкције

у томе што овде и модална компонента припада прошлости: да ми

се бјеше, кукавцу, најес!

да + дHe + инфинитив. Ова конструкција има значење жеље

говорног лица; глагол хтети има овде семантику помоћног глагола

(као у футуру); да дне умријет. О зависном и независном положају

у реченици може се рећи што и за горње конструкције.
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О реченици, слагању њених делова и употреби ВеЗНИКа

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О РЕЧЕНИЦИ

206. Глаголске именице употребљавају се ређе него у савременом

књижевном језику (обично уместо њих стоје реченице).

Уметнуте или накнадно додате реченице ређе него у данашњем

књижевном језику добијају облик релативне реченице; ово се избегава

или нарочитом стилизацијом, или уметнута реченица добија облик

независне реченице, често са везником а.

Привремени атрибут узрочне функције рекао бих да се уопште

не употребљава без начинског заменичког прилога: онакб дđмбран и

бијесан, кад почне радат (где заправо немамо узрочну функцију), али

се неће рећи: „одморан и бијесан, он поче да ради“.

Упитне реченице типа је ли какав имају нарочито значење, друк

чије него какав је. Питање је ли какав у извесном смислу је уже, њим

се сугерира да одговор треба дати у смислу да ли је повољних или

неповољних особина; а са какав је може се питати о особинама уопште,

без обзира на њихову повољност: Је ли каква та ракија? — Јес, бо

гами, патка; Какву си ракију дднијо? — Лоздву. Слична је разлика

између колик(о) је и је ли колик(о): на је ли колик треба одговорити

да ли је довољне величине, дакле релативно, у вези са ставом уче

сника говора, док се са колик је пита о величини неутрално, без

става: Колика му је кућа? — Колик-и она наша; Је ли му колика кућа?

— Јес, богами, доста велика. Уосталом, ова се разлика јавља и ван

поменутих заменица и прилога: Пишеш ли како? — Пишем лијепо,

Како пишеш 2 — Масталом.

О ОБЛИЧКОМ СЛАГАЊУ ДЕЛОВА РЕЧЕНИЦЕ (КОНГРУЕНЦИЈИ)

207. Слагање у роду. Уз аугментативе и пејоративе на -а атрибут

је у женском роду и кад значе мушка бића. Именице на -а кад значе

мушка звања или занимања имају атрибут у мушком роду — у једнини

редовно, а углавном и у множини. Исто вреди и за презимена, мушка

имена и мушке етнике на -а (Кадија, Никола, Бјелица и сл.). Ипак

се у множини понекад чује несамостална реч и у женском роду: ове

Кадије, дне су биле бњен За, Кадије су онудијен биле За и сл.

Уз пејоративе на -ало атрибут је у средњем роду.

Слагање у броју. Уз именице на -ад понекад долази атрибут у

једнини и кад имају множинске наставке: ни за чијом магđрадма Под

буковица (Цу). Уп. и мајка и сестра Ббсине Штитари (Љ).

Слагање уз бројеве и сличне изразе. Уз просте и збирне бројеве

лична заменица долази у номинативу а не у генитиву: ви два, дне

двије, дне пет, дно двоје (понекад и дни двоје) Цу, дба дни два За и
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сл. Исто вреди и за бројне именице на -ина и -ица: ми петана, они

двојица и сл.

У синтагми број + именица придев или придевска заменица

обично стоји на првом месту, и обично има облик који одговара роду

именице и стварном броју, ово вреди и за бројеве мање од 5 и за

веће од 4: добрт два чојека су тун погинули За, ова четрдес људиe

Рокоче (Цу), ови два брата За и сл. Међутим, облик женског рода

често се јавља и за друге родове, нарочито за средњи: ове два села

вазде се лијепо држе ДБје, стојаху пуне два ибрика Штитари (Љ), она

два Николе су . . . Цу. И ван номинатива атрибут у оваквој позицији

показује исту тенденцију у погледу броја: поштене тројицу људи ДЗа,

лијепе два бмна ГЗа, те два топа Рокоче Цу (у сва три примера аку

затив), тијема два Зећанина Штитари (Љ), овијема дванајес друга

Махала (Зета), код овије два Крусе (Љ).

Што се тиче слагања у падежном облику, примере као последња

три нисам слушао у Цу, Бје и За, него уз непроменљиви бројни израз

ни атрибут неће добијати наставке падежа који би одговарао рече

ничној функцији израза. У таквом случају извесна разлика постоји

само између номинатива и акузатива у мушком роду: док се у номи

нативу наставак колеба (-u / -e, понекад уз бројеве од 2 до 4 и -а),

дотле је у акузативу увек -е (ретко -а), и у осталим зависним паде

жима по правилу долази -е (ретко -а): добра / -ě (ретко -а) два рад

ника (ном.); добре (ретко -а) два радника (ак), од добре (ретко -а) два

радника; су добре (ретко добра) два радника — итд.

Ако је придев између броја и именице стање је овакво: два

добре || добра радника; пет добрије радника.

У предикату несамосталне речи имају по правилу облик који

одговара роду именице и стварном броју : два су му брата поги

нули и сл.

o МЕСТУ Енклитикву. РЕЧЕНици

208. У погледу места енклитике у реченици стање је доста

архаично и више се слаже са вуковским књижевним језиком него са

данашњим језиком штампе и радија. Наиме, енклитика радије него

у данашњем књижевном језику заузима друго место у формалном

смислу, раздвајајући често и тесно везане синтаксичке целине: Ђетку

сам и Жарку писа; ја ћем-и-ј-дн; Böја сам Перова пита и сл.

Што се тиче међусобног редоследа енклитика, место енклитике

бих, би итд. друкчије је у ДБје, Љ, Ко, Љп и даље у Зети, Ријечкој

Нахији и Црмници, а друкчије у Цу, ГБје, ГЗа, где је стање као у

књижевном језику. Одступање на југоистоку састоји се у томе што

ова енклитика долази иза заменичке енклитике; понекад стоји и даље

у реченици, нарушавајући правило по коме све енклитике у једној

реченици стоје заједно: увалијо се би ДБје, река ти би Косијери, ја

је бих пронаша Ко, љеше ти би било Крусе (Љ), дн ти би река Зета,

14 Српски дијалектолошки зборник
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да се задијо би Љп, тако ти причали би Љп, дн је би довео Вир, она

се би препала Ријека — итд. |-

У историјској перспективи ово мора значити да је помоћни

глагол у потенцијалу касније добио карактер енклитике.

Интересантан сам пример забележио у За, у коме енклитика је

има место као и друге глаголске енклитике: дн је му река.

О УПОТРЕБИ ВЕЗНИКА

209. Овде неће бити речи само о везницима него и о другим

речима и изразима којима се одражавају реченични односи. Примере

наводим азбучним редом. -

д (ређе а). Употребљава се у временској реченици у значењу

чи : А дођдк дн леже. Удвојен (ă . . . a), овај везник се употребљава

као раставни, са доста ограниченом функцијом (у зависним речени

цама кад се износе разне могућности нерелевантне за исказ главне

реченице: сведнд ми је — а доша, а не доша; понекад се у овој функ

цији чује и ја). -

ада. Употребљава се у неколика случаја:

— на почетку исказа којим се износи нека сумња, резерва,

ограда у погледу вредности, примењивости, веродостојности и сл.

онога што је речено у претходном (туђем) исказу, и уопште нешто

супротно ономе што би се очекивало на основу претходног исказа:

Доће Дука. — Ада ја сам прича ш-нsим, ма с-дн о томе не задијева;

— (заједно са неким упитним изразом) за оспоравање или до

вођење у сумњу друкчије могућности: ада ко ће ако нећу ја?! ;

— после негативног императива (у туђем исказу) као питање

шта треба радити уместо забрањене радње (ако је ада само нагла

шено је): Нембј то радит. — Ада? (ада што? ада нб? и сл.);

— на почетку питања којим се наговештава јачи степен дога

ђања нечега при повољнијим околностима, будући да се то догађа и

при мање повољним околностима: ада како ће зимус бит студено кад

је сад овакб°/; -

— као емоционална речца: ада дну па да ћ-дн цpћ!

Како се види, овај везник не везује делове једне реченице, него

шире делове говора (најчешће разних лица).

aдoк (адок) и каоли (каоли) блиског су значења, а ипак се раз

ликују у нијанси. Каоли стоји испред реченице која показује нешто

супротно или неочекивано, необично, што је избило на видело захва

љујући акцији, поступку или држању субјекта претходне реченице,

нешто супротно или необично што је тај субјекат уочио: Погледни

дн каол-аде један војник, Пођи ја онамо каол-он ćеди, Прислушни дна

каоли се чује нешто. Напротив, везник адoк није у таквој зависности

од субјекта реченице. - -
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а и. Овако употребљени, ови везници означавају некатегорич

ност (= па и ) : а и нијесу . . .

djбд, речца за категорично одрицање: никако, нипошто, а-ja.

акамоли се доста ретко чује; обично се у том значењу употреб

љaва а не: не могу беђет а не да радим.

али (али). Као супротна свеза није обично, напротив, редовно

стоји уместо или.

a Ma... В. Ма, е.

аоли сам бележио у ГЗа; нисам сигуран значи ли само каоли

или и адок.

aХа (са звучним х, цела реч се изговара или назално-орално

или само назално, акценат варира), речца за потврђивање ( = да).

бар. У Цу сам бележио само облик баре (баре). Према југоистоку

сам бележио и бар и барем.

већ се не употребљава као супротни везник, већ само у при

лошком значењу, па и то доста ретко.

да се не употребљава као потврдна реч (замењује га јес, е, аХа).

О употреби везника да у зависним реченицама в. у синтакси глагола.

дакле се не употребљава, а ни према томе, отуда.

да ли се употребљава само у одрично-упитној реченици — у

значењу зар (које не употребљавају типични представници).

дати, модална речца; најчешће значи ваљда, које се не упо

требљава.
-

даћи (од да ће и). Врло је обична реч у значењу бар, макар,

али само уз изразе који значе количину: даћи мало, даћи петина,

даћи двдје итд.

е се употребљава у сложеној реченици двојако: на почетку уз

рочне и на почетку исказне реченице. Узрочно е је што и књижевно

јер (које се не употребљава), и неће се никад употребити у инверзији.

Исказно е одговара књижевном да, које се такође употребљава. У

реченицама у којима има и изражавања намере или жеље е се неће

употребити: рекли су му да дође (а не „е дође“). У обе службе е ће

бити пореклом од анафорске заменице; у исказној служби то је про

зирније (уп. немачко dass).

е, речца за потврђивање сопственог исказа (или дела тога ис

каза) који саговорник понавља у упитном тону (у неверици или зато

што није сигурно чуо или разумео): Доша је Марко. — Марко? — в.

У облику е-је има нешто појачано значење: „управо то (тако)“. И ова

речца биће пореклом од анафорске заменице.

е се употребљава и на почетку реченице као модална реч којом

се означава одлучност и категоричност тврдње; у сличном значењу

могу се употребити и ма, ама, ема, ада.

eMa. B. Ma, e.

зар: в. да ли.

14“
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зисто/зајисто значи скоро исто што и вала, тј. даје исказу при

звук категоричности. И код Мил. (234), само код њега има и зиста.

или. b. (2ли.

ја: в. д.

јер: в. е.

каји се употребљава у значењу као, поред ка; уместо као и упо

требљава се ка и. Понекад се чује и сажети облик: кт.

каоли: в. адок.

кöм се употребљава на почетку нарочите зависне узрочне рече

нице — кад главна реченица има нијансу вероватноће или извес

ности (што се заснива на ономе што се каже у зависној реченици);

у књижевном језику овом везнику одговара чим: умријеће ком пљује крв.

ма се употребљава у значењу супротне свезе али, које није

обично. Нешто појачано значење имају ама и ема. Сва три везника

употребљавају се и на почетку реченице, као модалне речи са зна

чењем одлучности, категоричности.

мада се не употребљава.

иако (нако) значи сем, изузев: доћу нако ме што сметне За; не

може то нико нако дну никакве вајде о-тога твбга посла нема нако

што се мучти. Израз нако ко (који и сл.) значи: ретко ко.

него се не употребљава; замењује га нб (нб), понекад и ада.

пак се не употребљава.

почем. Употребљава се у одрично-упитним (ређе упитним) рече

ницама и значи „којим случајем“ (где је који неодређена а не упитна

заменица); да није почем ко додајо? (= да није случајно, којим слу

чајем . .).

премда се не употребљава.

прије нб. У књижевном језику уз овај везник долази и што, а

у СК-ЛБ не додази: прије нб смо га виђели.

приликом значи: вероватно.

те у приповедању често стоји на почетку реченице, у значењу

приближно : тада, онда (са нешто слабијом временском нијансом);

заправо служи за повезивање с претходним текстом, да се одржи

континуитет приповедања : те — што ти причам — ми крени . . .

тек(е) (ређе текен). Наглашено је у временској реченици, у зна

чењу чим: теке га видпи реци му. Као речца за изузимање обично је

ненаглашено: текен што се мучим ш-нsим Ко.

у које. Овај израз употребљава се у функцији временског вез

ника (за истовремену перфективну радњу): у које дођи набре Прдго

новића, приčети се што су заборавили и сл.



ПРИЛОГ Т

ТЕКСТОВИ

О Сули

Оћемо л-о Сули прво?

Сула Радов из-Комана — то је бијо паметан чојек. Уватијо с-он

неђе з-главарима загарачкијем, почели да се погоне али је боље ју

наштво али памет. Главари загарачки зборили е боље јунаштво, а Сула

ě боља памет. Сула запео е боља памет, вели: „паметноме јунак коња

води“. А Загарчани: не богоми.

Потрајало оно неколико, но се посуди Загарчани. Загарчани на

скуп — богоми се не могли нагодит око пресуде — како те и што те.

Но неки одовуд реци: најбоље да идемо за Сулу. Те они једно момче

— ајд за Сулу, да дође Сула да пресуди. -

А Сула се и нада е они могу послат за њега, пошто се нада е

се нете нагодит Загарчани. Сула чува живб кот-куће и гледа све

оће ли ко доћ. — У које виђи ово момче, ускоч-у кућу, па довати

струку — нечесов коџух — и леж-уз огањ.

**

Дођи оно момче, уљез-у кућу:

— Помагаббг, Сула!

Сула ни да чује нб се разјеча ка да је на њега двадес рана.

Онб момче му се примакни, обрни га:

— Што је, Сула? |-

— Ево вели мучим се живијех мука — да ми бoг дух оће узет

да се не мучим више.

— Ада мене су послали главари загарачки да идеш да судиш

Загарчанима.

— Е вели богоми не могу, нб ми поздрави Загарчане, каж-им

ë Сула теке жив и бог зна што ће бит ш-нsим. А жа ми је, божати

вјера е не могу поћ да нагодим Загарчане. - -

Онб се момче врни, дођи на Петровач ђе су се били скупили

Загарчани, каж-им што је река Сула. Те они богоми — нема збора —

нб се мора јопет одит за Сулу. Но ко ће да иде — те један од оније

главара што су се погонили ш-нsим појаши коња — да би догнали
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Сулу и узми двоје момчади — један да води коња, други да држи

Сулу. Сула их опази ка-су му се примакли близо куће, па јопет уз

огањ. Ови главар загарачки дођи и кажи му што је и да нема збора,

нб како гођ може да иде.

— Не могу се вели одговбрит тебе ка-си ти доша, нб се ја јадан

не могу на коња држат нако да ме спрца нис-те улице команске —

да остане спрдња од мене.

— Ево сам ја довео, Сула, двоје момчади, па ће те један држат

а један води-коња, не бој се слободно.

— е ада ајде да провамо, де.

Узм-они Сулу, изнеси га међу собом и прими на коња. Једн -од

оне момчади узми коња за узду а друго са стране држ Сулу за руку

да не пане. Окрен-Сони да иду, а Сула — нагни се час овамо час

онамо, ка ће да пане.

— Ај вели устав, за име боже, скида ме с коња е погибох!

— Не вели, Сула, ако бога знаш, но да идемо.

— Не мог-овако имена ми божега.

— Ада би ли мога икако, Сула чоче?

— Е да има једно момче да ме држи с-бве друге стране, нада

бих се е бих мога сис.

— Добро, Сула, ев-овб момче што води коња нека те држи, а

ја ћу води-коња.

— А ти ела, нб ми је мука да ми ти коња водиш чоче.

— Нека ти није ништа мука, само ако могнеш како да идемо.

Узм-ови главар загарачки да му води коња и сиду на Петровач.

Нó тамо — Сула богоми успије да нагоди Загарчане. Ка-се заврши

све крену јопе-троје момчади да ћерау Сулу увр Комана. Приме Сулу

на коња и крену да иду. Но Сула онијем двојици што га држе:

— Ану пуштите ме да виђу дако могнем сам да не млатите до

у Комане.

Онб двоје момчади једв-и дочекај да не иду у Комане и пушти

га. Одмакни једно десе-корака, а Сула јопет и ономе те му води коња.

— Дану ми, сине, ту узду да виђу да је не бих мога сам држат,

па ти иди за мнбм.

Дади му оно момче ону узду, пођи за њим. Поткупи Сула ону

узду— а коњ бијо јахаћи, некбг-од оније главара загарачкијех— удари

га ногом, а они коњ ćекни пре-оније пољана. Обрни га Сула у вита

прео нечесове пољане, а свак се зачуди што би Суди. Сула онда

устави коња, па им реци:

— Је ли боља памет но јунаштво, рекох ли ви ја е јунак па

метнбме коња води?

— Е јес, Сула, богоми.

(Горњи Загарач, Миогост)
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- Č Кеку

Прије Бадње вечери одили су Турци да купе арач. Међу нама

овудијен није било потурчењака. Није се ни арач дава, нак-ако су

што Турци на сил-отели.

Једном кренули Турци ћ-Спужа — арачлије — покупили арач

уза Загараче и залогоровали на Бешин Уба. З-Бешин-Убла пођ-арач

лије да купе арач проз Горње Загараче. Нечесови дођи (Турци) пот

-присоје од Гарча кот-куће Кекове.
-

-

Кеко има два сина — мали су били — и жену Росну, била је

ж-ђететом таде. Кеко је бијо сиромах — ниј-има никад ништа. Што

ј-има живб одбијо уз Гарач, а у кућу ниј-има ништа што је ваљало

без један бакрач (кота).
-

Нечесов Турчин што су га звали Јурко узм-они бакрач да га

носи мјест-арача. Кеко скочи да отме бакрач, помичу се — Јурко

на-једну страну а Кеко на другу. Кеко кад види е те м-отет Турци

они бакрач, извади жутарицу (малу пушку) иза паса, огањ! — Јурку

шосред трбуха, да му није ни петом мака. Отолен скочи и побјежи

уз Гарач, а Турци за њим. И богами га не стигну.

Врни се назад, зажди му кућу, зароби му синове и Росну и по

веди на Бешин Уба. Она ђеца су била мала, нијесу жнала ништа о

томе, а Росна се узмучила, ма није помагало ништа. Међу тијем

арачлијама бијо и нечесов побратим Кеков. Кад је мркло и узели

Турци да вечерају, ови побратим Кеков се примакни код Росне па

је пита да не чује нико:

— Би ли ти мило било побјећ, јадна?

— Би да је вајде, богоми.

На пољану од Бешин-Убла били су повезани коњи турски и

дата им вечера. Он је научи да пође и да се провукује испот-коња

док изиде на-ни крај пољане, а он ћ-отис да види коње и онамо да

је пребачи пре-обера. Тако они богоми и учине и она побјежи. Није

смјела одит путом да је не срету Турци, но пођи осбјем и дођи на

кућиште. Не знала што ће чинит — кућ-изгорела, за Кека није знала

је ли погинуо, а ђец-остала у Турке, па закукала на нб кућиште. Кад

ј-она закукала зазови је Кеко ижна-куће, из онога присоја:

— Немб кукат, немо, нб ајде к мен-овамо.

Отоле су побјегли ко-Црквица, тамо неђе — сад м-искочи из

ума — е, у Кривошије и тамо се настанили. И данас се зову Кекова

Кућишта у Кривошије ђе им је била кућа. А ове два сина су им

Турци повели у Малесију и тамо их потурчили. Но прескочих: они

су тамо стојали дванајес година, па се јопет вратили.

(Горњи Загарач, Миогост)



216 М. Пешикан

Пиљен и вакмајстор

Чуја си сигуро о Пиљену и вакмајстору, како га је Пиљен мака?

Метнул-им Шваби наквога вакмајстора — наквога пса — нијесу

могли од њега душкат. Они се жали на њега, кукај сваки дан да

им га макну — ајбо, не помаже, неће па неће. Но онб више додиј

властима, па зовни Пиљена (он им је бијо главар, кнез — што ли) —

зовни г-у Котор — ал-у Рисан, не знам ти рећ — да виде што ће

Пиљен рећ за вакмајстора.

— Штб-вб, Пиљене, што с-ови народ жали на вакмајстора, је

ли ви какав?

А Пиљен ка Пиљен, чуеш — ка лукави Кривошијанин:

— Ка наијбољи што га ј-игда бил-у Кривошије. Јес – ка није:

тб ни ј- и отац и мајка, толико ј-ови јадни народ дануо душом отка

сте ни га поставили. Тб отка ј-ôн доша чинимо што ни је воља —

нити кога гони за котробан ни низашто. Ео виђ-o: eo ми пун то

болац котробана, а прије нб ј-он доша није се тога могло у нас виђет.

Пиљен онда пут Кривошија, а вакмајстор пут Рисна — макли

га што га је Пиљен валијо. Тукај с-они двојица неђ-успут. А вак

мајстор Пиљену :

- Уреди ли ме ти, Пиљене, уреди?! -

— Не ја образа ми, нб сам зборијо за тебе наиљеше што

сам умијо.

(Цуце, Извори)



ПРИЛОГ II

РЕгистAР РЕчи и АкцЕнAтски Рвчник

Овај прилог дајем више као допуну одељка о акценту, а мање

као уобичајени регистар речи. Особености акцента у СК-ЛБ које сам

запазио изложио сам већ раније; међутим, сматрао сам да је потребно

да изнесем цео акценатски материјал који ми је познат, тј. акценат

свих речи које знам — и кад њихов акценат потпуно одговара Ву

кoвoм. Наиме, уобичајена формула „остало је као код Вука“ или

„остало је као у књижевном језику“ не би ипак дала непосредни

податак о акценту речи које се изричито не спомену, јер код Вука

има много речи којих у СК-ЛБ нема. Намера ми је била да овим омо

гућим лакше и потпуније упоређивање са цуцким акцентом при даљим

акценатским истраживањима.

Речник је дат само у акценатске сврхе. Зато напомена о значењу

има само где се на основу Вуковог речника не би могло знати о којој

је лексеми реч (уз речи којих нема у Вуковом речнику и уз хомо

ниме); понегде је наведен и неки уобичајени израз.

Означен је акценат какав се чује у горњим Цуцама. Уз примере

код којих сам запазио колебање или дијалекатске разлике у акценту

додато је упућивање на параграф у коме је о тим појавама било речи.

Велики број примера забележио сам по сопственом сећању. Наводио

сам и речи које неће бити аутохтоне ако се у Цу могу чути; ако

ништа друго, оне могу послужити као илустрација продуктивности

акценатских ТИПОВа.

Глаголске именице нормалног грађења (на -ње) нисам наводио,

такође ни прилоге који гласе као средњи род одговарајућег придева.

Глаголи су навођени тамо где по азбучном реду долази проста основа,

већином и онда кад се јављају само као сложени.

Где ми је затребао навод из Вуковог речника, давао сам га под

наводницима, без ознаке извора.

У овом регистру има око 8000 одредница. Навођене су према

азбучном реду стандардног књижевног језика ијекавског изговора.

Поред уобичајених, употребљаване су скраћенице: р. = ретко,

ређе; НП=у народној песми. Остало је понегде „св.“ (свеза) уместо

„везн.“ (рад је углавном писан 1958—1959. год.).
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Означавање акценатских типова уз речи у речнику. Акценатски

тип именица означаван је према класификацији изложеној у т. 62.

За
cлаголе (и глаголске именице на -ње) употребљаване су ове

ознаке (уп. т. 88):

a —пећ-печем-испечем. Остали облици: пекући, пеци, пецијаг, печен,

пекок/испекдк, пекла, печење (2. и 3. л. аориста не наводим, ни

овде ни код других типова).

*“ -

—жељет-желим-зажелим, чинит-чиним-учиним, држат-држим-одр

жим. Изузев у слож. презенту, императиву (чини, бој се) и трп.

придеву (чињен, држан) акценат је увек на наставку.

—копат-копам-ископам. Акценат је увек на наставку изузев у трп.

придеву (копан). Сем тога, у императиву се јавља двојак ак

ценат: копај(кота.

—играт-играм(играју)-играње, лагат-лажем.-лагање. Акценат пре

зента имају императив (играј/игра, лажи), имперфекат и трпни

придев. Аорист и радни придев имају акценат инфинитива, а у

прилогу имамо играјући, лажући.

носит-ндстм-ндшење, ломит-лдмпм-лдмјење, тонут-тднем -“шдњење.

Остали облици: носи 4, носаг, носик, ношен, метнут, носијо, носећи.

—куповат: као лагат, сем што је у императиву купуј.

** *-a

а“/b-коватјковатјкујем. Од претходнога (одн. лагат) разликује се

bА

колебањем у инфинитиву, које се преноси и у аорист (али у р.

придеву и гл. именици редовно кова, ковање). Ово обухвата само

неке двoсложне глаголе (в. т. 81). У слож. презенту на -ујем

акценат се обично повлачи на префикс (закујем).

—срес-сретем, лећ-лежем. Остали облици: једући, лези, јеђаг, (при)-

легок, легла, речен. Глагол јес има неједнак акценат у простом и

сложеном аористу: једок/наједдк, можда и у трп. придеву; моћ

има аорист могак, а презент са кратким наставцима.

—мрднут-мрднем, мазат-мажем, кидат-кидам, газит-газим (акценат

остаје исти у свим облицима). Глагол виђет-видим одликује се

само одсуством дужине на тематском вокалу у облицима од

инфинитивне основе. -

—прес-предем-опредем(опредем). Остали облици: предући, преди, пре

дијаг, преден (ређе преден), предок (преддк, али у 2. и 3. л. само

преде), прео-прела, паса-пасла, предање (крадење).

—вућ-вучем-увућ-увучем (увучем). Остали облици: вукући, вуци, ву

цијаг, вукла-увукла (Љп: истреса-истресла), вукок, вучен, вучење.

—прежат-прежим-упрежим упрежим) (тако и смијат се, живјет).

Остали облици: прежи (блеј), прежећи, прежијаг, прежала, упрежак,

прежан (заштеђен), прежање.
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А“ —сис-садем-дбис. Остали облици: сади, спдок, стила-дбишла. Од

простог глагола само инфинитив и радни придев иду по овом

типу: ић, ишла, а од доћ, поћ, нđћ само инфинитив и аорист

(дбђдк и сл.). Иначе је идем (Љп: идем), иди, идок, дођем, дођи,

доша-ддигла и сл. У Љп је, као и у претходном типу, у м. роду

p. придева изаша — али изашла.

—кренут-кренем, слагат-слажем, купат-купам, бранит-браним. Оста

ли облици: слажи (купај), слагаг, слажући (купајући, али купају),

слаган (брањен), слагала, слагак, слагање.

B —памтит-памтим, бјкат-бјкам (бјкају). Акценат остаје исти у свим

облицима. -

о —мријет-мрем-умријет-умрем. Ово је једини пример где и прости

глагол остаје у границама овога типа (уп. дријет-дерем, пет

-пењем и др.), па ни он није обичан у свим облицима. Код сло

жених је акценат увек на префиксу, а у простом имамо мрo

мрла, мријек и сл.

хВ —лит-лијем-(пијем)-пролијем (ван Цу: пролијем)-лила(али и лила,

по типу В)-пролила. Остали облици: лијући, лијаг, лај, пролик,

ливен, ливење.

—дат-дам-дала-додам-дддала (дадем, дâдок иде по типу Б). Остали

облици: дајући, дај, брак (презентска основа по типу а), прддат.

Р —бит-бијем-убијем(ван Цу: убије?м)-била-убила. Остали облици:

бијући, бија, бај, бик, бјенбавен, швање/штвење. Друкчији су у

простом презенту, имперфекту и глаголском прилогу крит и

гњат : крпјем/крајем итд. ; гњат има и у сложеном радном при

деву прдгњила и сл. Као бит иду и све основе са -јем у пре

зенту (према једносложном инфинитиву) изузев оних које се

ниже спомену.

—чутјчујем. Акценат остаје исти у свим облицима (простим и сло

женим) изузев у императиву (чуј) и трп. придеву (чувен). Ана

логан акценат имају глаголи умјет-умијем, разумјет-разумијем

(императив и разуми).

—знат-знала-знам-послала(али дознала)-дознам, врет-врим-врела-прд

вртм-проврела. Остали облици: знајући, знај, прдври, знак, познат,

знање (неповучен акценат у слож. презенту и императиву имају

само глаголи на -ам). По другим типовима иду облици знадем,

знадок, знадијаг, знаваг (b одн. А“).
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*а. - бадаљ

а (без акц.) везн. супр., а везн. врем. или раставни, 210. — а узв. за

подстицање: а соколе. — а (назално-орално, понекад и за узлазним ак

центом) испред вок., као наговештај питања: а сине, а (назалноорално,

каткад само назално): у одазивању. — aХа (са звучним х, цела реч се

изговара назално-орално или само назално, акценат варира): потврдна

речца, 211. — a-a (назално-орално или само назално, акценат варира).

одрична речца, супр. од аха. — аваз м 1Aa: ни гласа ни аваза. —

авертит им В свр.: учинити да се (неко) разабере. — аветан тна тно:

будаласт. — аветат ам А“ несвр. — аветиња ж 3b. — аветињак м. —

аветник м 1Aа. — аветница ж 3b. — аветуља ж 3b. — авизан зна зно:

бистар у односу на свој узраст. — авизат ам а свр. : в. авертит. —

авизават (т. 72). — авлија ж 3b. — ага м 3b, т. 90. — агин ина ино.

— ада (кад само стоји: ада?), 210. — адвокат м 1Aа. — адет м 1Ab. —

адок: 211. — аждаја ж, т. 90. — азан зна зно: сакат. — aи узв. за ру

гање: аи какав си. — ај-бо „у Дубр.“, т. 90. — ако везн. — акобогда:

184. — акотни: ђао акотни. — алавертит им В свp. : в. авертит. —

алавија ж 3b : срећа. — алак м: граја. — алака“ ачем А“ несвр. —

алакача ж. 3b. — алат м 1Aа. — Алекса М. — али (али) везн.: или,

211. — ама везн., 211 — аманат, т. 90. — амбар м 1Aа, т. 90. —

амбис м, т. 90. — амбисат се ам а свр. „амбишем се“, т. 91. —

амбулина ж. провалија. — амин (узв. и именица), т. 92. — аминат

ам, а свр., т. 91. — лу(м)брела ж 3b: кишобран. — (a)нате га

(те и сл.) мате; анаћема га било, т. 90. — Андра ж. — Андрија м. —

андрћ м 1Ab: честар, шипраг. — Анђа ж. — Анђа ж 3е хип., т. 24.

и д. — анђео (андијо) ђела м, 106. — Анђуша ж хип. — Анета ж. —

антрешељ/антрашељ м 1Ab: место између две стране товаратоварне жи

вотиње. — антутлија ж 3б: амбулина. — ану: 203. — аоли: 211. — апа

ж3b : мирис, задах. — апац пца м 1Ab: снажан, развијен мушкарац.

— апацат ам а свр.: померити (се), мрднути. — апостол м, т. 90. —

ар м 1Aа (ген. мн. ари). — арап м 1Ab фиг. — арапка ж 3b фиг. —

арапче ета с 2d фиг. — Арбанас м 1Ab. — арбанаски ска скб. —

Арбанија ж, т. 90, c. 50. — аренда ж За „у војв.“. — арија ж:

ваздух, свеж, добар ваздух, 50. — армадура ж За: скела у грађеви

нарству. — Арнаут м 1Ab, 139. — арнаутит се им b несвр. — Ар

наутка ж 3b. — арнауцки ка кб. — ат м 1Ab (НП). — Аћим м, т.

90. — ауто: 139. — афтула ж: греда поврх зида, на коју се наслања

кровна конструкција — aХа: в. aа. — а цик зора (а цик зора): у

само свитање, 183.

баба ж 3b (баба Стана-бабе Стане итд.): снила баба што би рада,

134. — бабак пна м 1Aa: ручица на косишту, 132. — бабан м 1Ab: испуп

чење, избочина. — бабац пца м 1Aа: опака баба. — бабетина ж 3b.

— бабин ина ино: ка бабини зуби (несигурно), 73. — бабин кокот: пу

павац. — бабине ж мн. — бабица ж. — бабура ж 3b : врста паприке.

— бабурина ж 3b. — до-бавит им b свр. — до-бавјат ам b несвр. —

багаш 1Aа и багаш м: житна мера. — баглав а о: бангав. — багулин

м 1Аа: штап са кривом дршком. — бадаљ дља м 1Aа „у Хрв, а у
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бадањ бездања

Боци бадељ“. — бадањ дна м 1Ab. — бадат ам А“ несвр.: неспретно,

невешто шити. — бадат се ам а несвр. (о товедима). — бадњак м.

— бадњачица ж 3b „(у Ц. г.) мали бадњак...“: мањи део бадњака

кад прегори. — бадњево зеље „кисео купус у главицама“: било какав

кисео купус. — бадњи ња ње. — бадњит им b несвр. (о купусу). —

бадњић м 1Ab дем. — базд м 1Ab (вок. базду). — бажђет здим a

несвр. — бажљив а о фиг. — баздов м 1Ab. — баздуља ж 3b. — баз

дуљица ж дем. — бајун м 1Aа: сандук. — бак м 1Ab „у Хрв.“: бик.

— бака ж 3е хип., т. 24. и д. — бакалај м 1Aа „у Боци“. — бакар

кра м 1Ab, т. 90. — бакрен а о, т. 92. — баксужњак м. — баксуз м

1Ab. — баксузан зна зно. — баксузница ж. — бала ж 3b : нарамак,

бреме; слина, 36. — балава о. — балавица ж. — балавком. — балин м

1Аа: зрно сачме. — балит им b несвр. — балица ж дем. — балоња)

балота м 3b. — балчак м 1Ab (НП). — баља ж 3b : мрља; пега; ба

љеша.— баљас ста сто. — баљезгат ам А“ несвр. „у Рисну“: брбљати,

лупетати. — баљеша ж (о кози и фиг.). — баљо м 1Ва, т. 24. и д. —

баљоња / баљота м 3b. — баљуцкалица ж. — баљуцкат ам А” несвр.:

в. баљезгат. — бан м 1Aа фиг. — банак нка м 1Aa: клупа, т. 90. —

Банат м 1Aа. — банда ж, т. 90: с бву банду. — бандат ам а несвр.:

поводити се, скретати у страну. — бандица ж : бочна даска на

кревету. — бандоглав а о. — бандоглавац вца м 1Aа. — бандо

главица ж. — банина ж 3b аугм. фиг. — банит се им А“ несвр. —

баница ж 3b. — банка ж 3а (ген. мн. банака и банка). — бановат

ујем а“ несвр. — бановина: т. 90, c. 125. — Бановић: т. 90. — бања

ж 3b. — Бањанин м (мн. Бањани). — бањат се ам а несвр. (о ку

пању), т. 91. — Башина продб, 124. — Баошићи, 124. — бапски ка кб.

— Бар м 1Ab. — барејбаре (баре); 211. — бараж 3b. — бараж 3e (o

инсектима и сл.). — Баранин м (мн. Барани). — Баранка ж. — бардак

м 1Aа. — бардачић м 1Ab. — баречина ж 3b „што год гамиже“: об.

змија. — буpило с 1Bc „барило“, т. 90. — барјак м 1Ab. — барјакоша

ж. — барјактар м 1Aа (вок. барјактаре), 104. — барјактаров а о. —

барјактарски ка кб. — барјачић м 1Ab, т. 90. — барка ж За. — ба

pуштина ж 3b, т. 90, c. 51. — за-басат ам а свр. — бастадур м 1Aa:

прегалац, усталац. — бастат а а несвр. безл. (некоме); смети, имати

куражи. — басташан шна шно. — баталан лна лно. — баталебн м

1Аа, т. 90. — баталит им А“ свр. — батаљиват ујем А“-а“ несвр. —

батац узв. (при изненадном појављивању). — батит се им b свр.: заћи,

скренути с нормалног правца: батили се упра оном алугбм. — батљака

ж 3b : мотка, летва. — баук м. — бауљат ам а несвр. „у Шумад.“. —

банут нема“ несвр. — бачат. т. 91, c. 171. — до-бачиват ујем А“-а“

несвр. — бачит: т. 91, c. 112. — бачва ж 3b (ген. мн. бачава). —

баш (прил.). — башетан м 1Ab: пуначака омален мушкарац. — башка:

посебно: абашка што сам га ранијо. — башкарит се им А” несвр. —

баштина ж. имање. — беба ж 3е. — бебунит се им А“ несвр. — бег

м 1Ab (мн. бегови и бегови). — бегов а о. — бедем м 1Ab (НП), т.

90. — без (предл.), 22, 113, 116, 190. — без м 1Ab : бело памучно

платно. — безбратница ж. — бездања ж 3b : врло дубока јама. -
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бездањи блањати

бездањи бездања јама. — бездбм ома м: дом коме поричемо нормална

позитивна својства дома. — бездушан шна шно. — бездушник м. —

бездушница ж. — безобразан зна зно. — безобраштина: т. 90. — безрбд

ода м. род коме поричемо нормална позитивна својства рода. — бе

легија/белеђија/беленђија/беленгија ж 3b : мањи, дугуљасти брус. —

белензука ж 3b. — бена ж 3b „м. (у Херц. и у Хрв.)“: будала. —

Београд : т. 90. — берач м 1Aа. — берачица ж 3b. — берићет м

1Ab. — бескућа ж: кућа којој поричемо нормална позитивна својства

куће. — беспослица ж. — беспосличит им несвр. — бе прешан шна

шно: који није склон корисном раду. — беспрешко м 1Вс. — бес

прешница ж. — беспутан тна тно. — беспуће с 1Bc. — бестија ж,

т. 90. — бестијат ам а несвр. — бећар м 1Aа. — бећарина ж 3b аугм.

— бећарски. — Бећо м 1Вb (име). — Беч м 1Aа. — бечалина ж. пеј.

о кући. — бечит им А“ / бечит им b несвр. — бешкот: т. 90. — биват

ам А“ несвр. — бив6 м 1Ac. — биволица. — бивољи а е. — биза ж

3b: кучка. — бизак м 1Ab/биsин м 1Aa: кучак. — биselца ж. — бизбка

ж 3а. — до-бијат/до-биват ам А“ несвр. — биједа ж 3c. — биједит им

А“ несвр. — бијела о, 129. — бијела ж прид. пром.: беона. — бијелац

лца м 1Aа. — бијелит им А“ несвр.: кречити. — бијелоња м 3b. —

бијељ м 1Aа. — бијељет лим А несвр. — бијес м 1Aа. — бијесан сна

сно. — бик м 1Aа (мн. бикови). — бикоша ж пеј. — Биљарда ж 3а. —

биљег м 1Ab/биљега ж 3b, 104. — биљежат ам b несвр. — биљежит

им b несвр. — биоце : 31. — бират ам А“ несвр. — биркат ам b несвр.

бисер м, т. 90. — бискат: т. 91. — бистар тра тро.—бистијерна ж 3a, 106.

— бистијерница ж. — бистрит им b несвр. — Бистрица ж, т. 74. — бит

бијем 3 несвр., 69, 178. — бит будем 26-b несвр., 39, 166, 170. —

битка ж 3b. — биће с 1Bb : тучњава. — биша ж 3b : црвоточина

нарочитог инсекта. — бишат ам а несвр. — бјагњит се им b несвр.:

јагњити се. — бјеланце с 1Bb, т. 90. — бјежат им а несвр., 175. —

бјелаш м, т. 90. — бјелика ж 3b : део боровог дрвета са мање смоле.

— бјелина ж 3b/d. — бјелкас ста сто. — бјелов м 1Ab. — бјелограб

м 1Ab. — бјелограбови а б. — бјелограбовина ж. — бјелогрл а о

(код Вука само одређени вид). — бјелолик а о. — бјелоног а о. —

Бјелопавлић м. — Бјелош м 1Ab : планина на граници Цуца и Кри

вошија. — бјелушас ста сто, т. 92, c. 66. — бјелушина ж 3b : врста

траве. — за-бјељиват ујем А“-а“ несвр.: разблаживати водом (вино

или млеко), 105. — бјесноћа ж 3b /d: није јбј слабо — не може с-од

бjecнoће гледат (добро физ. стање). — по-бјећ гнемfжем b свр., 170,

172. — бјецкат ам 1а несвр.: севати (о муњи): бљескати. — бјецнут

нем b свр. — раз-бјешњат се ам а свр.: развити се, угојити се. —

блавор ора/бра м (За). — благ а о. — блага ж За/c: удлага. — Благај

м 1Аа. — благо с 1Bb. — благо (узв.), 184. — Благовијести ж мн. —

Благоје м. — благосиљат ам А“ несвр., 118. — благослов м, т. 90. —

благословит им b свр., т. 91. — благос: т. 90, c. 53. — Благота м,

52. — благбш, т. 92. — за-блаживат ујем А“-а“ несвр. — блажит

им А“ несвр. — блања ж 3b. — блањас ста сто: глатких, равних, а из

дужених образа. — блањат ам а несвр.: рендисати. — блебетат ћем
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блебет бочка

а“ несвр. — блебетало с 1Bc. — блебетуша ж 3b. — блејат им А

несвр. — блек м 1Aа (оваца). — блека ж 3b (оваца). — блекнут нем

А“ свр. — блечка ж 3b : ко је склон неодговорном и глупом блебе

тању. — блечкав а о. — блечкавац авца м. — блечкавица ж. — блеч

кат ам b несвр. — близ а о. — близне ета су т. 90. — близнит се им

А“ несвр. — близо (прил./предл.), 184, 191. — блијед а о. — блијеђет

дим А несвр. — блијеска ж 3c „у Рисну“: скочише ми блијеске пред

очи. — блијешћетјблијештат штим А несвр.: блијеште ми очи. —

блитва ж 3b. — бјуват ујем а“/b несвр. — бјувотина ж. — бјутав

а о. — ббба ж 3е: хип. од боборошка. — бобица ж, 53. — Бобова

улица (у Грахову). — боборошка ж : храстова шишарка. — бог м

1Ac, 42, 43. — богаз м 1Ab. — богаљ м. — богами, т. 92, c. 126. —

богат а о. — богаташ м 1Aа. — богатит им b несвр. — богаство с

1Вс. — Богдан м, т. 90. — Богић м. — гомбат се ам А“ несвр. (од

богмати се): препирати се. — боговетни а б. вас боговетни дан. —

богорадит им А“ несвр. — богородица ж. — богородичин ина ино. —

Богосав м, т. 90. — бодља ж. т. 90. — бодљикав а о. — Божана

ж. — Божидар м. — Божић м 1Ab. — божитњи / божићни а б. —

божићковат ујем несвр. — Божица ж. — божи а е, т. 92, c. 12, 120. —

Божи дан|Божи дан. — Божо м 1Ва/Божо м 1Вb, т. 24. и д. — божур

м, т. 90. — бој м 1Ac (и: спрат). — боја ж 3b, т. 90. — Бојана ж

3b. — бојат се има несвр. — бојит им а“ несвр. — бојица ж дем. —

Бојица м. име. — бокал м 1Aа. — бокара ж 3b: ноћни суд. — бокат

а о. — боквица ж врста биљке. — Бокез м 1Aа. — Бокезица ж 3b,

196. — бокески / бокешки а б. — бокун м „по приморју“: нећеш ђаољи

бокун, т. 90, c. 47. — боланџа ж 3b : кантар са тасом. — болесник м.

— болесница ж, т. 90. — болес ести ж, 106. — болесан сна сно. —

болећа е (код В само одр. вид.), 159. — болећица ж 3b. — бо

лешљив а о. — болештина ж 3b, т. 90, с. 21. — болница ж. т. 90.

— боловат ујем а“ несвр. — боље (прил.), 77. — бољет лим а несвр.

— бољи а č. — ббник м 1Aа, т. 90, с. 41, 125. — бор м 1Aа, т. 90;

врста дрвета, удубљење у красу, попут јаме. — боранија ж 3b. врста

пасуља пешака. — борац рца м 1Aа, т. 90. — борба ж 3a, T. 90, с.

50. — Борика ж 3b: име. — ббрина ж 3b: аугм., 50. — борит се им

а“ несвр. — борић м 1Ab: дем. од бор 1 и 2. — борје с 1Bb. —

боров а о. — боровина ж 3b, т. 90, c. 51. — борбвница ж 3b. —

бороликат (се) чем А“ несвр: букати, бочити се и рити земљу наго

вештавајући борбу. — ббрчина ж 3b. в. ббрина. — ббрчић м 1Ab:

в. борић. — бос боса о, боси а б, т. 49, c. 42. — Босанац нца м 1Aa.

— Босанка ж 3а. — Босна ж 3b. — босоног а о. — босотиња ж

3b. — бостан м 1Ab „(у Црмн.) vide врт“: њивица намењена гајењу

поврћа. — бостанчић м 1Ab. — бос бодем а несвр., с. 170. — босцат

а о: бос босцат. — ботиља ж 3b „ботуља ф. (у прим..)“: флаша. —

боца ж 3b. — ббца ж 3е: хип. од бодља. — боцкат ам b несвр. —

боцнут нем b свр. — боцун м 1Aа „(у Ц. г.) vide боца“; флаша са

ширим грлићем, об. купастог или овалног облика. —боцунић/боцунчић

м 1Ab. — б5чит се им b несвр., т. 91. — бочка ж За „ббчка . . . у Ц. Г.“,
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Бошњак брчнути

139. — Бошњак м 1Aа — брав м 1Aа (мн. брави): коза или овца; фиг.

глупа, наивна особа, 131, 139. — бравац вца м дем. фиг. 1Aа. — бра

ветина ж „vide oвчевина“: бравље месо (од козе или овце). — брава ж

3b. — бравица ж. — бравји а е. — брада ж 3c (и: брада од ćекире). —

брадавица ж 3b. — брадавичица ж. — брадат а о. — брадетина ж 3b.

— о-брадит се им А” несвр. (марамом). — брадица ж 3b. — брадурина

ж 3b. — о-брађиват се ујем А“-а“ несвр. — у-брaжђиват ујем А“-а“ несвр.

бразда ж 3c. — у-браздит им А“ свр.— брајко м (само у вок. jд.).

— бранит им А” несвр. — Бранком. — брањевина ж 3b: забран, 51. —

за-брањиват ујем А“-а“ несвр. — брат м 1Ab (у мн. само ген.: пет брата).

— братанић м 1Ab, Т. 90. — братанична ж 3b, т. 90. — брат берем

а несвр., т. 91, c. 69, 75, 177. — братимит им b несвр. — Братoножић м,

т. 90. — брацки а б, c. 47. — браственик м 1Aа, т. 90, 65. — браство с

1Вс. — браћа ж 3b. — брашнав а о. — брашнар м, т. 90. — брашно с

1Вс. — брашњеник м 1Aa: јело што се носи за путовање. — брбочкат ам b

несвр.: брботати. — брдарит им А“ несвр.: бавити се тесањем или

столарством. — брдо с 1Bс и брдило (део разбоја). — брезов а о, т.

92. — брезовача ж. 3b, т. 90. — брезовина ж 3b, т. 90. — брека ж

3b. гл. им. од бречат. — брекнут нем b свр. (према бречат). — за

брекнут нем А“ свр., 170 — бреме ена с 2c, 62. — бремцат: бреме брем

цато. — брестов а о. — брестовина ж 3b, т. 90, c. 51. — за-брећ

екнем: А“: в. за-брекнут. — бречат им А. — брешчић м 1Ab. —

бржбоље | бржебоље, 184. — брз а о, 204. — брзат ам а несвр. —

брзина ж 3b/d. — брзоплет а о (код В именица). — брзорек а о. —

брига ж 3b. — брегадир м 1Aa, 106. — брижан жна жно. — бриват

бријем а“ /b несвр., 69, 73, 172. — бријег м 1Aа (мн. брегови).

— бријеме с 2a: невреме. — бритва ж 3b (ген. мн. бритава). — бритве

тина ж 3b. — бритвица ж. — бритвулин м 1Aa: Federmesser. — бри

твуљина ж 3b. — брк м 1Aа (мн. об, брци); брк у брк, 131. — брката о.

— бркат ам А“ несвр. — брко м 1Ва, т. 24. и д. — бркоња м 3b. —

брлог м 1Ab. — брљо м 1Ва. — брљота м 3b. — брња ж 3b. пега на

њушци животиње; име кози. — брњас ста сто. — брњаш. — брњеша

ж, т. 90, c. 53. — брњица ж. — брњом 1Ва, т. 24. и д. — брбд м 1Ac. —

за-брождит им а“ свр.: ставити њушку у неки суд (о стоци). — брбј

м 1Ac. — бројанице ж мн. 3b. — бројит им а“ несвр. — броква ж 3b

(ген. мн. брокава: ексер. — броквица ж. — бронsин м 1Aа (и бронзин):

лонац с повразом, испупчених бокова. — Броћанац нца м 1Aа. —

броћас ста сто (само о говечету и фиг.). — броћит се им b несвр.,

т. 91: држати се зловољно или претећи (о говечету). — брбћöња м

3b. — брcстиж 4а: грање са кога је опало лишће (у зимској сезони),

погодно да га стока брсти. — брcтина ж 3b: одсечена и обршћена

грана (син. лисника). — брстит им b несвр., т. 91. — брубунас ста

сто: нераван, са испупчењима. — брујат ћм А несвр. — брука ж 3b.

— брукат ам b несвр. — брупац пца м 1Ab: већи камен, бубуљ, об

лутак. — брус м 1Aа. — брусина ж 3b аугм. — брусит им. А“ несвр.

— брусић м 1Ab. — брушкет м 1Ab. — брч: највиши брч од млијека,

т. 90. — брчина ж 3b. — брчић м 1Ab. — брчкат ам b несвр. — брч
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брштан вампир

нут нем b свр. — брштан м 1Ab: бршљан. — буба ж 3b. — бубина

ж: дечја глиста, т. 90. — бубица ж. — бубнут нем b свр. — бубрег м

1Ab. — бубрешчић м 1Ab, Т. 90, с. 48. — бубуљм „око Будве“: облутак,

брупац, т. 90. — бубуљица ж 3b. — Бугарм 1Ab, т. 90, c. 139. — бугар

ски а б, т. 91. — будала ж, т. 90. — будалас ста сто, т. 92. — будала

штина ж 3b. — будалина ж, т. 90. — будалит им b, т. 91. — Будва

ж3а. — Будим м 1Ab (НП), т. 90. — будит им А“ несвр. — Будош

м 1Ab. — буздован ана м. — бујуp. — бука ж 3b. — букалица ж.: ко

је склон бучном и празном говору. — букарит се им А“ несвр., т. 91.

— букат чем А” несвр. — буква ж 3b (ген. мн. букава). — буквар м 1Aa,

т. 90, c. 47. — буквeтина ж 3b. — буквина ж. — буквица ж. — букнут

нем А“ свр. — буков а о. — буковача ж. — буковина ж, 51. — Буковица

ж: планина на граници Цуца и Кривошија. — була ж 3b. — забу

лават т. 72. несвр. — за-булат ам а свр.: залепити (коверат, писмо

и сл.). — булетина ж 3b. — булумента ж 3а. — буљит им А“, несвр.

— буљо м 1Ва, т. 24. и д. — буљока ж 3а. — буљокас ста сто. — бу

љубаша м (НП). — буљук м 1Ab, т. 90. — буна ж 3c. — бунар м, т. 90,

c. 47. — бунит се им А“ несвр. — буништар м. — буниште с 1Bc, т. 90.

— бунџат ам а несвр.: свађати, мутити. — буњак м 1Aа: сметлиште. —

бупат ам А" несвр. „у Перасту“: лупати. — бупит им b свр. — буп

нут нем b свр. — з-бурдават т. 72 (о камењу и сл.). — бурдат ам а

несвр. — бурлат ам а несвр.: клокотати, крчати. — буpило с 1Bc „ба

рило“, 49. — буроћа ж 3b/d: време (у сезони вегетације) које обилује

кишом, супр. суша. — бусија ж 3b. — з-бутљават (т. 72) несвр. —

бутљат ам а несвр.: збутљај карте па изнова дијели. — бутига ж

За, 106. — бућ м 1Ab (мн. бући-бућеви): дрвена кугла за куглање,

131. — бућат се ам b несвр.: играти се бућа. — бућелас ста сто:

буцмаст. — бућикат ам b несвр.: подстицати (пса). — бућкат ам b несвр.

— бућнут нем b свр. — бува ж 3b, т. 90. — буав а о: растресит (о

земљи). — буавица ж. растресита земља. — буцат ам А“ несвр. (це

пати, дерати). — бучат им А несвр. — из-бучиват ујем А“-а“ несвр.

— из-бучит им А“ свр. — буџа ж 3е: само у изр.: (то ми је) девета

буџа у дудук (= девета рупа на свирали). — буџак м 1Aа. — буџета

ж 3b: рупица за дугме. — бушит им b свр.: банути.

вабит им А“ несвр. — вабнут нем А“ свр. — вавољит им несвр.

— ваган м 1Ab „у Херц“. — вада ж 3c: вада јб-j-e да се отели о Ђур

ђевудне. — вадит им b несвр. — за-вадит им b несвр. — за-вађат

амјем А“ несвр. — важ м 1Aa: ваљкаста лимена посуда за кафу и др.

— важић м 1Ab дем. — вазде (прил.), 179, 182. — ваздашњи а е, т. 92.—

вајдаж 3b, т. 90. — вајка ж За: експресивно: несрећна, јадна мајка. —

вала ж 3b „у Конављу“: увала, дубодолина. —вала(ј), ређе вала(ј) peЧца.

— валетат ам а „валатати . . . оштро говорити“: врачати. — за-валит

им А“ свр. (обалит), 117. — валутицаж 3b „еin kleiner runder Stein“: већи

камен, брупац, бубуљ. — ваљават (т. 72) несвр., 172. — ваљана о, т. 76.

—ваљат ам А“ несвр. — ваљат ам а свр./несвр., 166. — за-ваљиват ујем

А"-а“ несвр., 169. — ваљушкат ам а несвр. — вампир м 1Aа. — вар: у

15 Српски дијалектолошки зборник
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нар вијек

вар о-дневи. — За-варават (т. 72) несвр. — варанција ж, т. 90. — варат

ам b несвр. — варат: в. харати. — на-вардават (т. 72) несвр. — вардања

ж3b „Geschrei... vide вика“: лупа, треска. — вардат ам а несвр.—вар

дачина ж 3b: вардање, бучан човек. — варевина ж 3b, т. 90, c. 51. —

вариво с: оно што се кува за свиње и др. — варит им А" несвр.: ку

вати. — пре-варит им b свр. — варићак м: омања Посуда за жито,

брашно и др. — варош ж, т. 90, 139. — варошанин м (мн. варо

шани), т. 90. — варошица ж, т. 90. — варошки а б, т. 90, c. 66. —

варошче с 2b. — вас сва све, 37, 151, 155. — васи: васи вијек)

васи васиљени вијек. — Васиљ м, т. 90. — васиљени: в. васи. —

Васком. — васколик сваколика свеколико, мн. свиколици, свеколике,

сваколика, 129, 151. — васкрс м 1Ab, Т. 90. — васкрсење с 1Bb „у

горњ. прим.“. — Васо 1Ва/Васо 1Bb м, т. 24. и д. — ватра ж 3b. —

ватрен а о. — ватруштина ж 3b. — вацулет м 1Ab: марама; марамица.

— ваш а е, 150. — вашар м 1Aа. — ведар дра дро. — ведрина ж

3b/d. — ведрит се им а“ Несвр. — Вежгалица ж.: лајaвица. — вежгат

ам b несвр. — вез м 1Aа (мн. везови): оно што се везе; оно чим се

веже. — веза ж 3b. — везак скам 1Aа (НП). — везат жем А“ несвр.

— везач м 1Aа. — за-веживат ујем А“-а“ несвр., 169. — везиља ж 3b,

т. 90, c. 50. — везир м 1Aа. — везиров а о: Везиров Мос(т). — век

м 1Aa: козји глас. — века ж 3b : козји глас(ови). — вел (фел) м 1Ab

(мн. велови): врста женске мараме (део народне ношње). — вела ж

„у војв.“: сој, раса: паса вело!... — веленца ж За „веленац . . . у Сријему

. . . ein (bunter) Teppich“: ћебе. — Велика ж 3b: име. — велик а о (код

В само одређени вид), т. 92, c. 160. — Велимје с 1Bc, т. 74. — ве

личак, чка чко, — величат ам а несвр. — величина ж 3b/d. — велуд

м. — вељи а е, т. 49, 92. — Вељко м 1Вb (у Љ Вељко). — вељу

велиш (вељаг и сл.), 68, 172, 174. — из-вентат ам b свр.: измислити.

— венут нема“ несвр., т. 91, c. 170. — вепар прам 1Ab (м. вепрови),

57. — вересија ж 3b. — вериге ж мн. 3b. — верижице ж мн. — Ве

селин м. — весеље: т. 49, 92. — Весом 1Ва, т. 24. и д. — вес везем

А несвр. — до-вес ведем а свр. — до-вес везем а свр. — ветак (фетак)

тка тко: стар (о тканини). — већ: 126, 128, 211. — вецнут се нем b

свр.: помаћи се, мрднути. — вечат им А несвр. (о козјем гласу). —

из-вечат ам а свр.: похабати се. — вече ери ж, 139, 183. — вечера

ж 3b. — вечерат ам b свр./несвр. — вечериват ивам А“ несвр. —

на-вигават (т. 72) несвр. — вигањ гња м 1Ab. — на-вигат ам b свр.:

навести, наговорити. — вид м 1Aа. — вида ж 3c „(у Ц. г.) vide чи

вија“: завртањ или навртањ. — Вида ж 3е, т. 24. и д. — за-видават

(т. 72) несвр. — Видак м, 47. — видат ам А“ несвр. : лечити. — за

видат ам а свр.: зашрафити. — виђело с (и: оно чим се светли). —

виђен а о. — виђење с 1Bb. — виђет дим b свр./несвр., 68, 75, 172,

174, 176. — Видна ж 3b. — Видовдан м. — видовит а о. — Видосава

ж, т. 90. — видраж 3b: оштроуман човек. — вижлас ста сто. — вижле

с 2d. — вијарац рца м 1Aa: кружни ветар; место на глави одакле

расте коса у разним правцима. — вијат ем b несвр. (о снегу и житу,

у НП и о вуку), 104. — за-вијат ам А“ несвр. (о завоју). — вијек м
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вијенац војводин

1Аа (мн. вјекови): вијек-дбвијек, — вијенац нца м 1Aa: није вијенце

на главу метала (= није се удавала). — навијестит се им А“ свр. : на

вијестијо се па сваки дан дбди на не шливе. — вијетат ам А" свр.

(о кумству), 106, 117, 172. — вијећат ам А" несвр. — вијеће с 1Bb.

— навикнут (-вић) кнем b свр., 170. — вила ж 3c. — виле ж мн. 3b.

— вилин a o. — Вилип м, т. 90. — вилица ж (и: део клопке). — Ви

лусе ж мн. 3b. — виме с 2с. — вимешљив а о. — вимешце ца с 1Bc,

т. 90, c. 49. — виноград м. т. 90. — винтура: на винтуру (= отпри

лике, одока). — винушина ж 3b. — винце с 1Bb. — вир м 1Aа (мн.

вирови). — из(a)вират ем b несвр. (свp. изаврет). — за-вират ем b

несвр. (свp. завријет): упирати. — вирит/вирет им А несвр. — вис м

1Аа. — висaк ска м 1Aа, т. 90, c. 46. — висина ж 3b /d, 59. — Ви

синска висина, 159. — висок а о (комп. височи ија ије), 160. — вит

(узв.): кад волови треба да промене правац кретања. — за-вит за

вијем 20 свр., 69, 178. — вита тла м 1Ab : воденички камен. — вити

а б: вита јела, витб ребро, т. 92. — витица ж 3b: покошено сено

дуж откоса. — за-витлават (т. 72) несвр. — витлит им b несвр.: гле

дати овамо-онамо, вижлити; завитлише му се сузе: напунише му се

очи суза. — витлић м 1Ab. — витопер а о: искривљен, обично по

дијагонали (о неком пљоснатом предмету који треба да буде раван).

— витоперит им b несвр. — виџан (фиџан) м 1Aа. — виш м 1Aa:

врста траве. — више, 191. — виши а č: комп. од велик, 160. — вишина

ж 3b, више њих: вишина су гладни но ситани. — вишња ж 3b. —

вишњев а о. — вишњица ж. — вишобер м 1Ab: терен на коме се

жање виш. — јеверица ж. веверица, 117. — вјеђа: 106. — вјековат

ујем а“ несвр. — вјенчават (т. 72) несвр. — вјенчани аб. — вјенчаница

ж 3b. — вјенчање с 1 Bb. — вјенчат ам а свр. — вјенчић м 1Ab. —

вјера ж 3b. — вјеран рна рно. — вјереник м. — вјереница ж. — вје

pидба ж 3b. — вјерит им b свр. — вјероват ујем несвр. — вјетар тра

м 1Ab, 57. — вјечит а о. — вјешала с мн. — вјешат ам b несвр. —

вјешт а о. — вјештак м 1Aа. — вјештина ж 3b / d. — вјештица ж. —

вјештичина ж. — на-вјешћиват ујем А“-а“ несвр. — влага ж 3b. —

владика м, т. 90. — владиковат ујем несвр., т. 91. — владичин ина

ино, т. 92. — лака ж 3ц: водоравни појас мање кршевитог тла у некој

кршевитој стрмини, 118. — лас м 1Aа (мн. ласови): прамен вуне или

кострети, 118, 139, 140. — ласа ж 3е: име кози, т. 24. и д. — ласас

ста сто. — ласат а о., 118. — влас стиж 4а. — влача ж. За „влача . . .

у Славонији“: дрљача, т. 90. — влачек м 1Ab: влачење (вуне). —

влачит им А“ несвр. (вуну или њиву). — во вола м 1Ac (мн. волови),

57. — вода ж 3d. — водан дна дно. — водат ам А“ несвр. — водени

а б, водена гуштерица, 65. — воденица ж 3b : млин на воду. — во

деничар м. — воденичарка ж. — воденичаров а о. — воденичиште с.

— водењака ж 3b „у Рисну“: тиква за воду. — водијер м 1Aa: део

косачког прибора, 100. — водит им а“ несвр. — водица ж 3b: осве

ћена вода. — вододерина ж. — водуpина ж 3b. — вожња ж 3b, т.

90. — воз м 1Ac, т. 90. — возар м, т. 90. — возат ам А“ несвр. —

возит им а“ несвр. — Војин м 1Ab. — војвода м. — војводин ина

15 k
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војводски Вука

ино. — војвоцки а б, т. 92, 66. — војвоство с 1Bc, т. 90, c. 49. —

војеват ујем а“ несвр. — војни а б, т. 49. — војник м 1Aа (вок, вој

ниче), 42. — војнички а б. — војска ж 3c, т. 90. — војсковођа м, т.

90. — вбјштит || војштит им А“/B несвр., т. 91. — вбкö м 1Ва: хип.

од во, т. 24. и д. — волат лта 1Aа: зидани свод. — воли ија ије:

комп. од волети. — Волтат ам а несвр. — волтица ж 3b: аустроугарско

утврђење, фортеца. — волујски а б. — воља ж 3b. — вољетлим а“

несвр. — Ворит Има“ несвр.: хранити тако да се једва одржава живот.

— вбрца (фбрца) ж 3a: на вбрцу живота (= физичком снагом, об. o

тешком послу). — ворцат (форцат) ам а несвр. — восак ска м 1Ab,

т. 90, c. 46, 130. — воће с 1Bc. — воћка ж 3b. — воч узв. при

појењу говеда. — вбчић м 1Ab, 48. — за-вбшит им А“ свр.: умотати

(главу). — воштани а б, 65. — воштаница ж 3b. — воштина ж, т. 90,

c. 51. — враг м 1Aа (чешће ђао). — врага ж 3b: њива направљена

од ледине на којој се скине и сагори бусење. — враголан м 1Ab. —

вражит им b несвр.: правити врагу. — вран м 1Aа (мн. вранови).

— вран а о. — врана ж 3b. — вранац нпа м 1Aа. — вранетина ж

3b. — врањеша ж, т. 90. — вранило с 1Bc. — вранин ина ино. — вра

нöка ж За. — врат м 1Aа (и : врста отровне биљке). — врата с мн.

1Вb, 139, 147. — вратар м, т. 90. — вратат ам а несвр. : добијати

последице тровања вратом. — вратина ж 3b. — вратит им А“ свр.

(об. врнут). — вратић м 1Ab, Т. 90. — вратиша м 3b. — вратни: вратне

жиле, т. 92. — враћат ам b несвр. (об. вртат). — врачат ам А” несвр.

— за-врачиват ујем А“-а“ несвр. — за-врачит им А“ свр. — враџбина

ж. — врба ж 3c. — Врбица (презиме). — врбов а о. — врбовина ж

3b, т. 92, c. 51. — за-вргнут нем b свр., 170. — врдат ам b несвр.

— врднут нем b свр. — врело с 1Bc. — врео ла ло, 159. — вретено

с 1Bc. — вретенце с 1Bb. — врет врим 3 несвр., 70, 172. — врећа

ж 3b. — врећетина ж 3b. — врећица ж. — врешак (фрешак) шка

шко: пресан. — врешкишат а о врешак (појачано), 159. — врешко

тина ж 3b. — врћједан дна дно. — у-вриједит им А" свр. — вријеђат

ам А“ несвр. — вријежа ж 3c. — вријеме времена с 2a, 45, 62. —

вриjeсaк ска м 1Aа „у Лици“, т. 90, c. 46, 118. — врисак скам 1Aa,

т. 74, 130. — вриска ж 3b. — вриснут нем А“ свр. — вриштат им А

несвр. — врља е: разрок — врљав а о. — врнут нем А" свр. (обрнут).

— вро ла ло. — врпољит се им b несвр. — врсник м 1Aа. — врста

ж 3c. — вртат ћем. b несвр. (обртат). — вртешка ж 3b, 50. — врто

глав а о. — вртоглавац вца м 1Aа. — вртешка ж 3b, т. 90. — врћет

тим А несвр. — вртлог м 1Ab, Т. 90. — врћ вргнем b свр. — врућа

e, 159. — врућина ж 3b/d. — вр, -вр (предл.); 40,191. — врцкат ам

b несвр. — Врчманица ж 3b (об, у мн.), т. 90, c. 53. — врчмат ам а

несвр. — врџопац пша м: одраслији дечак (експр.). — до-вршеват | -

вршиват ујем а“ЈА“, 169. — вршидба ж 3b. — вршит им А“ несвр.

правити врх. — вршљат ам а несвр. — на-врштит се им b свp. : на

јежити се, накострешити се. — вршчић м 1Ab. — Вуга ж 3b : ИМе

кози, жуња. — Вујадин х 1Ab. — Вујом 1Ва, т. 24. и д. — вујом 1Ва:

хип, од вук, т. 24. и д. — вук м 1Aа (мн. вукови). — Вука ж 3е хипе
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Вукадин гласнути

T, 24. и д. — Вукадин м. — Вукашин м. — Вукић м. — с-вуковат

ујем а“ несвр. 169. — вукоједина ж „изиђу некакве ране, које се зову

Вукоједина“: месо животиње коју је заклао вук (уп. орлобитина). —

Вукосава ж, т. 90. — Вукота м. — Вуксан м, т. 90. — Вунас ста сто:

попут вуне. — вуната о богат вуном (о овци), т. 92. — вунен а о: од

вуне. - вуница ж 3b, т. 90. — вурда (фурда) ж 3b : изнутрице. — вућ

вучем. А несвр., 177. — вуцарат ам а несвр. — вуцат ама несвр.: вући

(са нијансом пејоративности или и без ње). — вуцибатина ж, т. 90. —

вучетина ж. — Вучина ж 3b аугм. — вучић м 1Ab. — вучица ж

3b. — вучјак м, т. 90. — вуч(ј)и, ја је. — вучки (прил.), 66, 77.

Габела ж 3b (у Боки). — гавран м. — гавранов а о. — Гаврило

м 1Вс. — Гавриловић. — гад м 1Ab (вок, гаду, мн. гадијгадови). —

гадан дна дно. — гадит им b несвр. — гадов м 1Ab. — гадуља ж 3b.

гадљив, а о. — гађат ђем А” несвр., 169. — газап м 1Ab: велики снег. —

газда м 3b. — газдарица ж. — газдин ина ино. — газдински а б,

т. 92. — газдоват ујем несвр. — газит им b несвр. — Гајом 1Вb, т. 24.

и д. — гојтан м 1Ab, Т. 90. — гакат чем А“ несвр. — гакнут нем

А“ свр. — галијот м 1Ab: мангуп, — галоња м 3b. — гар м 1Aа. —

гара ж 3b: женска особа или овца, — гарав а о. — Гарач рча м 1Aa,

т. 90. — гареша ж. — гариб м „у Сарајеву“ (код В нема ознаке

значења): ругоба, т. 90. — гаро м 1Ва, т. 24. и д. — гаров м 1Ab. —

гасит им А“ несвр. — гаталица ж. — гатало с 1Bc. — гатат ам А“

несвр. — гаће ж мн. 3b (и панталоне, чакшире). — гаћетине ж мн.

3b. — гаћице ж мн. — гатњик м учкур. — гаћоња м 3b експр. —

гаћурћне ж мн. 3b. — гацат ам А“ несвр. — гвожђа с мн. 1Bc:

клопка. — гвожђар м, т. 90. — гвожђара ж 3b. — гвожђе с 1Bc,

т. 49, 90, c. 117, 139. — гвожђуштина ж 3b. — гвозден а о, т. 92,

c. 65. — гвоздењак м 1Aа. — ђе (прил.), 39, 116. — ђегђе (прил.). —

ђегођ и ђе гођ. — ђекоји/ђекоји јаја је је, 157. — ђекад. — геак м. —

гегат се ам А“ несвр. — гета ж 3b: плетена доколеница. — на-гет

гнем о свр., 172. — гилићâт ем b несвр.: голицати. — гинут нем b

несвр. — на-гињат се ем b несвр. — гицат ам а несвр. — гицнут

нем b свр.: ударити или махнути ногом. — глава ж 3c. — главар |

главар м (и: предњи део самара). — глават а о. — главетина ж 3b.

— у-главит им А“ свр. — главица ж 3b, 36. — главичица ж. —

у-главјиват ујем А“-а“. — гламнина ж 3bjd, т. 90. — гламња: т. 90,

c. 52, 122, 139. — гламњица ж 3b, 139. — главобоља ж 3b. — гла

воња м 3b. — главурина ж 3b. — глад ж 4а. — глатак тка тко. —

гладило с 1вс: „(у Црмн.) брус што се оштри коса или бритва бри

јаћа“: брус за фино оштрење. — гладит им b несвр. — гладиш м.

слепић, т. 90. — гладишевина ж врста дрвета. — гладник м 1Aa,

47. — гладница ж 3b. — гладно бга: издубљени део стопала. -

гладњет ним а несвр. — гладоват ујем а“ несвр. — гладун м. т. 90.

— глас м 1Aа (мн. гласови). — гласат ам а свр./несвр. — оглашиват
ујем А“-а“ несвр. — гласина ж 3b. — гласита о. — гласит им Ав

несвр. — гласник м, т. 90, 47. — гласнут се нем b свр: пустити глас
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гледати | град

од себе. — гледат ам b несвр., 114, 172. — за-гледат ам А” несвр.

— за-гледнут нем А“ свр. — глиб м 1Aа (мн. глибови): блато, прљав

штина. — глибав а о. — глибат ам А” несвр. — глибит се им А“

несвр.: претварати се у глиб. — глибо м 1Ва, т. 24. и д. — глибов

м 1Ab. — глибовина ж 3b : време кад је много блата, 51. — Гли

боња м 3b. — глибуља ж 3b. — Глигор м. — глоба ж 3b, т. 90,

с. 50. — глобит има свр. — глодат ђем а“ несвр. — гложит се им

а“ несвр. — глоцкат ам b несвр. — глоцнут нем b свр. — глув a o.,

122. — за-глунут нем b свр. — за-глушат ам А“ несвр. — за-глу

шиват ујем А“-а“ несвр. — за-глушит им А“ несвр. — до-гнат ам B

(и -жденем) свр., 129, 172. — гњијездит им А" несвр. — гњијездо

с 1Bb. — гњој м 1Ac: ђубре, гној. — гњојава о. — гњојаник м 1Aa:

ђубриште. — гњојаница ж. 3b. — гњојит им а“ несвр. — гњат м 1Aa

(мн. гњатови). — гњатина ж 3b аугм. — гњатић м 1Ab дем. — гњечит

им А“ несвр. — гњида ж 3b. — гњидица ж. — гњила ж 3b: ило

вача. — гњилеж м 1Ab. — гњилина ж 3b/d: трулина. — гњилина ж

аугм. — гњилит се им А“ несвр.: постајати нагњио. — гњијо гњила

ло. — гњит гњијем хВ/3 несвр. — го гола о. — гоба ж 3b „у Боци“.

— гобав а о. — за-говарат ам А“ несвр. — говедина ж (месо). —

говедо дета с 2d (мн. говеда-говеди-говеђујговедма), 139. — говеђи

a е. — говбр бра м (новија реч?), т. 90. — гођ (речца); год, 127. —

година ж. — годит им а“ свр.: годик је једнијем каменом ма је не

потревик, — годишњица ж. — гојан јна јно. — гојит има“ несвр. —

Гојко м. — големо (прил.), 184. — Голија ж 3b (планина). — голић

м 1Aa, 48. — голобрад а о. — гологлав а о. — голотиња ж 3b. —

голуб м. — Голуб м (име). — голубас ста сто: отвореније боје на

предњем делу тела (о кози), т. 92, c. 66. — голубат ам а несвр.:

претварати се у кокице. — голубињи а е. — за-голубит им А“ свр.

добити на клиповима жућкасту боју (о кукурузу пре бербе). — го

лубић. — голубица ж 3b. — голцат а о го голцат, т. 92, c. 159.— гомбат

се ам А“ несвр. (од богмати); препирати се жучно. — гомила ж 3b.

— гомилат ам а несвр. — гомилица ж. — гонит им а несвр. — гора

ж 3d. — Гордана ж 3b. — горе (навише). — горе (комп. од зло). —

горет им а несвр. — гори а е, 160. — загоријеват ам А” несвр. —

горњи а е. — горњица ж леђни слој сланине са прасета, т. 90, c. 53.

— горовит а о. — горски а б. — горуштина ж 3b. — Горчин м 1Ab:

име. — Госпава ж 3b. — Господ ода м, т. 90. — господа ж, т. 90.

— господар м 1Aа (вок, господаре || господару), 56. — господарев

а о. — господарит им А“ несвр. — господин м 1Ab. — господичић

м. — госпоцки а б, т. 92, c. 66. — госпоство с 1 Bc. — госпођа ж,

т. 90. — госпођин ина ино. — Госпођиндан надне м, 65. — госпођица

ж. — госпоштина ж 3b, т. 90. — гос стам 1Ac, 131, 146. — гостински

а б, т. 92, 65. — готовит им b несвр.: кувати. — граб м 1Ab (мн.

грабијграбови), 131. — грабеж м 1Ab. — грабит им b несвр. — грабић

м 1Ab дем. — грабјив а о. — при-грабјиват ујем А“-а“ несвр. —

грабов а о. — грабовина ж, т. 90, c. 51. — у рабус: то иде на грабус,

т, 90. — граваља ж 3b „у Боци“, — град м 1Aа. — град м 1Ab. —
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градац груб

градац граца м. 1Aа. — градела ж 3b: решетка. — Градина ж. —

Градињанин м (мн. Градињани). — градит им А” несвр. — градић

м 1Ab. — градобитина ж. — грацки а о. — грађа ж За — грађанин

м_(мн. грађани), 73. — грађевина ж 3b, т. 90, 51. — за-грађиват ујем

А“-а“ несвр. — Граја ж 3b. — грајат јем b несвр. — гракнут нем b Свp.

— грактат ћем а“ несвр. — грана ж 3c. — граната о. — граната ж 3a,

т. 90. — гранат ам а несвр. (рукама): правити разне покрете рукама

(об. о детету). — гранат се ам а несвр. (o дрвету). — граница ж 3b. —

граничит им b несвр. — гранут нем а“ свр. — гранчина ж 3b.

аугм. од грана, 138. — гранчица ж 3b дем. — грање с 1 Bb. — гра

њиват ам А“ несвр. (о сунцу). — гра(х) м 1Ab. — Граво с 1Bb, 124.

— Грaвјанин м (мн. Гравјани). — граовски а б. — граоорас ста сто,

12. г. — граорина ж, 124. — Граорине ж мн. 3b : њиве у Бје. —

Грбаљ бља м 1Ab. — грбаљски а б. — грбат ам А“ несвр.: радити

погрбљено: ја, стара, грбам а ти седиш. — грготат ћем а“ / грготат

ћем b несвр.: узео воде уста па гргоће. — гргурава о : кудрав. —

грдан дна дно (и: ружан), 160. — грдило с 1Bc. — грдит им А“ несвр.

— грдов м 1Ab. — грдуља ж 3b. — грђи а е (комп. од грдан и слаб).

— гребавица ж. снег са танком леденом кором. — гребене ж мн. (за

вуну). — гребенат ам а несвр. — Гребице ж мн. 3b (у Рудинама Ник

шићким). — гребуље ж мн. 3b. — гребучат ам а несвр.: грепсти. —

греда ж 3c. — гредељ м 1Ab: руда на плугу и ралу. — гредетина ж

3b. — гредица ж 3b. — грез а о: провизоран, несолидан. — грезат се

ам b несвр.: проваљивати се при ходу (о леденој кори поврх снега).

— грезо прил. провизорно. — грес гребем а несвр., 170. — Грепца:

део пл. Цуца. — Грепчанин м (мн. Грепчани), 47. — греота ж 3b/d,

т. 90, с. 104, 122, 184. — грешан шна шно, 65. — пре-грешиват ујем

АР-а“ несвр. — грешка ж 3b, т. 90, c. 133, 134. — грешник м. —

грешница ж. — грива ж 3b. — гривас ста сто, т. 92. — гримна ж3а.

— гриз м 1Aa: храна у цревима (об, животиње). — за-гризат ам А“

несвр. — о-гризит им А“ свр. (о рањеном човеку или животињи):

огризијо је — неће претијецат (тј. излази му гриз на рану). — гријат

ем b несвр., 69, 104. — грије(х) м 1Aа. — гријешат се ам А“ несвр.

— пре-гријешит им А" свр. ниједан дан нијесам пригријешијо те ни

јесам радијо, — гриња ж 3b : врста инсеката. — грицкат ам b несвр.

— грис гризем bА несвр. —Грк м 1Ab (мн. Грци), 131. — грк а о. —

гркљан м 1Ab. — гркнут нем b несвр. — грлас ста сто. — грлата о.

— грлит им b несвр. — грлић м 1Aа. — грлица ж. — грличица ж.

— грло с 1Bc. — грм м 1A2 (мн. грмењи), т. 90, c. 133, 134. —

грмјет им а несвр. — грмјавина ж 3b, т. 90, c. 51. — грмуша ж 3b.

— грмушица ж. — грмчић м 1Ab. — грнут нем А“ свр. — гроб м

1Ab (мн. гробови), 57—58. — гробље: т. 49, 90. — гробница: т. 90,

с. 53. — гробовје с 1Bb, т. 49. — грожђе с 1Bc, т. 49, 90, c. 111, 117.
— грозд м 1Aа, т. 49, c. 36. — гроздић м 1Ab. — грозница ж 3b.

— гроктат ћем а“ свр., т. 91. — грбт м 1Aа, т. 90, c. 126. — грбтина

ж 35 аугм. — грош м 1Ab (мн. гроши), 57, 131. — грошић м 1Ab. —

гђсти ж мн. 4b; прегршт, — гртат ћем. b несвр. — груб а о „у Дубр.“
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грубељав даћи

ружан. — грубељава о. — грубоћа ж 3bjd. — груда ж 3b. — грудат се

ам b несвр. — грудица ж. — Грујица м. — грун м 1Aа (мн. грунови):

грумен, 133. — грунчат се ам а несвр.: постајати пун груменова (о земљи).

— грунут нем b свр. — грушавина ж 3b: нешто згрушано, т. 90, c. 51.

— грушат ам а несвр.: ситнити неко чвршће јело у течности. — грцат

ам b несвр. — грцнут не о свр.: избити (о течности): ка-су велике

кише грцне вода из оне пукотине. — грчат им А несвр.: грчи му

грло. — грчина ж 3bjd. — грчит им b несвр. — грчки а б. — губа

ж 3b. — губав а о. — губавац авца м, т. 90. — губавица ж. — губат ам

b несвр. (и: закерати). — губер м 1Ab. — губит им а“ несвр. — гу

гутат ћем а“ несвр. — гу(н)дало с, т. 90. — гуђет дим А несвр. —

гужба ж За: прстен од прућа или сл. — за-гужбават (т. 72) несвр. —

за-гужбат ам а свр. намаћи гужбу. — гуја ж Зе (НП). — гука ж 3b.

— гукат чем А“ несвр. — гукнут нем А“ свр. — гулит /жулит им А“

несвр. — гулбзан зна зно: похлепан на јело, т. 92. — гуљемаждит им

b несвр.: гужвати.— гума ж 3b. — гумбурм 1Ab: прекрупа, 1-7. — гум

бурат ам а несвр. — гунгула ж, т. 90. — гуњина ж 3b. — гурат ам

b несвр. — Гурбет м 1Ab: Циганин. — Гурбече с 2d.— гурбецки аб.

— Гурбетуша ж 3b, 136. — гурит се им b несвр. — гуркат ам b несвр.

— гурнут нем b свр. — гусан м 1Ab. — Гусињанин м (мн. Гусињани).

— Гусиње с 1Bc. — гусињски а б. — гусеница ж, т. 90. — гуска ж 3b.

— гуслар м, т. 90. — гуслат ам а несвр. — гусле ж мн. 3b, 139. — гус

лице ж мн. — густ) ста сто (комп. гушћи). — густ м 1Ab: мерак. —

густина ж 3b/d. — густиш м 1Aа. — гутат ам b несвр. — гутуљат ам

а несвр.: гужвати, гутољити. — гуцнут нем b свр. — гучит им b

несвр. — гуша ж 3b. — гушава о. — гушит им А“ несвр. — гушица

ж. — гуштер м, т. 90. — гуштерица ж. — гушчица ж.

да (св.), 207, 211. — да: да ђаољи. — дават (т. 72). несвр. — давач

м 1Аа. — давија ж: свађање, вика, т. 90, c. 50. — давијат се ам а

несвр. — давит им А” несвр. — дамно (прил.). — дажд м 1Ab, т. 90.

— Дако м 1Вb: име. — дако (дако) (мод. св.), 39, 126, 207. — Дако

(персонификација појма дако): Дако је најгори чојек. — далек а о

(комп. даљи). — Далмација ж. — Далматинац нца м 1Aa, 56. —

Далматинка ж За. — далматински а б. — даљ м 1Aa, 139. — даљина

ж 3b/d. — даљни а б. — демиџана ж За „дамижана . . . у Дубр.“;

т. 90. — Дамјан м 1Ab. — дан м 1Aа (мн. дани); дани: доба старости:

згодна-је, само има доста дана; c. 59, 139, 183. — Дана ж 3е хип.,

т. 24. и д. — данак нка м 1Aа (НП), т. 90, c. 46. — данас, 182. —

данашњи а е. — дангуба ж, т. 90. — дангубит им b несвр. — данит

им А“ несвр./свр. — Даница ж 3b: планета и име, 52. — дановат

ујем а“ свр./несвр. — дану: узв., императив од дати, т. 90, c. 203. —

дањи: дан дањи, т. 92, c. 66. — дар м. 1Aа (мн. дарови). — дарак

рка м 1Aа. — дариват ивамјујем А“ЈА“-а“ свр./несвр. — дарнут нем b

свр. — дароват ујем а“ свр. — даромни а б, т. 92: даромноме се коњу

зуби не гледају, с. 65. — дат дам (дадем) хр (b) свр./несвр., 71, 75,

166, 170, 176. — дати (речца); ваљда, 39, 211. — даћи: 211. —
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дахтати дјеверична

дактат ћема“ несвр. — два двије(двјема), 38, 67, 165. — двадес (два

јес), 38, 163. — двадести (двајести) а б. — двадестина 3b, т. 90. —

двадесторо (двајесторо). — о-двајат амјем А“ несвр., 169 — дванајес.

— дванајести а б. — дванајесторо/двојенајеc{торо). — дваш: 183. —

двизац сца м 1Aа. — двизе с 2b. — двизица ж 3b. — двјеста

(двјести), , 106, 117, 163. — двогрла ж 3b : јама са два отвора. — o-дво

јит има“ свр. — двојица 3b, т. 90. — двојка ж 3а. — двоколице

ж мн. — двокрила о. — дволичан чна чно. — двонога о. — двоје,

38, 67, 165. — двор м 1Aа, т. 90. — дворит има“ несвр. — дворог

а о. — двострук а о. — испре-двостручат ам А“ свр. — пре-двостру

чит им b свр. — двоумит им b несвр. — Дврсно с 1Bb „Зврснб n. adj.

поље на граници аустријској“: кривошијско поље, Драгаљ, т. 90. —

дврс дврсти ж 4b; врста камена. — де (узв.), 203. — дебелица ж

3b: добра, суши отпорна земља, — дебељко м, т. 90. — дебео ла ло

(комп. дебљи); дебела: страна кантара на којој се мере тежи предмети.

— дебло с 1Bb. — дебјат ам а несвр. — дебјина ж 3b/d. — деве

десет. — деведесети а б.— невесиња ж 3b „девесиљ“. — девет, 38, 113.

— деветат ам а несвр. — девети а б, то ми-је девета: свеједно ми

је. — деветина 3b. — деветица ж 3b. — деветка ж 3b. — деветнајес.

— деветнајести а б. — деветнајесторо/деветоронајесторо). — девето

pица 3b. — деветоро. — дегенек м 1Ab. — делија м 3b. — дембел

м 1Ab. — дера ж 3a: ко се дернечи. — деравија ж 3b, в. облиста,

спољашња црна тканина око црногорске капе. — дерачина ж 3b. —

дервиш м 1Aа. — дервишина ж 3b. — дервишки а б. — дернек м

1Ab : батина, колац. — дернечит се им b несвр.: држати се круто,

усиљено, надувено. — дернут нем b свр.: ударити; набујати, почети

бујно расти; дернут се (некоме); капpицирати се. — дерњава ж 3b. —

дерт м 1Ab. — десет, 38, 113. — десети а б. — десетина 3b. — де

сеторица 3b. — десеторо. — десечар м 1Aа. — десни а б, т. 90, с. 65.

— деспек м 1Ab „деспет“. — дестрегат ам а свр.: упропастити. — де

шњак м 1Aа: супр. од љевак. — диваљ вја вје. — диван мна мно,

т. 92, с. 65, 122. — дивит се им А“ несвр. — дивјака ж 3b. — дивји

a е, т. 92. — дивокоза ж. — дивота ж 3b/d. — дигнут нем b свр., 170,

175. — дизат жем b несвр. (и: подизати, градити; селити се). —

дизгин м 1Aа, т. 90. — диздар м 1Aа. — са-дијеват ам А“ несвр. —

дијелит им А“ несвр. — дијете с 2b, 135. — дика ж 3a/с. — дим м

1Аа (мн. димови). — надимат/димат ам мјем А“/b несвр., 16“. — ди

мије ж мн. 3b. — димискија ж 3b (НП). — димит им b несвр. —

димјив а о. — димњак м 1Aа, т. 90, c. 47. — динар м, т. 90. —

динар(ч)ић м 1Ab, 48. — диња ж 3b : лубеница. — дињица ж. —

дијо дијела м 1Aа (мн. Ђелови). — дијоба ж, т. 90, c. 30, 31, 34, 35,

50, 104. — дијоница ж, т. 90, 42. — дипле ж мн. 3b. — диплит им

b несвр. — дират: т. 91. — про-дират ем b несвр. — дирек м 1Ab,

т. 90. — диречић м 1Ab. — диркат ам b несвр. — дирнут./дирнут

нем bЈА“ свр. — дисат шем b несвр., т. 91. — дић гнем b свр. —

динут нем А“ свр. — дичан/дичан чна чно. — дичит им А” несвр. —

ђевер ерајера м, 42. — ђеверичић „у Боци“. —ђеверична ж 3b „у Боци“.
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дјеверов драг

— ђеверов а о. — ђеверски а б, 65. — ђеверство с 1Bb, т. 49, 90, c. 49.

— ђевовање с 1Bb. — ђевоват ујем а“ несвр. — ђевојачки а б, 66. —

ђевојка ж 3b (ген. мн. Ђевојака), т. 49, c. 56. 126, 189. — ђевојчин

ина ино. — ђевојчина ж 3b. — ђевојчит се им В несвр. — ђевојчица

ж 3b. — ђед м 1Ab (мн. Ђедови); о-деве-ђеда: од деветог колена

(унатраг), 57. — ђедетина ж 3b аугм. — ђедо м 1Ва, т. 24. и д.,

c. 45. — ђедов а о. — ђедовина: т. 90. — ђело с 1Bc: изаће ђело

на виђело, т. 90. — ђељат/ђељат љем, bја“. — ђенут нема“ свр., т. 91. —

ђеc ђенем b свр., 172. — са-ђеc ђедем b свр. — ђетелаш м: детлић.

— ђетелина ж. — ђетенце: т. 90. — ђетиња (им. или прид.?): трудна

(о жени). — ђетић м 1Ab. — ђетићак ћка м 1Ab. — ђечињи а е. —

ђечињит им b несвр. — длака ж 3b. — длакав а о. — длакавит им

А“ несвр., т. 91. — длан м 1Ab (мн. длани/дланови), 131. — дланић)

дланчић м 1Ab. — длачица ж. — глијето с 1Bb, 127. — дно с. 61;

-дно: 40, 191. — до дола м 1Ac (мн. долови), 36. — до: 183, 191. —

доакат чем А“ свр. — доба с јд./мн. 1Bc, 140. — добар брабро (комп.

бољи), 62, 162, 184. — добит ити ж, 140. — добитак тка м 1Aа. —

добош./томбош м. — добра ти срећа: отпоздрав. — Добра ж 3е, т.

24. и д. — Добрана ж 3b. — добрина: која му је добрина? — добро

с 1Bc. — добродошлица ж. — Добросав м, т. 90. — добросретњи а

ë. — добросретњик м. — добросретњица ж. — доброта ж 3b/d. —

Доброта ж. — добротвор: т. 90. — доброцки а б. — Доброћанин м

(мн. Доброћани). — Доброћанка ж, т. 90. — доброчинитељ м. — до

брочинство с 1Bb. — Добруштица: топ. у За. — довече, 183. — до

вијек (прил.), 182. — довод/дбвод м 1Ab: зли ти довод бијо (тј. дово

ђење). — за-довољит им b свр. — догађај аја м. — договор м, т. 90.

— догорит догорим А“ свр. — договорно (прил.). — догођ/докле-гођ.

— догодине, 183. — догон м 1Ab. — дограм м 1Ab: врста дувана.

— додатак тка м 1Aа. — додијават ам А“ несвр. — додијат додијем

b-оф свр. — додуше (до јадне душе. — дојиља ж 3b, т. 90. — дојит

им а“ несвр. — дојка ж За (НП). — док (св.). — доказ м. — докле

(докле), 39, 180. — докојница ж : доконост. — докољен м, т. 90. —

докољеница ж, т. 90, c. 53. — докрајчит им В свр. — долазак ска

м 1Ab. — долама ж 3b. — доламица ж. — долам(ч)ина ж. — долина

ж 3b (и: њива). — доље(н) (прил.) — дом м 1Ac. — дома (прил.),

184. — домазет м 1Ab. — домазе(т)ство с 1Bc. — домаћи а е. — до

маћин м 1Ab. — домаћинов а о. — домаћица ж 3b. — домаћичин ина

ино. — дометак тка м 1Ab. — домишљата о. — домовина ж 3b, т. 90,

c. 51. — донекле, т. 92, c. 180. — доноле: донде, т. 92, c. 180. —

донос м 1Ab. — доњи а е. — дорат м. — доратас ста сто. — доратић

м 1Ab. — доратов а о. — дбро м 1Ва хип., т. 24. и д. — Дос: 13. —

досад, 18. — досада ж. — досадан дна дно, т. 92. — досадашњи а е. —

досадит им А“ свр. — доčетљив а о (ретко), 64. — доскоро (прил.). —

доскочица ж. — достојан јна јно (унесена реч?), т. 92, c. 69. — доват.

— доод м 1Ab. — доцкан, т. 76. — доцнит им а“ несвр. — дочек

м, т. 90. — дочекљив а о (чешће чазбен, поштен), 64. — дбчић м

1Ab, 48. — дошљак м 1Aа (ретко). — драга о (комп. дражи) (об, мијо):
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Драга дужност

ваз-драги дан. — Драга м 3b: име. — Драга ж Зе, т. 24. и д. — Драгаљ

м 1Aa: кривошијско поље, — драган м 1Ab (p.). — Драгиња ж 3b. —

Драгић м 1Ab : име. — Драгиша м 3b. — драго (прил.), 184. — Драгој

Драго 1Ba/b, т. 24. и д. — Драгов|Драгова о. — Драговић м. — дра

говољно: т. 92. — Драгомир м. — Драгутин м 1Ab. — Драгутиновић.

— по-драживат ујем А“-а“ несвр., 169. — дражит им А“ несвр. — драча

ж 3b. — Драшко м 1Вс, т. 90. — Драшковић. — дрва ж 3b: комад

дрвета за огрев, — дрвена о. — дрвенарија ж 3b. — дрвенас ста сто.

— дрвеница ж 3b (на самару). — дрвенит се им несвр. — дрвењача

ж 3b. — дрвеће с 1Bb, — дрвјаник м 1Aа. — дрвје с 1Bc. — дрво с

2d, c. 62. — древезга ж 3b: шестар, — дреждат им А несвр. (о че

кању). — дрека ж 3b. — дрекнут нем b свр. — дрeмбван вна вно.

— дренов а о. — Дреновац вца м 1Aа. — дреновача ж. 3b, т. 90,

с. 53. — дреновина ж 3b, т. 90, c. 51. — дрењина ж 3b. — дрењи

новица ж. ракија од дрењина. — дрето (прил.): право. — дречат

iим А несвр. — држава ж 3b. — при-држават (т. 72) несвр. — др

жавица ж. — државни а б. — држак шка м 1Aa, 132. — држало

с 1Bc. — држат им а несвр., 175. — држећ а е, 159. — дриjeм м

1Аа. — дриjeмaлo с 1Bc. — дриjeмaт мам/мјем А“ несвр. — дријен

м 1Aа (мн. дренови). — дријет дерем х-а, т. 91, c. 167. — дријешат

ам А“ несвр. — дријешит им А“ несвр. — Дрим м 1Aа. — дрињат ам

а несвр.: спавати (пеј.). — дрљат ам а несвр., т. 91. — из-дрљит

iим А“ свр. — дрмат ам b несвр. — дрмнут нем b несвр. —дрбб м 1Ac,

140. — дробина ж 3b. — дробит има“ несвр. — дробијен м. — Дробњак

м 1Аа. — дробњачки а б. — дроњав а о. — дрбњо м 1Ва, т. 24. и д.

— дрбњöта м 3b. — троп 1Ab „дроп . . . у Рисну“. — дропчић м 1Ab:

дем. од дроб. — дрпат ам А“ несвр. — дрпит им b свр. (зграбити)/

несвр. (теглити, pинтати). — друг м 1Aа (мн. другови, ген. друга)

другова). — друга ж 3c: што ће црна друга. — другар м 1Aа. — дру

гарица ж 3b. — други а б. — друговат ујем а“ несвр. — другом (прил.),

183. — дружба ж 3b, т. 90. — дружевски а б, 65. — дружина ж 3b. —

дружиница ж. — дружит се им А“ несвр. — дружица ж врста вретена.

— друкче. — друкчи друкчија е)друкчи а е. — друм м 1Ab (НП). —

друштво с 1Bb. — дрктат кћем а“/ктим а несвр. — дуб м 1Aа (мн.

дубови). — дубак пна м 1Aа (мн. дупкови). — дубина ж 3b/d, 59. —

дубински: дубинска дубина, 159. — дубит/дубјет им А несвр. (на ногама).

— дубит им А“ несвр.: дупсти. — дублијер м 1Aа. — дубов а о. — Ду

бовик м 1Aа. — дубодолина ж. — дубок а о. — Дубровник м. — дуван

м 1Аа. — дуванит им А“ несвр. — дувански а б. — дуванџија ж 3b.

— дуг м 1Aа (мн. дугови). — дуг а о (комп. дужи и дуљи), т. 92,

c. 160. — дугачак: т. 92. — дуговат ујем а“ несвр. — дуговетни:

вас дуговетни дан. — дуговјек а о. — дугокос а о. — дугоња м 3b.

— дугореп м. — дугореп a o. — дугуленда ж 3a: нешто врло ду

гачко. — дугулија ж 3b: дугајлија. — -дугуљ: уздугуљ. — дугуљас ста

сто, 66. — дудук м 1Ab. — дудукат чем b несвр., т. 91. — дужан жна

жно, — дужд м 1Aа. — дужина ж 3b/d. — дужит им А” несвр. (o

дугу). — дужник м 1Aа. — дужнбс ости ж, т. 90. (унесена реч?). —
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Дука жбиp

Дука м 3b : хип. од Душан. — дукат м 1Ab. — дуљат ам а несвр.

— дуљина ж 3b/d. — дуљит им А“ несвр. — думат ам А” несвр.: пух

тати, гласно дисати (услед љутње). — думидаца ж 3b. влага. — Дунав:

т. 90. — дуња ж 3b. — Дуња ж 3b: име. — дуњица ж. — дуперат ам

а несвр. : трпети, подносити. — дуперисат шем b несвр. — дупит

им b свр.: бубнути. — дупли а б. дупја ж 3а, т. 90, c. 50. — дус

дубем А несвр. — дурат (дурат ам јам b /а несвр. : трајати. — Дур

митор м, т. 90. — дуроветан тна тно: трајан. — дуса ж 3b: малер,

несрећа. — дућан м 1Aа. — дућански а б. — дућанчић м 1Ab. — ду

ћанџија м 3b. — дућит ћм b свр.: безглаво поћи, „задимити“. — дух:

т. 90. — дубвник м, т. 90. — душа ж 3c. — душак: на душак (по

пити). — Душан м 1Ab, Т. 90. — душанка ж: део нар. одеће 50. —

душек м 1Ab НП. — о-душиват ујем А“-а“ несвр. — о-душит им А“

свр. — душкат ам а несвр.: подносити, издржавати. — душман(ин)

м (мн. душмани), т. 90, c. 47. — душмански а б, т. 92, c. 66. —

душник м 1Aa.

^ - -

ђао (р. ћаво) ола м (ген. мн. ћаола), т. 90, с. 41, 61, 117, 124;

о-ђаола: из несташлука. — ђаолан м 1Ab, Т. 90. — ђаолас ста сто,

66. — ђаоликат кам/чем А“ несвр. : клети помињући ђавола, 169. —

ђаолисат шем b об. свр. — ђаолица: т. 90. — ђаољи: т. 92. — ђак

м 1Аа (мн. Ђаци, р. ћакови). — Ђаковица ж. — ђаковачки а б (од

Ђаковица). — ђаконија ж 3b НП. — ђаче ета с 2b. — ђачина ж 3b. —

ђачић м 1Ab. — ђачки а б. — ђе-: в. дје-, гдје-. — ђердан м 1Aа. —

ђердан(ч)ић м 1Ab. — Ђикан м 1Ab. — ђикат ам А“ несвр. — ђиласат

ам А“ несвр. — ђиласит им А“ свр. — ђиласнут нем А“ свр. — ђило

с 1Bc: прслук (мушки). — ђинђер: калуђере ђинђере . . . — ђинђерит:

ођинђери браду. — ђинђува ж. — ђипат ам А“ несвр. — ђипит им b

свр. — ђогат м 1Ab, Т. 90. — Ђока м: име. — Ђбко м 1Вb, т. 24.

и д. — ђон м 1Ab, т. 90, с. 57-58. — ђöрда ж За НП. — ђувегија

м 3b. — Ђукан м 1Ab. — Ђукна ж 3b. — ђуло с 1Bc: топовско ђуло.

— Ђурђа ж 3b. — Ђурђевдан вадне м. — Ђурђевица ж.: Ђурђиц

(16. IX). — Ђурица м. — Ђуро м 1Вb, т. 24. и д. — ђусто: тачно,

управо. — ђутуре, т. 92. — ђутурум м 1Ab : богаљ, немоћан.

е (св.), 211. — е (потврдна речца), 212. — efе (узв.), 212. —

eвo, 187, 188. — ела: 175, 203, 204. — ема. — ено, 187, 188. —

ерцег-: в. херцег-. — ето, 187, 188.

- жаба ж 3b. — жабар м. — жабац пца м 1Aа. — жабетина ж 3b.

— жабица ж.— жабјак м. — жабји, а е. — жабокречина ж. — жа

бурина ж 3b. — жагрит се им b несвр.: јапурити се. — жалац лца

м 1Аа. — жалба ж 3а, т. 90, 50. — жалит им b несвр. — жаловито

(прил.). — жалбс ости ж. — жалосан сна сно. — жалостива о, т. 92,

c. 64, 160. — жамор м „у Будви“. — жаморит им несвр. — жа

(комп. жалије). — жар м 1Aа. — жарит им А“ несвр. — жарки а б.

— Жарко м. — Жарков || Жарков а о. — жацнут нем b свр. — жбањ

м 1Ab (мн. жбањи) „у Рисну“. — жбир м 1Ab (мн. жбиpи) „у примор.“,
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жВаКати. заборављати

т. 90, c. 127, 131. — жвакат ћем А” несвр. „особито у Сријему“, —

жвакнут нем b свр. — жвалав а о. — жвалат ам а несвр. — жвале

ж мн. 3b. — жвалице ж мн. — жвалота м 3b, 52. — жгабић м 1Ab :

удубљење крај огњишта. — жгарнут нем b свр.: подстаћи. — ждрака

ж 3b, 127. — у-ждит у-ждим В свр., 71, 129, 172. — ждраљ м 1Ab

(мн. ждраљи / ждраљеви), т. 90. — ждребад ж. — ждребе ждријебе

2d / b, т. 90. — ждребећи ћа ће, т. 92. — ждребешце с 2d, т. 90,

c. 49. — ждребица ж 3b. — ждрепчић м 1Ab. — ждријебац пца м 1Aa.

— ждријебит им А” несвр. — ждријело с 1Bb „у Херц.“ — ждријет

ждерем з-а несвр., 167. — ждуло с 1Bc: узан кланац; шупљина. —

ждурлина ж. шупљина. — жега ж 3b. — жедан дна дно. — жедњат

ам || жедњет нима. — жеђ ж 4a, 140, 145. — жеђа: о-жеђе. — жежен

а о. — желуд м 1Ab, Т. 90. — жеља ж 3b, т. 90. — жељан љна љно.

жељет дим а несвр. — при-жељкиват ујем А“-а“ несвр. — жена

3d (ген. мн. жена и жена), 59. — женетина ж 3b. — женидба

3b. — женин ина ино. — женит има“ несвр. — женица 3b / женица

— женска ж (прид. пром). — женски а б. — жентурина ж 3b.

жеравица ж. — жестина ж 3b/d. — жестит се им А“ несвр. —

жесток а о (комп. жешћи), т. 92, c. 160. — жет-: в. жњет-. — на-жет

жмем о свр., 172. — жећ жежем а несвр., 170. — жив а о (комп.

живји). — живац вца м 1Aа (у рогу). — живина ж 3b. — живјет им

А несвр. — Живко м 1Вb. — Живков а о. — Живковић м. — живнут

нем b свр. — живб с (прид. пром.): стока, благо. — живоват ујем а“

несвр. (р.). — живот м 1Ab, 45, 56, 140, 145. — животарит им А“

несвр. — животиња ж 3b. — жиг м 1Aа (мн. жигови). — жигнут

нем b свр., т. 91. — житак тка тко (комп. жиђи), 129. — жижак шка

м 1Аа (мн. жишкови). — жила ж 3b. — жилав а о. — на-жимат || —

жимат мам || мјем А°/b несвр., 169. — житан тна тно: богат житом. —

житар м. — житни а б. — житница ж. — жито с 1Bc. — жица 3b.

— жицнут нем b свр. — жичина ж аугм. — жичица ж. — жишка

ж 3b. — жишчица ж. — жлијезда ж 3c. — жље (прил.), 184. —

жмира ж 3b : чвaрак. — жмирет им А несвр. — за-жмириват ујем

А“-а“ несвр. — жмиркат ам b несвр. — жмирнут нем b свр. — жмуљ

м 1Aa: камен. — жњетва ж 3b. — жњетвар м. — жњетварица ж,

т. 90. — жњет жњијевем В-А несвр., 172. — на-жњијеват ам А“ несвр.

— жбљава о : журав, наказан. — ждрвањ мња м 1Aа, т. 90, c. 122,

127, 132, 140. — ждрмњи ждрвања ж мн. 4a. — жуђет дим А несвр.

— жудит им А“ несвр. (уп. гулит). — жуманце с 1Bb, т. 90, c. 49. —

жуња ж Зе, т. 24, 90. — жуњин а о. — жупа ж 3c. — жупан пна

пно. — Жупјанин м (мн. Жупјани 1Ab). — Жупјанка ж 3а. — жустар

тра тро (р). — жут а о (комп. жући). — жутељав а о, 64. — жутило

с 1Bc. — жутина ж 3b/d. — жутица ж. 3b. — жућет тим А несвр. —

жутнут нем b несвр. — жутока ж За. — жутокора ж, т. 90, c. 54. —

жућеница ж. маслачак, 53. — жућкас ста сто. — жуч ж 4b.

:

за, 67, 160, 191. — забава ж, т. 90, c. 54. — заборав м. — забо

раван вна вно. — заборавит им b свр., 116. — заборавјат ам b несвр.,
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Забрђе запећак

т. 90. — Забрђе с 1Bc, т. 90, c. 49. — забуна ж, т. 90. — завада ж,

т. 90, c. 54. — Заваљак љка м 1Aa: мала вала. — заваљеник м 1Aa.

— заваљеница ж 3b. — завидљив а о, т. 92, с. 64. — завис стиж

4c. — Завиша м 3b. — завишат а а свр. безл.: завишало му је за то

(=много му је стало до тога). — завјет м 1Ab. — завјетоват се ујем

свр. — завјетрина ж, c. 51. — завој м 1Ac, т. 49. — завојак јKa м

1Аа. — завратат ам а свр. — заврCх)а ж: покривач стога. — Загарач

ача м/Загараче ача ачима мн., 120. — загарачки а б. — Загарчанин

м (мн. Загарчани), 47. — Загарчанка ж. — загојатит им А“ свр.: за

узети простор. — загојаћиват ујем А“-а“ несвр. — заголубит им А"

свp. (о кукурузу). — загон м 1Ab. — и-загоне: 184. — загонетка ж,

т. 90, c. 50. — заграда ж, т. 90, c. 54. — загранак нка м 1Aa: бочна

грана (на зељастој биљци). — Загреб м 1Ab. — загушљив а о, т. 92,

c. 64. — задак м. — зађева: т. 90, c. 54. — зађевица ж. — задниват

ам А” несвр.: стављати дно. — заднит ијем В свр. — задњи а č. —

задовијек (прил.), 182. — задовбљан љна љно. — задрт а о. —

задруга ж, т. 90, c. 54. — задружан жна жно. — задужбина ж,

т. 90, c. 51. — заду(х)а ж, т. 90, c. 54. — задушнице ж мн. —

зажмечке, 184. — зазор м 1Ab. — зазоран рна рно. — зазубица ж,

53. — з(а)исто (прил.), 125, 212. — за јаде: из милосрђа. — зајаживат

ујем А“-а“ несвр. — зајазит им А“ свр. — зајам јма м 1Aа (мн. зај

мови). — зајапpит се им b свр. — заједница ж. — заједнички а б. —

заједно. — зајмит им А“ свр., 120 — у-зајмјиват јујем А“-а“ несвр.

— закачка: т. 90. — закишит им b свр. — заклетва: т. 90. — заклон

м 1Ab. — заклонит а о, т. 90. — заклоп м 1Ab. — закључак чка м

1Ab (p.). — заковчат ам а свр. — закон м 1Ab. — закртожит им b

свр.: закржљати. — закршак шка м 1Ab: омањи крш, шкољ. — за

кучак чка м 1Ab: кукица плетиће игле, т. 90, c. 46. — залагајаја м, т.

90. — залађе 1Не, т. 90, c. 49. — залаз м 1Ab. — залазак ска 1Ab. —

Залази м мн. 1Ab. — залет м 1Ab. — залив м 1Ab. — зализак|зализак

ска м 1Ab. — залијек прил., 110. — залог м 1Ab. — залога ж 3b.

— залудник м. — залудница ж 3b. — залудничит им b несвр. —

залудњак м. — залуду (прил.): залуду се мучијо! (клетва). — заљетит

им b свр. — Заљут м: део пл. Цуца. — Заљућанин м, 47. — За

љућанка. — заљуцки а б, 66. — заљуштак шка м 1Ab. — замаштрат

äм b свр.: заварати и сл. — заметак тка м 1Ab. — замиса (комп. као

прил. замисније, као прид. замисни ија ије), 184: замиса ми је = бринем

се. — замјена ж, т. 90, 54. — замјеник м, т. 90, 47. — замјеница ж,

т. 90, 53. — замлата ж, будала. — замлатина ж: в. замлата, 51. —

замузен а о: ћакнут. — занаго (мод. речца: вала). — занат м 1Aa, 56.

— заништа прил. — зановет етиж. — зановетало с 1Bc. — зановетат

ам А“ несвр. — зановетни а б. — зановетница ж 3b : појединачна

биљка зановет. — занос м 1Ab. — за зла зло, 187. — зава ж 3a, 124.

— завин ина ино. — заожљет (през. не знам); покварити укус услед

металног суда (о јелу); уп. озлијеват. — запад м т. 90, 140. — за

падни а б. — запара ж 3b, т. 90. — запарина ж: жега. — заперак

рка м 1Aa: мањи бочни изданак на зељастој биљци. — запећак ћка
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ЗаПИС зск31:

м 1Ab : мало удубљење попут пећине, 46. — запис м 1Ab. — запо

виђет дим b свр., 104. — заповједник м, т. 90. — заподак тка м

1Ab: мали под. — запопит им а“ свр. — запорањ pња м. — запрагнут

нем b свр. — запрека ж, т. 90, c. 54. — запршка ж, т. 90. — запт м

1Ab. — заптиват ам А“ несвр. — заптит заптијем В свр. — зар:

212. — зараван вни ж, т. 90. — зарез м 1Ab. — Зарија м 3b. —

зарок м 1Ab. — зарубас ста сто. — зарупак пна м 1Ab: мала рупа

(крашко удубљење). — заседа ж, т. 90, 54. — заслуга ж, т. 90, 54.

— заслужан жна жно. — застава ж, 54. — заставник м (p.), т. 90,

47. — застида ж: што застиђује. — застирач м 1Aа. — застружњак

м: вратник на тору. — затвор м 1Ab. — затљат ам а свр. : доспети

у полусан. — зато (прил.). — затор м 1Ab. — заточник м (НП), т.

90. — затравит им А" свр. — затравјиват ујем А“-а“ несвр. — затрка:

и-затрке, 184. — заунут се нем b свр.: заптити се. — заусобице

(прил.): узастопно. — заустит им А“ свр. — заутупит им b свр. —

заувар (прил.), т. 92. — зауварно (прил.). — заујес се једе о свр.:

(по нар. тумачењу) укљештити се између кости (о мишићном ткиву,

што изазива потмули бол). — заушнице ж мн. — залађе с 1Bc. —

заценит се им А“ свр. — зацењиват се ујем А“-а“ несвр. — зацинцат

се ам А“ свр. — зачкољица ж. — зашпињит им b свp. : ставити

шпиње. — зашто. — збиграват (т. 72) несвр. — збиграт ам а свр.:

салетети. — збиља (прил.). — због: 191. — збогом: 204. — збор м

1Ab, т. 90. — зборит им а“ несвр., т. 91. — зват зовем -а несвр., 75,

177. — звек м 1Aа „у Дубр.“: брука. — звека ж 3b. — звекетат

ћем а“ несвр. — звекнут се не А“ свр. безл. ; остати за бруку. —

звекит им b свp.: млатнути. — звектат ћем а“ / тим а несвр. — звецат

се а А“ несвр. безл. — звецкат ам b несвр. — звецнут нем b свр. —

звечак чка м 1Aa: клатно на звону. — звечат им А несвр. — звиждат

iим А несвр. — звизда ж 3b : језична жена. — звизнут нем b свр.:

ударити. — звизнут нем А“ свр. , фијукнути. — звијезда ж 3c. —

звијерац рца м 1Aa: вук. — звијере с 2b, 45. — звијук м. — звијукнут

нем b свр., т. 91. — звијуктат кћем а“ несвр.: зрна звијукћу Љп. —

звјездас ста сто. — звјездица ж 3b. — звјeрaд ж. — звјeрка ж 3b. —

звонар м, т. 90. — звоник м 1Aа. — звонит им а“ несвр. — звоно

с 1Bc. — звонце с 1 Bb. — звоцат ам А“ несвр., т. 91. — звpка ж

3b. — звpкнут нем b свр.: ударити. — звpкнут нем А“ свр. — звр

котина ж. — „Зврснб“: в. Дврсно. — „зврст“: в. дврст). — звpцнут

нем b свр. — зврчат им А несвр. — зврчка ж За: чворуга. — зглоб

м 1Ab (мн. зглобови/зглобови), 57-58. — зглаби: в. благе. — згода

ж 3b. — згодан дна дно. — зграда ж 3b : мања њива за поврће

и сл. — зградица ж. — здрав а оČздрави), 63, 162: а ти си ми здрав!

(наздрављање). — здравац вца м 1Aa: нешто компактно (камен, дрво

и сл.). — здравица ж. — здравље: т. 90, c. 42. — здраво (прил.). —

здравцат. т. 92, c. 66, 159. — здријо ела ело. — здренут нема“ свр.,

127. — здријеват ам А“ несвр. — здрћ м 1Ab: честар, 131. — зду

ланут нем А“, свp. : в. дућит. — зевак: доша му зевак (= погодна,

жељена прилика). — зејо м 1Ва: хип. од зец, т. 24. и д. — зекан м



240 М. Пешикан

Зекаст зубља

1Ab. — зекас ста сто, 159. — зекоња м 3b. — зелембаћ м, т. 90. —

зелен ени ж. — зелен а о, 159. — Зеленика ж 3b. — зеленило с

1Вс. — зеленкас ста сто, т. 92, 66, 159. — зеленко м, т. 74. — зе

леноша ж „у Грбљу“, т. 90, 53. — зелењет ним а несвр. — зеље

с 1Bc, т. 49, 90. — зељо м 1Ва, т. 24. и д. — зељов м 1Ab. — зе

маљски а б, 65. — земја ж 3d. — земјак м 1Aа (р.). — земjaни

а б, 65. — Земун м. — земуница ж 3b. — зеница ж 3b, т. 90, c. 53,

105, 110. — зенут нема“ несвр. — зера ж 3b : врло мало нечега,

т. 90. — зерица ж дем. — зет м 1Ab (мн. зетови), 57-58. — Зета

ж 3b. — зетов а о. — зетовски а б, 65. — зецки а б: од Зета. —

Зећанин м (мн. Зећани). — Зећанка ж. — зец м 1Aа (мн. зечеви),

132, 144. — зечина ж 3b: аугм., зечја кожа. — зечић м 1Ab. — зе

чица ж 3b. — зечjи ја је. — зечки (прил.). — до-зиват вамјвјем А“

несвр. — зивкат ам b несвр. — зивнут нем А“ свр., т. 91. — зид

м 1Аа (мн. зидови). — зидар м, т. 90, c. 47. — зидаров а о, 64. — зи

дарски а б, 66. — зидат ђем А“ несвр. — зидина ж 3b. — зидић м

1Ab. — под-зиђиват ујем А“-а“ несвр. — зијев м 1Aа: зевање. — зи

јеват ам А“ несвр. — зијевнут нем А“ свр. — зима ж 3c. — зими

gрил), 183. — зимит им А“ несвр./свр. — зимњи а е. — зимoвaт

ујем а“ несвр./свр. — зимoмбран рна рно. — зимоња : 52. — зимски

а б. — зимус, 183. — зимушњи а е. — зинут нем b свр. — зипа ж

3b: облутак, бубуљ. — на-зират ем b несвр. — зисто(м) (мод. прил.).

— зићен м. облутак, бубуљ. — зифт м 1Ab: талог у лули. — зицкат

ам b несвр. — зицнут нем b : засиктати. — зеница ж 3b. — златан

тна тно. — златан м, 1Ab. — Златана ж 3b. — златар м, т. 90, c. 47.

— златит им А“ несвр. — злато с 1 Bb. — златокос а о. — по-зледит

им А“ свр. — по-злеђиват ујем А“-а“ несвр. — зли час: у девет

злиjeчеса (појачано од узбчас). — зликовац вца м 1Aа (р.), т. 90. —

злица ж 3b. — зло с. 61. — зло (прил.). — злоба ж 3b, т. 90, c. 50.

— злобан бна бно. — зловољан љна љно. — злогласница ж — злогођ:

185. — злопатит се им b несвр. — злорадан дна дно. — злослутан

тна тно. — злослутник м. — злослутница ж. — злосретњи а е. —

злосретњик м. — злосретњица ж. — злотвор брам, т. 90. — злотворски

а б. — злоран а о. — злочес(т) ста сто. — змај м 1Aа, т. 90. — змија

ж 3b, т. 90. — Змичешаљ шља м. — знавен а о, 159. — знање:

т. 90. — знат знам В (али: знала/дознала) несвр., 71, 74, 166, 172,

176, 177. — значит им А“ несвр. (р.). — значка ж 3b (ген. мн. зна

чака). — значкица ж. — збб ж 4b. — зобат бјем а“ несвр. — зоб

ница ж 3b. — зовина ж, т. 90. — зовнут нема“ свр., т. 91. — збр

м 1Аа: збр на силу (појачано: насилно). — зора ж 3d. — Збра ж

3е, т. 24. и д. — зорно (прил.) „збрнб“. — зором (прил.), 183. —

збран рна рно. — збрит се им А“ несвр. — збрица ж, т. 90. — Збpка

ж 3a, — зрак: прегледа се на зраке (рендгенски). — ждрака ж. 3b :

зрак, 127. — здрелина ж 3b. — здренут нема“ свр. „зренути. . . у

Ц. г.“, 127. — здријо ела ело, 127, 129. — Зрно м: име. — зрно с

1Вс, 36. — зрнце с 1Bb. — зрње с 1Bb. — зуб м 1Aа (мн. зуби, р.

зубови), 131, 146, 147. — зубат а о. — зубац пца м. 1. Аа. — зубја
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зубнути Инокоса:

ж 3b : врста светиљке. — зубнут нем b свp.: мало загристи. — зузат

ам b несвр.: цимати, дрмати. — зујат им А несвр. — зука ж 3b. —

зукнут нем А“ свр. — про-зукнут нем b свр., 170. — зулум м 1Ab,

т. 90. — зулумћар м 1Aа (р.). — зупкат ам b несвр. (према зубнут).

— зурумет м 1Ab : здрав, буцмаст дечак. — зуц (узв.). — зуцкат ам

b несвр. — зучат им А несвр.

и (св.), 164, 211. — ибрет м 1Ab. — за-ибретит се им b свр. —

ибретни на нб. — ибретник м. — ибретница ж: неваљалица или сл.

— ибрик М 1Ab, Т. 90. — ибричина ж. — ибричић м 1Ab. — ибри

шим м 1Ab. — Иван м 1Ab. — Ивана ж 3b. — Иванин ина ино. —

Иванов а о. — Ивановић м. — Ивањдан њадне м. — Ивер ера м,

т. 90. — иверчић м 1Ab. — ивица ж. — Иво м 1Вb, т. 90. — Игало

с (у Боки). — игда, 182. — иђе, 180. и д. — ћђелице: удари га ко

лик-иђелице мога, 52. — игла ж 3b, т. 90. — иглени: иглене уши.

— Иглица ж, т. 90, c. 50. игра ж 3b, т. 90. — поиграват (т. 72)

несвр. — игралиште: т. 90. — играт ам а“ несвр., 69. — играч м

1Аа (р. играч). — играчица ж 3b. — играчка ж 3b, т. 90, c. 50. —

игуман м 1Ab (p.). — на идивит: насумце. — об-идоват ујем а“ не

свр., 169. — Идокле, 180. и д. — из (предл.), 191. — иза (иза). —

ћзба ж 3b „по Херцеговини и по Србији“, т. 90, c. 50. — избирак

рка м 1Aа. — избирач м 1Aа. — изблизо (прил.). — избор м 1Ab.

— изван (изван); наизван, 191. — извањи а е. — извањски а б, 65,

160. — извентат ам а свр.: измислити. — извечат ам а свр.: поха

бати се. — извоз м 1Ab. — извор: т. 90, c. 146. — изговбр бра м.

— изгон м 1Ab, 41. — издајица ж. — издајник м. — издор м 1Ab:

„издер“. — издешит им b свр.: издржати. — Изијешан шна шно. —

изелица ж. — излаз м 1Ab. — излазак ска м 1Ab. — измитоклесат

ам А“ свр.: испомерати правац (на пример прутовима у снопу). —

ћзмјена ж. — изнад. — изнајбоље (прил.), 191. — изненадно. —

ћзнова (прил.). — износ м 1Ab. — изнутра. — изобила : т. 90. —

изобиље: т. 90. — изор: да вола на изор. — изрезак ска м 1Ab.

— изрод м 1Ab. — изуба(х)а, 185. — ћјед м 1Aa: љутња. — ћједак

тка тко, т. 92, c. 160. — иједан дна дно: 151, 158. — иједит им А“

несвр. — ијеђат ам А" несвр. — икад. — икакав ква кво, 151, 158.

— икако, 180. и д. — иканат: лицитација, дражба : на иканат. —

Ико м 1Ва, т. 24. и д. — ико, 151. — Икоји а е, 151, 158. — Икодик

a o, 151. — Иколико, 180. и д. — икона ж: лијепа је ка икона, т.

90. — Иконија ж 3b. — Иконица ж, т. 90. — иконостас м 1Ab. —

икyђ (прил.), 180. и д. — ћкуда: 180. и д. — ила ж 3b : подлост,

пакост, т. 90. — илав а о. — или: 212. — Илија м 3b. — Илиндан

надне м. — имават (т. 72) несвр. итер., 173. — имање с 1Bb, T. 90.

— имат ам а“ несвр./свр., 70, 166, 205. — име с 2c, 62. — имела

ж 3b. — иментоват ујем свp. ) несвр. — Имењак м. — имењаков а о.

— Имовина ж 3b, Т. 90, c. 51. — имућанћна ћно (р.), т. 92. — инат

м 1Аа. — инаџија м 3b, т. 90, c. 50. — Инглешка, 160. — индат м

1Аа (НП). — Индија ж, т. 90, c. 50. — инокосан сна сно. — ино

16 Српски дијалектолошки зборник
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ИНОКОILITIИНа. јарчић

кöштина ж., — интерес м, т. 90. — и(н)трат ам а свр.: изненада

наићи. — Ијоткуђ (прил.), 180. и д. — Исјиca: узв. за гоњење оваца.

— иčечак чка м 1Ab. — искат штем а“ несвр. — ископ м 1Ab. —

ископник м. — искра ж 3b. — искрен а о. — искрица ж. — искуп

м 1Ab. — испаша ж, т. 90. — исплата ж. — Исповијес стиж. —

исповједник м, т. 90. — испод, 39, 67. — испосник м. — испосница

ж. — испрвице: т. 92. — испред, 39, 67. — испрос м 1Ab. — истинит

а о, т. 92, c. 67. — истински; истинска истина, т. 92, c. 159. —

исток бна м, т. 90. — Исус м, т. 90. — Ић идем несвр., т. 91, c. 70,

75, 127, 167, 177. — Ичи ија ије, 151. — Иџом 1Ва: хип, од Илија,

т. 24. и д. — ишемпијат ам а свр.: излапети. — ишта, 151, 153, 158.

— ишћућијат ам а свр.: изветрити. — ишчезнут нем b свр., 170.

ја (зам.), т. 65, c. 37, 67, 150, 152, 158, 212. — јабана ж. —

јабанац нца м 1Aа. — јаблан м. — јабланов а о. — јабука ж. — ја

буков а о. — Јабуковац бвца м (у Цу). — јабуковина ж. — Јабучило

м 1Вс (НП). — јабучина ж: дивља јабука. — јабучица ж. — јавит

се им А“ свр. — јавит им А“ несвр. (браве). — јавјат се ам А“ несвр.

— јавље: на јавје ( — на јави). — до-јављиват ујем А“-а“ несвр.

(о стоци). — јавнут се нем А“ свр., т. 91. — јавбр м, т. 90. — ја

вópје с 1Bb, т. 49. — јаворов а о. — јаворовина ж. — јагањци ањаца

м мн. — јаглика ж 3b (цвет). — Јаглика ж 3b : име. — јагмит им

b несвр., т. 91. — јагњад ж. — јагње с 2d, 45. — јагњетина ж. —

јагњећи а е. — јагњешце с 2d, т. 90. — јагњило с. — (б)јагњит се

им b несвр. — јагњица ж, т. 90, c. 53. — јагњичица ж, т. 90. —

јагода ж. — Јагода ж : име. — јагодица ж. — Јагош м, т. 90. — јад

м 1Ab (мн. јади), 131, 185. — јада ж 3е, т. 24. и д. — јадан дна

дно, 37, 162. — јаде: дају му за јаде, т. 24, с. 27. — по-јадит се им

b свр. — јадит им А“ несвр. (јад - радит). — јадник м 1Aа. — јад

ница ж 3b. — јадо м 1Ва, т. 24. и д. — јадо-: јадобрат, јадомајка

итд. (сажаљ.). — јадов м 1Ab. — јадовит а о. — јадовчић м. — ја

долик а о. — јадолико (прил.). — јадуља ж 3b. — јадуљица ж. —

јађупче с 2b. — jaер: у јаере (тал. aere). — јаз м 1Aа (мн. јазови).

— јазавац авца м, т. 90. — јазбина ж. — јазук : јазук му било. —

jaje c 2b (мн. јаја 1Bb), 140, 147. — јајешце с. — у-јајчит се им b

свр.: заоблити се (нпр. од снега). — јак а о (комп. јачи). — јакета

ж 3b : врста женске блузе. — јакетун м 1Aa: „сако“. — јакота ж

3b/d. — јалов а о. — јаловит им несвр. — јаловица ж. — јама ж 3b.

— јаметина ж 3b. — јамица ж. — јамним (јамним), 39, 121. — јаму

pина ж 3b. — јамчина ж. — Јаница ж, т. 90. — Јанком. — Јанков а о.

— Јанковић м. — јаокат чем b несвр. — јаокнут нем b свр., т. 91.

— јаок (узв.). — јапија ж 3b. — јарад ж. — јарам рма м 1Aа (мн.

јармови). — јаран м 1Ab, Т. 90. — јараница ж, т. 90, c. 53. — јарац

рца м 1Aа (мн. јарчеви јарци), 132. — јаре с 2d. — јаребица ж, 3b.

— јаретина ж. — јарећи а е. — јарешце с, т. 90. — јари а б. — ја

pина ж „вуна од јагањаца“. — јарит ћм А“ несвр. — јарица ж : Млада

коза. — јарић м 1Aа, т. 90. — јаричица ж. — јарчина ж 3b. — јарчић
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јасан јуначки

м 1Ab. — јасан сна сно. — јасен ена м, 134, 140. — Јасенци (у Бје).

— јасенов а о, т. 92, с. 64. — јасеновина ж, т. 90, c. 51. — јасика

ж 3b. — јасикова о. — јасиковина ж. — јасичица ж. — јасли јасала

јаслима, 140. — јатак м 1Ab, Т. 90. — јатка ж За (експресивно за

мајку). — јато с 1Bc. — јаторни ија ије (комп.), 160. — јаук-: в. јаок

— јашат шем b несвр., 169. — јачат ам а несвр. — јачина ж 3b/d.

— јачица ж 3b : јако братство. — јаштерица ж. — Јевреј м 1Aа. —

Јеврејка ж За. — јеврејски а б. — јегуља ж 3b. — један дна дно

(једнога итд.), т. 92, c. 37, 67, 158. — једанајес — једанајести а б.

— једанајесторо. — једанак: истовремено, 185. — једанпут, 114, 183.

— једар дра дро, т. 92. — једва (р. једва-је), т. 92. — једвит: на

једвите јаде. — јединац нца м 1Aа. — једини а б. — јединица ж 3b.

— једино (р.): једнако. — јединство с 1Bb (новија реч). — јединче

с 2b. — једнак а о, 129, 163. — једнако. — једнакост: т. 90. — јед

начит им А” несвр. — једногодишњак м. — једножичан чна чно. —

једнолик а о. — једном (прил.), 183. — једноничит им b несвр. —

једнош: 183. — летњак м „љетник... у Ц. г.“: једњак.— јеж м 1Aa

(мн. јежеви), 144. — јежев а о. — јежина ж 3b аугм. — јежит се им

А“ несвр. — јежић м 1Ab дем. — јежма ж За: језа, т. 90, c. 50. —

језгара ж. — језгарица ж дем., т. 90. — Језера с мн. (у Ћеклићима).

— језеро с. — језерски а б, т. 92, c. 66. — језерце с. — језик м 1Ab.

— језичак чка м 1Ab, Т. 90. — језичан чна чно. — језичина ж. —

језичић м 1Ab, т. 90, с. 48. — jejИна (јајина) ж 3b. — јека ж 3b. —

јекнут нем А“ јекнут нем b свр. — јефтика ж, т. 90. — јефтичав а о.

— јела: т. 90. — јелен м 1Ab. — Јелена ж 3b. — јеленак нка м

1Аа. — јелов а о. — јеловина ж 3b, т. 90, c. 51. — јелоња м 3b. —

јемац мца 1Ab, Т. 90. — јемчит им b несвр./свр. — јер : 212. — Је

pина Продб (у За). — јесам: т. 88, c. 68, 170. — јесен енијени ж.

— јесенас, 183. — јесенашњf a е. — јесењи а е, т. 92, c. 66. — јес

иjeм једем (ијо јела, једок изедок, изеден, јеђаг; през. типа ијем по

типу 3; изијо ђао), т. 91, c. 69, 71, 74, 75, 110, 170, 173, 176, 177.

— јестиво су т. 90. — јетрва. — јетрвин ина ино. — јетрвица ж. —

јецав а о: муцав. — јецат ам b несвр. : муцати. — јечам чма м 1Aa,

т. 90. — јечат им А несвр. — јечи а č: нијесам јечи ( = баш ме

брига), 160. — јечмен а о. — јечменица ж 3b : јечмена замена за кафу.

— јова ж 3c. — Јован м 1Ab, Т. 90. — Јована ж 3b. — Јованка ж,

т. 90. — Јованов а о. — Јовановић м 1Ab, Т. 90. — Јована ж 3b. —

Јованка ж, т. 90. — Јованов а о. — Јовановић м. — Јовањдан њадне

м, 160. — Јово м 1Вb (име), т. 24. и д. — јовов а о. — јововина ж

3b, T. 90, c. 51. — јок (речца). — Јока ж 3е хип., т. 24. и д. —

Јокна ж 3b. — јомужа ж, т. 90. — јорган м 1Ab. — јорганчина ж

3b. — јорганчић м 1Ab, Т. 90. — јоx- : в. јов-. — јбхат ам А“ несвр.

(Бје): љуљати. — јбxпут нем А“ свр. (Бје). — још. — Јошан м 1Ab.

— Јошо м 1Вb, т. 24. и д. — југ 1Ab. — југовина ж. — јужан жна

жно. — јужина ж: југовина. — јужит им b несвр. — јужни а б. —

јунад ж. — јунак м 1Aа (вок. јуначе), 56. — јунац нца м 1Aa, 132.

— јуначина ж 3b. — јуначит се им А“ несвр. — јуначки а б. — ју

168
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јунаштво КаDICTЗН

начки (прил.). — јунаштво с 1Bb. — јуне с 2b. — јунећи а е. —

јуница ж 3b. — јуничин ина ино. — јуничица ж. — јунчић м 1Ab,

т. 90, с. 48. — јурнут нем А“ свр. (p.), т. 91. — јутарњи а 8 (p.).

- јутро с 1Bc, 103. — јутрбс, 183. — јутрошњи а е. — јуче, 182.

— јучерашњи а е.

к, 191. — кабаница ж 3b. — каба бла м 14b. — Кабаси: 13.

— каблина ж 3b. — каблић м 1Ab, Т. 90, с. 48. — кава ж 3b, т. 90.

— кавга ж 3а (НП). — кавез м 1Aа, т. 90. — кавени а 6, 65. — каве

џија м 3b. = кавеџијин ина ино. — кад 1Aa: чим се кади. — кад

(кад), 182. — кадгођ, 182. — кадер (прид. непром): кадар. — кадит

им А“ несвр. — кадифа (кадива) ж 3а. — за-кађиват ујем А“-а“ несвр.

— кажипрст) м. — казаљка ж (на сату), т. 90, c. 50. — казан м 1Ab.

— казанчина ж 3b. — казанчић м 1Ab. — казанџија м 3b. — казат

жем А" свр. — каживат/кажеват ујем А“-а“Ја“ несвр., 169. — кајиш м

1Ab. — кајишат ам а несвр. — кајишић м 1Ab. — кајат се јем b

несвр. — какав ква кво (каква-је и сл.), 37, 152, 154, 158. — ка

кавгођ: 151. — какаризат жем b несвр. — како (јес — ка није), 39,

117, 179. и д. — какотат ћем а“ несвр. — рас-калабават (т. 72) несвр.

— рас-калабат ам а свр. , разместити, уредити. — калај м 1Aа, т. 90.

— калајћсат шем b несвр. — калајџија м 3b. — каламида ж 3b : емајл.

— каламидан а о : емајлиран. — калауз м 1Ab. — калаузит им b несвр.

(р.). — Калац аца м 1Ab : вода у Тоспудама. — калијеж м: брука,

скандал. — калијежнијкалијежни а б. — калијежат се ам А“ несвр.

— калит им А“ несвр. — калица ж. — калпак м 1Ab. — калпачина

ж. — калпачић м 1Ab, Т. 90, с. 48. — за-калтават (т. 72) несвр. —

калтат ам а несвр.: малтерисати. — калуђер м. — калуђерит им b.

несвр. — калуђерица ж. — калуђеричин ина ино. — калуђеров а о.

— Калуђеровић. — калуђерчина ж 3b. — калоп м 1Ab : калуп. —

калопит им b несвр. — калцета ж 3b : кратка чарапа. — зао-каљат:

169. — кам м 1Ab (мн. камењи), 1, 61, 133, 134, 148, 185. — камара

ж: соба, т. 90. — камарица ж, т. 90, c. 53. — камен ена м (в. кам).

— камен а о. — каменит а о, т. 92, c. 53. — каменчина ж 3b. —

каменчић м 1Ab. — камење с 1Вb, т. 49, c. 134, 148. — ками (прил.).

— камичак чка м 1Aа. — камиш м 1Ab. — камлит им b несвр.:

камчити , мољакати. — камођеc: в. ћес, — камоли: 211. — камћет

тим а несвр.: камтити, врвети. — канџија ж 3b. — канџијат ам а

несвр. — кандило с т. 90, с. 106. — кано: т. 92. — канта ж 3а (р.),

т. 90. — кантар м 1Aа, т. 90, c. 47. — кантарић м 1Ab. — кантар

чина ж 3b. — кантарчић м 1Ab, Т. 90. — кантинела ж 3b : летва.

— кантун м 1Aa: угао. — канут нема“ свр.: капнути. — за-канут

нем а“ свр.: дочекати непријатним задахом. — џанга ж За: канџа.

— за-џангават (т. 72) несвр. — џангат се ам а несвр. — ка (св.),

117, 125, 179, 212. — ка (од : како (прил.), 179. — каоли: 212. —

кап ж 4a, 3b. — капа ж 3b. — капавица ж.: где вода капље. — ка

пара ж. — капарисат шем b свр./несвр. — капат цјем b несвр. —

капацкапац (непром), властан, способан. — капела ж 3b — капетан
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капетанија киlii

м 1Aа. — капетанија ж 3b. — капетанов а о. — капетански а б. —

капетанство с 1Bb. — капетина ж 3b. — капија ж 3b, т. 90. — капица

ж. — капја ж 3b, 185. — капљица ж. — капнут нем b свр. — капут

м 1Ab. — капотина ж. — капотић м 1Ab. — капсула ж: каписла. —

с-капулават (т. 72) несвр. — с-капулат ам а свр.: спасти. — капура

ж 3b : ћуба, име овци. — капурас ста сто. — караббј оја м: зелена

галица, т. 49, c. 41. — карал м 1Aа: пут, правац (у прен. знач.). —

у-каралит им А“ свр. — карамрак м 1Ab : тмуша, потпуни мрак. —

карамрачина ж. — карат ам А“ несвр. — каре ж мн.: врста кола. —

калица ж.: карлица. — кари(в)блица ж : ручна колица. — каријега

ж За: столица са наслоном. — карта ж 3а (ген. мн. карата). — картат

се ам а несвр. — касапница ж. — касапски а б. — касарна ж, т. 90.

— кастигм: брука. — кастигат се ам а свр. безл. — кастигуља ж

3b. — кастилито (прил.): кастиле, 106, 185. — кастрадина ж 3b : суво

месо. — катран м 1Ab. — на-катpжит им b свр.: упутити се колоном,

групом. — катун м 1Aа. — катуниште с 1Bc, 49. — Катунска на

(x)ија. — Катуњанин м (мн. Катуњани). — каћун м. — каћунит се

им А“ несвр.: кицошити се. — каф-: в. кав-. — кафен а о: мрк,

браон, 159. — каса ж 3b. — кацкат ам b несвр.: један по један не

стајати или удаљавати се. — качамак м 1Ab. — качица ж. — каша

ж 3b (p.). — кашаљ шља м 1Ab. — кашета ж 3b. — кашљат ем b

несвр. — кашљуцат ам А“ несвр. — кашун м 1Aa: већи сандук. —

квака ж 3b. — квантијерна ж За: послужавник. — кварат рта м

1Аа: четврт, т. 90, с. 164. — квас: леб је у квас. — квасац сца м

1Аа. — квека ж 3b. — квечат им А несвр. — квекнут нем А“ свр. —

квечит се им b несвр.: надносити се. — квика ж 3b. — квикнут А“ свр.

(о свињи). — квикнут нем b свp. (уопште о кратком високом гласу).

— квичат им А несвр.: скичати (о свињи). — квоцат чем b несвр. —

квочка ж 3b. — квpка ж 3b. — квpкнут нем. А” свр. — квpчат им

А несвр. (например о свраки). — кевтат ћем а“ несвр. — кемпица ж.

колибица, об. псећа. — кесит се им А“ несвр.: кезити се. — киван

вна вно. — о-киват ам А” несвр. — кидат ам b несвр. — за-кидат

ам А” несвр. — кидисат шем b свр. — кидољак бљка м: откинути

делић конца, канапа и сл., мале вредности, 46. — кикбт бтам, т. 49.

— Кикилом 1Ве: презиме. — кикотат се ћем а“ несвр. — кћла ж

3b. — килав а о. — килавит им А“ несвр. — кило с 1Bc (ген. мн.

килајкила), 59, 140. — килоња м 3b. — килота м 3b, 138. — киљан

м 1Ab. — кимак мка 1Aа: стеница, т. 90, c. 46. — кинђурит им А“

несвр. — о-кинут нем b свр. — кипјет им А несвр. — кирија ж 3b. —

киčелит им несвр. — киčелић м 1Aa: нешто кисело (експр.). — кћ

ćелача ж.: врста траве, 53. — кћčелица ж : в. киčелача. — киčело

(прид., облика за мушки род немам), 106. — кита ж 3b : букет. —

китина ж 3b : снег који се задржи по дрвећу. — китит им b несвр.

— китица ж. — китоња м 3b, т. 90. — кихат ам А“ несвр. (Бје). —

кинут нем А“ свр. — кицкат ам b несвр. дем. — кицнут нем b свр.

дем. — кицош м. — кицошит се им несвр. — кичељив а о : осетљив

у питању поноса. — кичма ж 3b (унесена реч). — киш: узв. за го
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њење свиња. — киша ж 3b. — рас-кишават (т. 72) несвр. — кишан

шна шно. — кишат ам а несвр. , размекшавати у води. — кишит и

b несвр. безл. „у Боци“, т. 91. — кишица ж. — кишовит а о. —

киштра ж 3b : пепељара у шпорету. — клада ж 3b. — кладина ж.

— кладит се им b несвр. — кладња ж За: крстина, т. 90. — клак

м 1Ab : креч. — кланац нца м 1Aа. — кланица ж. 3b. — клањат ам

b несвр. (о муслиманима). — по-клапат ам А“ несвр. — клапит им b

несвр. (о папру, луку и др.). — клас м 1Aа (мн. класови). — ис-кла

сават (т. 72) несвр. — класат ам а несвр. — класина ж 3b аугм. —

класић м 1Ab. — класе с 1Bb, 110, 111. — клат кољем В-b несвр.

(поклали Љ, заклали Махала). — клачина ж: кречана. — клачит

им b несвр. — клачунар м 1Aa: резервоар у коме се гаси и држи

креч. — клека ж 3b. — клекнут нем b свр. — клеков а о, т. 92,

c. 64. — клековина ж 3b, т. 90. — клемпав а о. — кленке (прил.):

184. — клепас ста сто: клемпав, — клепет ета м, т. 49. — клеце

тало с 1Bc. — клепетар м 1Aа (НП): чактар. — клепетат ћем а“

несвр. — клепћТ им b свp.: клепнути. — o-клепит се им А“ свр.:

опустити уши. — клепнут нем. b свр. — клепо м 1Ва, т. 24. и д. —

клепоња м 3b. — клептат ћем а“ несвр. — клетва ж 3a, — клет кунем

о-а несвр., 173. — клецат ам b несвр. — клеце (прил.): на једној

нози, 184. — клечат им А“ несвр. — лузат (дизат) се ам а несвр.:

клизати се. — клијет ж 4а „У Херц“. — клијешти ж мн. 4a, 140.

— при-клијештит им А“ свр. — кликнут нем b свр. — кликоват

ујем а“ несвр., т. 91. — кликтат ћем а“ несвр. — рас-климават (т. 72)

несвр. климат ам b несвр. — климнут нем b свр. — клин м 1Ab

(мн. клини/клинови), 131. — клиндер м 1Ab: дрипац. — уклинит им

b свр. — клинчић м 1Ab, Т. 90. — за-клињат|-клињат њем bЈА“ несвр.

— клис м 1Aа (игра). — клиса ж 3b : оштар камени израштај. —

клица ж 3b. — Кличевац евца м : брдо изнад Грахова. — кличица

ж. — клобук м 1Aа. — клобучар м 1Aa: мехур на води. — клокоч

м 1Ab : врста граба. — клокочев а о. — клокочевина ж. — клонит

се им а“ несвр. — клонут нем ab свр. — по-клопит им ab свр. — при

клопит им А“ свр. — клуко с 1Bc : клупко, 118. — кљаст) ста сто: де

фектног вимена. — кљуват јем b несвр., т. 91, c. 73. — кљуверина ж 3b

„рђаво кљусе“ (у Цу о човеку). — кљука ж 3b „у Боци“: кука. — кљун

м 1Aа (мн. кљунови). — кљуна ж 3b : кљуноноса жена. — кљунат

а о, т. 92. — кљунић м 1Ab. — кљунут нем b свр, — кљусе с 2b.

— кљусина ж 3b. — кљуц: узв. (о кљувању или о упадању у воду).

— кљуцк)ат ам b несвр. — кљуцнут нем b свр. — кључ м 1Aа (мн.

кључеви). — за-кључават (т. 72) несвр. — кључар м, т. 90, c. 47. —

закључат ам а свр. — кључић м 1Ab. — кмет м 1Ab (мн. кметови ||

кметови), 57. — кметов а о. — кметоват ујем несвр. — кнегиња ж

3b. — кнегињин ина ино. — кнежев а о. — кнежина ж 3b. — кнез

м 1Аа (мн. кнежеви), 132. — кнезоват ујем а“ несвр. — књажева о.

— књаз м 1Aа (мн. књажеви), 36. — књезит им b несвр. (о плачу).

— књига ж 3b. — књигоношче с (НП). — књижар м. — књижевник

м., 47. — књижица ж. — књижуpина ж 3b. — ко (кога коме ким),
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кобац КОНак

37, 151. и д. — кобац пца м 1Ab, т. 90, c. 54. — кобељат се ам а

несвр. — кобила ж 3b. — кобилетина ж 3b. — кобилин ина ино. —

кобилина ж. — кобилица ж.: део ждрвања; део рала. — Кобиљевац

вца м 1Aа: становник Кобиљег Дола, 136. — Кобиљевка ж За. —

кобиљи а е. — Кобиљћ До (у Цу). — ков м 1Aа, т. 90. — коватјковат

кујем bја“ несвр., т. 91, c. 69, 73. — ковач м. т. 90. — ковачев а о.

— Ковачевић (у Грахову). — ковачина ж 3b. — ковачки а б. — ко

вачница ж 3b, T. 90, c. 53. — ковиље с 1Bc. — ковртањ тња м. —

ковча ж. 3b. — ковчар м 1Aa: мушка ковча, 118. — ковчег м 1Ab,

т. 90. — ковчежић м 1Ab. — коговић: 152. — когођ, 151. и д. —

код (предл.), т. 92, c. 192. — кодороша ж. — кодорошић м: птић

кодорошин. — коџук м 1Ab, 127. — коза ж 3d, 59. — козалац аца

м 1Ab, Т. 90, c. 45, 124. — козар: т. 90. — козарица ж 3b. — козбаша

м „у Лици“. — козит им а“ несвр. — козица ж. т. 90. — кбša жЗе,

110. — коšи а е, 110, 111. — коšaвина ж 3b, 110. — кожле с 2d,

62, 111. — кожлићи м мн. 1Ab, 48, 111. — којасит се им b свр.:

појавити се. — којевитез м. — којевитезат ам а несвр.: викати; за

помагати. — који а, е, 37, 151. и д., 185, 213. — којигођ, 151. и д.

— кбка ж 3е, т. 24. и д. — кокбт бтајота м, т. 90, c. 42, 73. — ко

котат ћем а“ несвр. — кокотина ж 3b. — кокотит се им А“ несвр.

— кокотић м 1Ab. — кокошињак м. — кокошињи а е. — кокошка

ж, т. 90, c. 50. — кола с мн. 1Bc (кол'има — Махала). — кблаж 3c:

смола, лепак. — кблан м 1Ab. — колат ам а несвр.: лепити. — ко

лац бца м 1Aа, т. 90, c. 45, 54, 125, 132. — колач м 1Aа. — колачит

м 1Ab. — колачић им А“ несвр. (о очима). — Колашин м 1Ab. —

колеж м 1Ab : нарицање. — колежит им b несвр. — колежница ж.:

нарикача. — колетат ћем а“ несвр. — колиба ж 3b. — колибица ж.

— колијевка ж 3а. — колијер м 1Aa: крагна, 106. — колика о, 152.

и д. — колико, т. 92, c. 39, 11б, 164, 180. и д. — коликогођ, т. 92,

c. 180. и д. — коликоро, 164, 181. — оп-колит има“ свр. — колица

с мн. 1Bb. — количина, 129, 155. — количак чка чко. — коло с 1Bc.

— коловођа м. — коловоз м, т. 90. — коломат м: шав око опанка.

— коломатит им А“ несвр. — колут м. — колутат ам а несвр. —

колутић м 1Ab. — коље: не би му коље. — кољено с 1Bc. — коље

новић м. — кољенце с 1Bb, т. 49, c. 59. — Ком(ови). — ком (везн.),

212. — комат м 1Aа, т. 90. — коматат ам а несвр. — коматина ж

3b. — по-коматит се им А“ свр.: поклати се. — коматић м 1Ab. —

команда ж 3а, т. 90. — командир м 1Aа (вок. командире), 106. —

командоват ујем несвр. — Команин м (мн. Комани/Комани), 47, 146.

— Команка ж. — комански а б. — комендија ж, 50. — комендијат

ам а несвр. — комендијаш м 1Aа. — комендијашица ж 3b. — комарац

рца м 1Aа. — комин м 1Aа: димњак. — комит: т. 90. — Комнен м.

— комора ж, т. 90. — комуна ж 3а (комуну Ко). — комуница ж 3b.

заједнички атар. — комушина ж 3b : остаци махуна после вршидбе

пасуља и сл. — комшија м 3b, т. 90. — комшилук м 1Ab. — ком

шиски а б. — конаваљски а б. — Конавли м мн. — Конавјанин м

(мн. Конавјани 1Ab). — Конавјанка ж 3а. — конак нка м 1Ab. —
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конац нца м 1Aа, т. 49, 90, c. 132. — коначит им b несвр./свр. —

коноба ж: изба, доњи спрат куће у коме се држи стока. — коноп м

1Ab (у Зети). — конопчић м 1Ab. — контат ам а несвр. рачунати.

— контресат ам а несвр.: расправљати, претресати. — контрина ж 3a:

завеса. — на-кончават (т. 72) несвр. — на-кончат ам а свр. наместити,

удесити. — кбнчић м 1Ab, 48. — коњ м 1Ab (мн. коњи коња/коња;

коњима Круce), 41, 45, 58, 61, 131, 144, 148. — коњаник м, т. 90,

c. 47. — коњина ж 3b. — коњић м 1Ab. — коњиц м 1Aa: на гуслама.

— кбњöта м 3b. — коњски а б, 116. — Коњски До (у Бје). — за-копават

(т. 72) несвр. — копања ж 3b. — копањица ж. — копат ам а несвр.,

42, 71. — до-копат ам а свр. — копач м 1Aа. — копачица ж. 3b. —

копилад ж. — копиле ета су т. 90. — y-копилит им А“ свр. — ко

пилица ж 3b. — копиљан м 1Ab. — копито с 1Bc. — копкат ам b

несвр. — копје с IBc, 42. — копнут нем b свр. дем. — копњет ним

а несвр. — (о снегу). — копоран м 1Ab. — коприва ж 3b. — копри

вица ж. — копрцат се ам а несвр. — кора ж 3b. — корак м. —

коран м 1Ab: каиш око опанка (кожна околина гуменог опанка). —

кораћ м 1Aа. — кбрда ж 3а (тал. corda). — коре ж мн. 3b. —

корет м 1Ab, т. 90. — коретић м 1Ab. — коријен м, т. 90. — корис)

корис стиж, 140. — корисан сна сно, т. 90. — коритас ста сто. —

кориташце с. — корит им а“ несвр. — корито с 1Bc. — корица ж

дем. — корице ж мн. — Коренићи м мн. 1Ab (у Херцеговини). —

коренићки а б. — корјат се ам а несвр.: корчат се. — корниџ м 1Aa:

што и парапет. — корњача ж. 3b. — корњачин ина ино. — корњачица ж.

— корота ж: жалост за умрлим. — коротантна тно. — коротоват ујем

несвр. — корубат ам а несвр.: крунити или комишати. — корубача ж. 3b.

клин за корубање. — корчат се ам а несвр.: постајати крут, укочен (o

кожи). — кос коса косо (акц. мушког рода не знам). — коса ж 3b (алатка;

литица). — коса ж 3d (на глави.) — косац сца м 1Ab, т. 90. — косидба

ж 3b. — косијер м 1Aa, 106. — косит им а“ несвр. — косит се им

а“ несвр. (на некога): обрецати се. — косица ж, 53. — косиште с

1Вс, т. 90. — косовац бвца м „у Боци“. — Косово с. — косовски

а б. — кос(т) стиж 4b, т. 49, c. 42, 57, 146. — Коста м 3b. — Ко

стадин м 1Ab (НП). — коштањ м 1Ab „костањ . . . у Боци“. — Косто

м 1Вb, т. 24. и д. — кострешит сејкостријешит им А“ несвр. — ко

стрина ж: козја длака. — костур м 1Aа. — коталац аца м 1Ab, Т. 90,

c. 31, 35, 45, 124. — кота тла м 1Ab (мн. котлови), 57-58, 132. —

котарина ж 3b : котарица. — котац коца 1Ab: ограда за млад, 54. —

котит им а“ несвр. — котлина ж 3b аугм. — котлић м 1Ab, Т. 90. —

котлица ж.: део рала. — котобанит се им А“ несвр. : в. банит се. —

Котор м 1Ab. — Которанин м (мн. Которани). — которски а б. —

котрљат ам А“ несвр. — котробан м 1Ab: шверцовани дуван. — котур

м. — котурaт/котурат ам/ам А“ја несвр. — котурић м 1Ab. — кочањ

м, т. 90. — y-кочањит се им А“ свр.: укочити се. — кочијаш м 1Aа. —

кочијашит им А“ несвр. — кбчит им А“ несвр. — кбчић м 1Ab, 48.

кочоперан рна рно, т. 92. — кочоперит се им А“ несвр. — кош м

1Ab (мн. кошијкошеви). — кбша ж Зе: хип. од кошуља. — кошар
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КОILICВИНа. крк-емин

м 1Аа: кош за жито, т. 90. — кошевина ж 3b, T. 90, c. 51. — ко

шина ж 3b аугм. — кошић м 1Ab. — кошкат се ам b несвр. — ко

штањ м 1Ab. — кошуља ж 3b. — кошуљина ж. — кошуљица ж. —

кошута ж 3b. — кошчица ж 3b : дем. од кост. — крава ж 3b. —

краветина ж 3b. — кравин ина ино. — кравит им А“ несвр. — кра

вица ж. — кравји а е. — от-крављиват се ујем А“-а“ несвр. — кра

вуљина ж 3b, 138. — ис-крадат се ам А“ несвр. — крадљив а о. —

крадљивац вца м 1Aа. — крадљивица ж. — крадњи а е: крајњи. —

крађа ж 3b. — крај м 1Ac (мн. крајеви), 41. — крај предл.), т. 92,

c. 192. — пре-крајат јем А“ несвр., 169. — крајем (предл.) За. —

Крајина ж. — крајичак чка м 1Aа. — крајишник м, т. 90. — крадњи

a е. — до-крајчит им В свр. — крак м 1Aа. — кракат чем А“ несвр.

— краљ м 1Aа (мн. краљеви), 36, 144. — краљев а о, т. 92. — кра

љеват ујем а“ несвр. — краљевина ж 3b, т. 90, c. 51. — Краљевић:

презиме (у Ријечкој нахији). — краљевски а б, 65, 66. — краљевство:

т. 92. — краљица ж 3b. — краљичин ина ино. — крап м 1Ab (мн.

крапови). — красан сна сно. — красит им А“ несвр. — Красо м:

легендарно име (Ко). — красота ж 3b/д. — краставац авца м, т. 90.

— крас крадем: т. 91. — кратак: т. 92, c. 160. — кратит им А“

несвр. — краткоћа ж 3b. — крачат ам а несвр. — крбања ж 3b :

дупља. — крв ж 4b, 42, 44, 57. — крвав а о, 64. — крвавац авца

м. — крвавит им А“ несвр. — крвит се им b несвр., т. 91. — крмник

м 1Аа. — крмница ж 3b. — крмнички а б. — крво: а ђе ти је оби

љежје, крво? (Цу). — крволок м 1Ab. — крвопија ж 3b. — крво

пролиће с 1 Bb. — крд м 1Aа (мн. крдови), т. 90, c. 140. — крдит

им А” несвр. — за-крђиват ујем А“-а” несвр. — креденца ж. За:

орман. — крекетат ћем а“ несвр. — крем м 1Ab (за ципеле). — кремен:

т. 90, c. 1, 133. — кременица ж 133. — кренут нем А“ свр. — кре

пават (т. 72) несвр. — крепат ам а свр. — кресат шем b несвр., т.

91. — кресиво су т. 90. — креснут нем b свр. — кретат ћем А“

несвр. — кречат им А несвр. — крив а о. — крива ж 3b : хрома

жена. — Криваја/Криваља ж 3b : име њиви (кривој). — кривања ж

3b : кривњава. — криват ам А“ несвр. ; храмати; накривљивати се

(о товару). — с-криват ам А” несвр., 169. — кривац вца м 1Aа. —

кривда ж 3а. — кривина ж 3b/d. — кривит им А” несвр. (некога).

— кривит се им А“ несвр.: дерати се. — криво (прил.) — кривоврат

а о. — кривоглав а о. — кривoнoг а о. — криворога ж : име кози,

54. — Кривошијанин м (мн. Кривошијани). — Кривошије ж мн. 3b.

племе. — Кривошинка ж 3a, 136. — кривошиски а б, 160. — кри

вудат ам а несвр. — кривуљас ста сто. — крижат ам А“ несвр. (на

пример дињу). — пре-криживат ујем А“-а“ — пре-крижит им А"

свр.: прецртати. — крика ж 3b: кричање. — крикнут нем А“ свр. —

крилат а о. — крилаш м. — пре-крилит им А“ свр. — крило с 1Bb.

— кријоцес (ДБје), т. 90, с. 34, 35. — крит кријем 3 несвр., т. 91,

c. 69, 178. — кричат им А несвр. — кришка ж 3а. — кришчица ж.

— крк (узв., о ударању или ломљењу). — кркачит им несвр. носити

на грбачи. — крк-емин (узв., при навођењу нечијег заклињања). —
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кркити кукица

кркит им b несвр. носити на леђима. — кркит им b свp.: в. кpкнут.

— кркљат ам а несвр. — кркнут нем b свp.: млатнути. — крктат

ћем тим а“Ја несвр. — крлецат се чем А" несвр. љуљати се (на прим.

на столици), 169. — крља ж 3b. — крмад ж. — крмак мка м 1Aа. —

крмаукат чем b несвр. — крмачица ж. — крме с 2d. — крмељJкр

мијељ м. — крмељав а о. — крметина ж. — крмећак м: крмећи

измет. — крмећи а е. — крмешце с 2d, 49. — крмит се им А“ несвр.

— крмчић м 1Ab, Т. 90, с. 48. — крнут нем b свр. — крњ a е. —

крња ж 3b: име кози. — крњит им А“ несвр. — крњopóг а о, т. 92.

— крој м 1Ac. — кроз: в. проз, 192. — кројач: т. 90. — кројит им

а“ несвр. — крок м 1Ab: корак. — кропит им а“ несвр. — крочит

им а“ свр. — крошња ж 3b. — крошњас ста сто. — крпа ж 3b. —

крпеж м 1Ab. — крпетина ж 3b. — крпит им b несвр. — крпица

ж. — крпје крпаља ж мн. 3b. — крпјевина ж 3b, 51. — крпуша ж

3b: врста инсекта, сточног паразита. — крсни а б. — крсница ж 3b.

попречна летвица у улишту. — крст) м 1Ab (мн. крсти/крстови)кр

стови). — крсти ж мн. 4b, 140. — Крстац (ген.?): топоним на Ње

гушима. — крсташ м 1Aа. — крстина ж 3b аугм. — Крстиња ж 3b.

крстит им а“ свр. — крстит се им а“ несвр. — крстић м 1Ab, Т. 90. —

Крсто м 1Вb, т. 24. и д. — КрстовЈКрстов а о. — Крстовдан вадне м. —

крт а о. — кртина ж 3b: кртост, кртица. — кртијоњак м: кртичњак. —

кртожит им b несвр.: закржљавати.— кртола ж3а: кромпир. — кртоло

вина ж. кpтолиште. — круг м 1Aа.— Круг м 1Aа (у Цу). — о-круживат

ујем А“-а“ несвр. — кружит им А“ несвр. — кружић м 1Ab. — круна ж

3b, т. 90. — круница ж. — крупан пна пно. — Крусе, ж мн. 3b, 135. —

крута о. — крутељава о. — крутина ж 3b/d. — крушац шца м 1Aa:

сипки, зрнаст снег. — крушка ж 3b. — крушков а о, т. 92, с. 64. —

крушчица ж. — крCх)ат ам А“ несвр. — крцат а о, т. 92. — крцат

ам а несвр. — крцат ам b несвр. (орахе). — крцкат ам b несвр. —

Крцун м : име. — крчат им А несвр. — крчевина ж 3b, т. 90, c. 51.

— за-крчиват ујем А“-а“ несвр. — крчит им А“ несвр. — крчма ж

3b. — крчмар м, т. 90, c. 47. — крчмарица ж, т. 90, c. 53. — крч

мит им b несвр. — крш м 1Ab (мн. крши, дат. кршима/кршима), 131,

140. — кршан шна шно. — за-кршат ам А” несвр.: заламати. — кр

шијељ м, т. 90, c. 144, 145. — кршит им b несвр., т. 91. — y-крштат

ам А“ несвр. — крштеница ж 3b. — кршћават/крштават (т. 72) несвр.

— за-кршћат ам А“ несвр. — шћер ж 4b (3d), 140, 148. — шћерин

ина ино. — кубац (узв., о скакању). — кубацат ам А“ несвр. — ку

бацит им А“ свр.: скочити (експр.). — кубура ж 3b. — кубурит им

b несвр. — кувијерта ж 3a: коверат. — куга ж 3b. — куђ, 39, 180.

и д. — куда/кудије: т. 92, c. 39. — кудит ћм b несвр. — куђеља ж 3b.

— куђељица ж. — кужина ж 3а, т. 90. — Кузман: презиме у Бје.

— кук м 1Ab (мн. кукови), 57, 58. — кука ж 2b. — кукавац авца м.

— кукавица ж. — кукавичит се им несвр. — кукавичић м, т. 90.

— кукавичица ж. — кукавичји а е: кукавичја кртола. — кукала:

што велиш, кукала?! — кукас ста сто. — кукат ам b несвр. —

кукат ам а несвр.: чачкати. — кукера ж 3b : кука. — кукица ж. —
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кукњава
-ЛагаТИ

кукњава ж 3b. — кукољ м, т. 90. — кукpица ж 3b : поједина биљка

у неком честару, т. 90, c. 53. — куку (узв.). — кукуријек м, т. 90.

— кукуријекат чем А“ несвр. — кукуријекнут нем А” свр. — кулаш м,

т. 90. — кулеп м: дрипац. — кулук м 1Ab. — кулучит им b несвр.

— куља ж 3b : стомак (пеј.). — куљат а о. — куљат ам а несвр. (на

пример о диму). — куљатит им b несвр. : добијати куље. — куљнут

нем b свр. — кум м 1Aа (мн. кумови). — кума ж 3c, 36, 134. —

кумашин м 1Ab. — кумит им А“ несвр. — кумић м 1Ab. — кумова о,

т. 92, с. 64. — кумоват ујем а“ несвр./свр. — кумовски а б, 65. —

кумство с 1Bb. — кумчад ж, 53. — кумче с 2b. — кун м 1Aа (мн.

кунови): клен. — куна ж 3е: хип, од куница. — кунаторит им b

несвр. — кунетина ж. — кунећи а е. — куница ж 3b. — кунова о.

— куновина ж 3b, т. 90, c. 51. — куњат ам А“ несвр. — куп м 1Ab

(мн. купови): на пример куп жита на гумну. — купат пам/пјем А“

несвр., 169. — купац пца м 1Aа. — купјена ж 3b, 106. — купит им

А“ свр. — купит им b несвр. — с-купјат ам А” несвр. — купјевина

ж 3b, т. 90, c. 51. — за-купјиват ујем А“-а” несвр. — куповат ујем

а“ несвр. — куповина ж 3b, т. 90, c. 51. — куповни а б. — кураж

ж „у војв.“. — куражан жна жно. — куражит им А“ несвр. —

курва ж 3а (ген. мн. курава). — курвар м, т. 90, c. 47. — курва

pина ж 3b : аугм. од курвар. — курват се ам а несвр., т. 91. — кур

вица ж 3b, 53. — гурђела ж 3b : врпца за мерење. — курјак м. —

курјачина ж 3b. — курјачић м 1Ab. — курјачки а б, т. 92. — кур

њавит им b несвр. (о диму). — куpталисат шем b свр. — кус а о. —

куса ж 3b. — Кусаљ м : надимак. — кусас ста сто. — кусат ам А“

несвр. — кусоња м 3b. — кусуља ж 3b. — кусур м 1Aа, т. 90. —

кусурат се ам а свр. — до-кусуриват ујем А“-а” несвр. — до-кусурит

им А" свр. — кута тла м 1Ab. — кутарат ам а несвр.: правити неред.

— кутарачина ж 3b. — кутија ж 3b. — кутијица ж. — кутлача ж

3b, т. 90, c. 53. — кутлачица ж, т. 90. — кутлина ж 3b, т. 90. —

кутлић м 1Ab, т. 90, с. 48. — Кутлучева рупа: 13. — кутњак м, т. 90,

c. 45. — кутњи : кутњи зуб, т. 92. — кутњи а е, 66, 117, 126. —

кутњик м. — кутњица ж. — кућа ж 3b. — за-кућат ам А“ несвр. —

кућерина ж 3b, 138. — кућетина ж 3b. — кући (прил.) „у Далм.“,

185. — кућит им b несвр. — кућић м, т. 90. — кућица ж (дем. и

о кромпиру). — кућичат ам несвр.: правити кућице (за кромпир). —

кућиште с, 49. — кућни-: в. кутњи-. — цукат ам b несвр.: куцати.

— Куч м 1Ab (мн. Кучи). — кучак чка м 1Aa, 132. — кучетина ж

3b аугм. — Кучи м мн. 1Ab. — за-кучиват ујем А“-а“ несвр. — ку

чине ж мн. — за-кучит им А“ свр. — кучка ж 3b. — кучки а б

(према Кучи). — кучкица ж. — на-куџават (т. 72) несвр. — куџат

äм а несвр. (о дугу). — (К)чево с 1Bc.

лабуд м. — лабудина ж 3b : кукурузовина. — лабудов а о. —

лабусат ам А“ несвр. — лабусит им А“ свр.: зграбити. — лав м 1Ab

(мн. лавови). — лавеж м. 1Ab. — лавић м 1Ab, 48. — лавица ж. —

лавјИ a е. — лагат жем а“ несвр., 188. — по-лагат жем А“ не вр. —
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-Ла ГИВаTIИ лик

по-лагиват ујем А“-а” несвр. — лагум м 1Ab, Т. 90. — лад- в. хлад

— лађ-: в. хлађ-. — лађа ж 3a (c), 59, 60. — лађица/лађица ж дем.

— лађурина ж 3b. — лаж ж 4b. — лажа ж 3b, т. 90. — лажава о.

— лажињат ам а несвр., 173. — лаж(љ)ив а о, 160. — лаж(љ)ивац

вца м 1Aа. — лажов м 1Ab. — лажуља ж 3b. — лаз: Царев Лаз.

— Лазар. — Лазарев а о. — Лазарица ж 3b : топ. у За. — лазила

с мн.: летве на којима се стоји при покривању куће. — лазина ж,

т. 90, c. 51. — до-лазит им b несвр. — Лазо м 1Вb, т. 24. и д. —

лајава о. — о-лајават ам А“ несвр. — лајавац авца м. — лајaвица ж.

— лајат ем b несвр. — лак а о (комп. лакши, 117). — лака ж 3c:

в. влака. — лакат кта м 1&а (део руке), т. 90. — лакат кта м 1Ab

(мера), т. 90. — лакић м 1Aa, 48. — лакнут нем b свр. — лаком а о,

т. 90. — лакомац бица м. — лакомит се им несвр. — лакомица ж. —ла

кöмштина ж 3b : аугм. од лакомац. — лакрдија ж 3b. — лакрдијат ам а

несвр. — лакрдијаш м 1Aа. — ламаж 3b. — за-ламат ам А" несвр. —

ламица ж. —лампаж 3а (ожеги). — лан м 1Ab.— ланик, т. 92, c. 183. —

ланут: т. 91. — лањски/лањски а о, 65, 66. — клапавица ж. — лапарат

ам а несвр. — лас-: в. влас-. —ластаж 3е, т. 24. и д., с. 27. — ластавица

ж. — ластaк м 1Ab: нешто што је лако (у)радити. — Ластва ж 3b:

село у Озринићима. — ластин а о. — ластра ж 3b : лим. — Латин

м 1Ab. — Латинка ж 3а. — латит им b свр. — латица ж : парче

тканине за закрпу, т. 90, c. 53. — лаћат ам b несвр. — лашунит им

А“ свр. : смотати (украсти). — лаштрика ж : растегљива врпца. —

леб-: в. хлеб-. — левор м 1Aа, т. 90. — легло с 1 Bb. — лед м 1Aa,

42. — ледан дна дно. — леден/леден а о. — леденица ж. 3b. — ле

деро (непром.): све ледеpo (= све болесно). — ледина ж 3b, т. 90. —

ледит им b несвр., т. 91. — ледбјка ж За: девојка (експресивно). —

из-лежават се (т. 72) несвр. — лежат им а несвр. — лежник м: ле

жање. — лежећке, т. 92, c. 184. лежница ж : лежање. — у-лекнут

се нем А“ свр.: улекнула се земја на дб, отвориће се, бојим се, понор,

170. — лекнут нем b свp.: тргнути се, пренути се. — леле (узв.). —

лелек м. — лелекат чем b несвр., т. 91. — лембо с 1Bb : пљусак. —

лемина ж 3b: ломина. — у-лемпат се ам а свр.: поквасити се. — лен

трат се ам а свр.: сликати се. — ле(н)цун 1Aa: чаршав. — лептир

м, 106. — лептирић м 1Ab. — лептирица ж 3b : врста инсекта. —

леспећу(х) м 1Ab: на пример латица делом отпарана. — летало с (на

кошници). — лећет тим а несвр. — летњак м : једњак. — лето с 1Bc:

пчел. и ревер капута; Лета мн.: брдо у Цу. — лећа ж (3а? 3c?): со

чиво. — лећ лежем b свр., 170. — у-лецат се ам А” несвр. — лецат

ам b несвр. (према лекнут). — ли (енкл.), 116, 124. — либат ам b

несвр.: увијати се (на пример о дугој летви или даски), т. 91. — ли

вада ж 3b. — до-ливат ам А“ несвр., 169. — лизат жем А“ несвр.—

лија ж Зе, т. 24. и д. лијеви а б. — лијево (прил.). — лијегат

ам А“ несвр. — од-лијезат жč А“ несвр.: одјекивати. — лијек м 1Aa

(мн. Љекови). — лијен, а о. — лијенит се им А“ несвр. — лијеп a o,

160. — лијепит им А“ несвр. — лијеска ж 3c. — пре-лијетат ћем. А“

несвр. — лијечит им А“ песвр. — лик 1Aа. — лик м 1Ab (од липове
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коре). — лик: лихо, непар. — Лика ж 3c. — ли(к)сија ж 3b : цеђ,

Вода са пепела. — Лим м 1Aа. — лима ж 3b: турпија за гвожђе. —

лимун м, т. 90. — Лимун м: име. — Лимунов а о. — линут нем b

свр.: почети лити, т. 91. — лањат ам А“ несвр. — липа ж 3b. —

липица ж. — Липовац бвца м. заселак у Цу. — липовина ж, 51. —

лисават (т. 72) несвр. — лисат шем b свр., т. 91, c. 118. — лисом

1Ва, т. 24. и д. — лисов м 14b. — лисуља ж 3b. — лисац сца м

1Аа — Лисац сца м 1Ab: име неколика планинска врха. — лисетина

ж: лисичје крзно. — лисица ж. 3b. — лисичина ж. — лисичица ж.

— Лисичји а е. — лисника ж 3b: в. брcтина. — лисниковиште с 1Bc:

место где је био лисник. — лист) м 1Aа (мн. листови) и : лисник. —

листат ам а несвр. — листина ж 3b аугм. — листић м 1Ab. — ли

стобер м 1Ab (где се бере лист). — листоберит им b несвр.: чинити

погодним за брање листа (о дрвету). — листра ж 3b: челни зид. —

лит лијем 26 несвр., 75. — литра ж 3b. — литрoсит/литрoсит се им

b свр.: отарасити се. — лице с 1Bb. — личина ж: узица од лика. —

лишај м 1Aа, т. 90. — лишајић м 1Ab. — лише (прил-предл.), 183.

— лишће с 1Bb. — лобода ж, т. 90. — лов м 1Aа, т. 90. — лбвац

вца м 1Aа, т. 90, c. 45, 48, 54. — ловачки а б, 66. — ловит им а“

несвр. — лбвница ж 3b, т. 90, c. 53. — Ловћен м. — Ловћенац енца

м. — ловћенски а б. — ло(н)гор м логор. — ложит им а“ несвр. —

ложница ж. ложење. — ложница ж 3b: где се лежи, т. 90. — лоза

ж 3b. — Лозов а о. — лозовина ж 3b, T. 90, c. 51. — лој м 1Ac. —

лојани а б. — локањ м 1Aа: дубена вода. — локат чем а“ несвр. —

лöква ж 3b (ген. мн. локава). — локвас ста сто. — локветина ж 3b.

— локвица ж. — локнут нем b свр. — локужа ж 3b: пеј. од локва.

— локум м, т. 90. — локум(ч)ић м 1Ab. — лом м 1Ab. — ломан мна

мно. — ломина ж 3b, т. 90, c. 51. — ломит им а“ несвр., 68. — ло

пата ж 3b. — лопатица ж дем. — лопта ж 3b. — лоптица ж. —

лопуг м, т. 90. — лопушина ж 3b : врста биљке. — лоћика ж 3b

„у Дубр.“. — лоћикас ста сто: неотпоран, нежан. — лош а е(р.). —

лубарда ж 3а. — лубина ж 3b. — луг: Косов Луг. — луд а о. —

луда ж 3b. — лудак м 1Aа. — лудило с 1Bc. — луђет дим А несвр.

— лудов м 1Ab. — лудоват ујем а“ несвр. — лудбс ости ж. — за

луђиват ујем А“-а“ несвр. — лужина ж 3b. — лузат се ам а несвр.

клизати се. — лук м 1Aа (мн. лукови): део клопке. — лук м 1Ab.

— Лука м 3а. — лукав а о. — Лукавица ж : планина где издижу

Загарчани. — лукавство с 1Bb, т. 90. — Лукин|Лукин/Лучин (прид.),

129. — лу(м)брела ж 3b. — лумер м (тал. numero). — луњат ам А“

несвр. — „лупати“: в. бупат. — лупеж м 1Ab. — лупежица ж 3b, т.

90, c. 53. — лупештина ж „у Боци“. — у-лупит им А“ свр.: улубити.

— у-лупјиват ујем А“-а“ несвр. — Лупоглав м: кланац у Кривоши

јама. — лутка ж 3b. — луцкас ста сто. — луч м 1Aа. — лучев а о,

160. — раз-лучиват ујем А“-а“ несвр. — Лучин ина ино, 129. — Лу

чиндан надне м, 65. — лучит им А“ несвр.
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љевак м 1Aа. — љевача ж. 3b. лева рука. — љеворук а о. —

љекар: т. 90, c. 47. — љекарије ж мн., 3b. – љепоречит им b несвр.
— љепота ж 3b/d. — љепше/ље(в)ше (прил.), 77. — љепши/ље(в)ши

a е, 118. — љеса ж 3b. — љесетина ж 3b. — љесица ж 3b: део ноге

и дем. — љесков а о. — љесковина ж 3b, T. 90, c. 51. — —љеc: в.

-љећ. — љети, 183. — љетина ж. — љетни а б. — љето с 1Bc, 62.

— љеторас стам. — љетбс, 183. — љетошњи а е. — на-љећ земржем

а“ свр., 167, 170. — Љешанска на(x)ија. — љешански а б, 65. —

љешник, м. — Љешњанин м (мн. Љешњани). — Љеш(њ)анка ж 3a.

— љидат ам А“ несвр.: тумарати, луњати. — љуба ж (НП). — љубав

ж 4c. — љубаван вна вно: својтљив. — љубит им А“ несвр. — Љу

бица ж. — љубичица ж. — Љубиша м 3b. — љубородан дна дно:

који воли свој пород (о животињи). — Љубо м 1Вb, т. 24. и д. —

људи м мн. 4a, 1, 22, 23, 131, 141, 146. — људина ж 3b. — љуцак

цка цко, 127; љуцки а б, 65, 127, 160. — љуцки (прил.). — љуцкоћа

ж 3b/d. — љуљат ам (об. цуљат) А" несвр. — љуска ж 3b. — љуснут

нем b свр. — љут а о. — љутац ца м 1Aa: љут камен. — љутина ж

3b/d. — љутит а о. — љутит им А“ несвр. — љутња ж 3а, т. 90. —

љућавина ж 3b „у Боци“, т. 90, c. 51. — љуштат им А несвр.: пљу

штати. — љуштит им b свр. — љуштит им А“ несвр. — од-љушћиват

ујем А“-а“ несвр. — љушчица ж.

ма (св.), 212. — мавен а о : модар, плав, 159. — магарад ж. —

магарац рца м 1Aа. — магаре с 2d. — магарећи ћа ће, т. 92. —

магарица ж. — магаричина ж. — магарчина ж 3b, т. 90, c. 51. —

магарчић м 1Ab. — по-магат жем А“ несвр. — магла ж 3b, т. 90.

— маглит се им b несвр. — мада: 212. — мадијер м: модрица, мас

ница (дугуљаста). — мађар-: в. маџар-. — мађија ж 3b. — мазалица

ж. — мазат жем b несвр. — мазга ж 3b (об. маска), т. 90. — за

маживат ујем А“-а“ несвр. — мазија ж “b: челик. — мајинават (т. 72)

несвр. — мајинат ам а свр.: оставити на миру. — мајдан м 1Ab, т. 90.

— мајка ж 3а (ген. мн. мајака), 60. — мајкават (т. 72) несвр. —

- мајкат ам а свр.: фалити, 116. — мајка ко (што и сл.): богзна ко. —

мајкин(мајчин ина ино, 129. — мајковић м. — мајмун м 1Ab. — мај

стор м. — Мајстори м мн.: његушко село. — мајсторија ж 3b. —

мајсторисат шем b несвр. — мајсторов а о. — мајсторски а б, т. 92.

— макања ж 3b : ко је нејак, неразвијен. — у-макат чем А“ несвр.

— макиња ж : машина. — макљен м. — макнут нем b свр., 170, 175.

— Максим м. — мал м 1Aa: благо, стока. — малачко: дем, од мало,

185. — малешан шна шно. — мали а б. — малијекнут нем А“ свр.:

cустати (о киши). — малина 3b : мало њих. —малина ж, 51. — малит им

А“ несвр. — мало (прил.), 39. — малушава о. — малушат ам а несвр.:

буђати се. — маљ м 1Ab (мн. маљи), т. 90, c. 131, 144. — маљић м

1Ab дем. — маљиц м 1Aa: маљ. — маљуга ж 3b: батина. — мама.

— мама ж 3c/a: мамина, мамац. — маминајмамина ж : мамац. — на

мамјиват ујем А“-а“ несвр. — манастир м. — за-мандалит им свр. —

мандало с. — за-мандаљават ујем А“-а“ несвр. — с-мандрљат ам а
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свр. — Манојлом. — мантија ж 3b. — мањит им А“ несвр. — мањк

в. мајк-. — Мара ж 3е, т. 24. и д. — марама ж 3b (p.). — марат ам

а несвр.: обламати (камен при обради). — марач рча м : март. —

марsa ж 3а. — марsaт ам а несвр.: о гноју: тећи (из ране). — ма

риветан тна тно. — Марија ж 3b. — Марица ж. — Маричин ина ино.

— марјаш м. — Маркиша м 3b. — Марко м, т. 90. — Мартин м

1Ab. — Мартиновић. — масак ска м 1Aa, 132. — маска ж 3b: мазга.

— маслина ж, т. 90. — масло с 1Bc. — мас стиж 4a, 141. — масан

сна сно, 129. — мастило с 1Bc. — мастит им А“ несвр. — матица ж.

— маћа ж 3b : пламењача. — маћав а о. — маће(х)а ж. — маћ кнем

b свр. — маук м. — маукат чем b несвр., т. 91. — маукнут нем b

свр., т. 91. — маг м 1Aа: замах, т. 90. — маг м 1Ab : маховина. —

маховина: т. 90. — мават ам А“ несвр. — манит а о. — манитат ам

А“ несвр. — манитац ца м 1Ab. — манитица ж. — манитуља ж 3b.

— манут нем А“ свр. — за-мањиват ујем А“-а“ несвр. — мауна ж 3b.

— маунат ам а несвр. — мауница ж. — маца ж 3е, т. 24. и д. —

мацакан м 1Ab : шинтер. — мацакат ам а свр.: убити (експр.). —

мацан м 1Ab: мачак. — мацас ста сто: друкчије боје на предњем делу

тела, 159. — мацетина ж 3b. — мацит им b несвр. — у-мацупат ам

а свр.: умазати, упрљати. — мач м 1Ab (p.), 57, 58. — мача ж. 3b :

пик у картама. — мачад ж. — мачак чка м 1Aа (мн. мачкови), 132.

— маче с 2d. — мачетина ж 3b: аугм. од мача. — мачињак м. —

мачић м: пиков кец. — мачица ж. — мачји а е. — мачка ж 3b. —

мачуга ж 3b : батина. — Маџар/Мађар м 1Ab. — Мађарица ж. 3b. —

Мађарска, т. 92. — мађарски а б, т. 92, c. 66. — Маша ж Зе, т. 24.

и д. — машала (узв.). — машат се а А“ несвр. — машина ж 3b : ма

ховина. — машина ж 3а. — машит се им А“ свр., т. 91. — машице

ж мн., т. 90, c. 53. — машкара ж. — машља ж 3b: шарка на вра

тима. — Машо м 1Вb, т. 24. и д. — машче с 2d. — мегдан м 1Ab,

т. 90. — мегданџија м 3b, т. 90, c. 50. — мед м 1Ac. — међед м

1Ab, 110, 117. — међедина ж. — међедица ж. — међедов а о. —

међеђи а č. — међеђа лијеска. — меден а о. — Меденица 3b : пре

зиме. — медит им b несвр. — медљика ж 3b : биљка. — медни а б.

— медом 1Ва: хип. од међед, т. 24. и д. — медовина ж 3b. — ме
доња м 3b. — међа ж 3d., т. 90. — међед-: в. Горе. — о-међитим b

свр. — међица: т. 90. — међу, -међу, 193. — међудневица ж., т. 90. —

меза ж 3b. — мезит им b несвр. — мекјмека о, т. 92. — мека ж 3b.

кад омечи (тј. ублажи се) вријеме. — мекине ж мн., т. 90, с. 51. —

мекнут нем А“ свр. (о животињи). — мекобраз а о. — мекопут а о.

— мекота ж 3b/d. — мекшат ам а несвр. — мела ж 3b : слабо узрело,

увело зрневље. — мелем м 1Ab. — мелунит се им А” несвр: мазити

се, увијати. — мемла ж 3b, т. 90. — менђеле ж мн., т. 90. — Меоца

с мн. (Цуцка и Чевска). — мерак м 1Aа. — мераклија м 3b. — месар

м, т. 90. — месина ж 3b. — месни: Месне покладе. — месо с 1Вb. —

месојеђе с 1Bc, т. 90. — мес метем а несвр. — мес се метем а несвр.

смрзавати се. — мес метем А несвр. (о маслу). — с-месlс-метем свр.:

омести. — мета ж 3c. — метат ћем а“ несвр., 129. — из-метат ам А"
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несвр. (о маслу). — с-метат ам А“ несвр. — метвица ж. — метеж м

1Ab, 45. — метериз м 1Ab. — метек/метег м 1Ab. — метиљ м, т. 90.

— метиљав а о, 64. — метиљат ам а несвр. — метла ж 3b, т. 90. —

метлат ам а несвр. (о кукурузу). — метлица ж, т. 90, c. 53. — метнут

нем а“ свр., т. 91. — с-метнут нем А" свр. — Метохија ж, т. 90,

с. 50, 122. — Метохинац нца м 1Aа. — мећа ж ... т. 90. — мећава ж

3b. — мећавица ж 3b (за мешање). — мецат ам b несвр.: пробати

мекоћу. — меч ж 4а : гвожђе које се не да окалити. — мечат

им А несвр. — о-мечат ам а свр.: кад настане мека (о времену).

— мечит им А“ несвр. , гњечити. — у-миват ам А“ несвр. — ми

гољит им несвр. — мизеран рна рно. — мизерија ж, 50. — Мијат

м 1Ab. — мијена ж 3c. — мијенит се им А“ свр. (о мјесецу). — за

мијенит им А“ свр. — мијењат ам А“ несвр. — за-мијерат ам А“ не

свр., 106. — мијесит им А“ несвр. — из-мијетат амЈћем А“ несвр.

(метлом). — мијег м 1Aа. — мијешат ам А“ несвр. — Мијо м 1Ва,

т. 24. и д. — Микоња м хип., 52. Микота м хип. — Микулићи

м мн. (етник Микулић), 146. — Милан м 1Ab/Милан. — Миланов а

о/Миланов. — Милева ж 3а, т. 90. — Милета м. — Миливоје м. —

Милија м 3b. — милина ж 3b/d. — милитар м 1Aа: тушта и тма. —

милит се и b несвр. безл. — Милић м 1Ab : име. — Милић: презиме.

— Милица ж. — мило (прил.), 185. — Мило м 1Вb, т. 24. и д. — Ми

лован м. — миловат ујем несвр. — Милорад м, т. 90. — милосни:

Богу милоснбме вала. — милосрђе с 1Bc (p.), т. 90. — милбс ости ж.

— милостив а о (р.), т. 92, с. 64, 160. — милостиња ж 3b. — Милош

м, т. 90. — Милун м, т. 90. — Милутин м 1Ab. — Милуша ж 3b.

— миљет лим А несвр. — Миљко м 1Вс: име. — мимо, 180, 192. —

мина ж 3a/с. — минут м 1Aa, 147. — минут нем А“ свр. — су-ми

њиват ујем А“-а“ несвр. — мијо мила мило. — Мијогос ста: заселак

у За. — мир м 1Aа. — мираз м 1Aа. — миран рна рно. — мћpбожат

се ам b несвр./свр., т. 91. — у-мириват ујем А“-а“ несвр. — мирис м.

— мирисат шем b несвр. — миритат ам а свр.: заслужити. — мирит

им А“ несвр. — Мирко м 1Вb (Мирку Метеризи). — Мирков а о.

— с-мирнат се ам а свр.: смирити се. — мирноћа ж 3b/d. — мироват

ујем А“-а“ несвр. — мирођија ж 3b. — Мирослав м, т. 90. — миса

сли ж 4a, 62. — Мисир м 1Aа. — мисирка ж врста бундеве, т. 90,

с. 50. — мислит им b несвр. — мистрија ж 3b. — Митар тра м. —

у-мит у-мијем хВ свр., 69. — митит им А“ несвр. — мито с 1 Bb. —

Митрана ж 3b. — Митров а о. — Митровдан вадне м. — митрополит

м 1Ab. — мића ж 3b. минерски фитиљ. — Мићо м 1Ва, т. 24. и д.

— Мијајло)Михајило м. — Михо м 1Ва (Ко). — мицат чем b несвр.

— миш м 1Ab (мн. миши), 131. — мишакиња ж 3b: пукотина, одуха.

— мишињак м: мишји измет. — мишић м 1Aa, 47. — мишица (на

руци). — за-мишљат ам А“ несвр. — мишоловка ж 3а. — мишћело

с 1Bc, 106. — мјера ж 3b. — мјерит им b несвр. — мјерица ж. —

мјерни а 6. одрастао, 42, 64. — мјесец м, 73. — мјесечина ж. — мје

сечни а б. — за-мјешиват ујем А“-а“ несвр. — мјесто с 1Bc. — мје

(x)ир м 1Aa, 123. — мјешавина ж 3b, T. 90, c. 51. — мјешовит а о,



Староцрногорски говори — регистар 257

млад мрзнути

т. 92. — млад а о. — млад ж 4а: јарад и јагњад. — млада ж (прид.

пром), 141. — младе с 2b, т. 90. — младеж ж 4c. — младика ж

3b. — младикас ста сто. — младит се им А“ несвр. — младић м 1Aa

(p.), т. 90. — младожења м 3b. — младолик а о. — младоња м 3b. —

младбс ости ж, 42. — млаз м 1Aа (мн. млазови), 132. — млазат ам

а несвр.: шикљати. — млазић м 1Ab. — млазнут нем b свр. — млак

а о. — млакоња м 3b. — млатарат ам а несвр. — млатат ам а несвр.:

млатарати. — млатит им А“ несвр. — млатнут нем b свр. — млаће

ница ж 3b : изметено млеко, т. 90, c. 53. — за-млаћиват ујем А“-а“

несвр. — млачит им А“ несвр. — млијеко с 1Bb. — млијечер м 1Ab:

име разних биљака са соком попут млека. — за-млијечит им А“ свр.:

добити болестан изглед. — млин м 1Ab (мн. млини/млинови). —

млинар м. — млинарица ж, т. 90, c. 53. — млинац нца м 1Aа „у

Дубр.“ — млитав а о. — млитоња м 3b. — млого-: в. под много-.

— мјаштит им b несвр. : мљескати. — мјет мељем b несвр., 71,

173. — мнити: 173. — млоги а б. — млого (прил.), 121. — млбжит

се им А“ несвр., т. 91. — млозина 3b, 121, 129, 166. — моба: т. 90. —

могућ а е. — модар дра дро, 159. — модрина ж 3b/d. — мозак зга

м 1Ab, т. 90, c. 46. — мој моја моје, 37, 41, 150, 154, 158. — мо

јасиљ м 1Ab, Т. 90. — Мојаш м: име. — мокар кра кро. — мокрина

ж 3b/d. — мокpишат а о, 159. — молба ж 3a, 50. — молитва ж 3b.

— молит им а“ несвр. , молећи бога (кад се говори о раду праз

ником). — момак мка м 1Ab, Т. 90, c. 46, 132. — момачки а б. —

момков а о, 64. — момчад ж, 53. — момче с 2d. — момчеfш)це с

2d. — Момчило м 1Вс. — момчина ж 3b. — за-момчат се им а“ свр.

— момчић м 1Ab. — момчуљак љка м 1Aа. — Морава ж 3b. — морат

јам А“ несвр. — Морача ж. 3b. — Морачанин м (мн. Морачани). —

Морачанка ж. — морачки а б. — море с 1Bc. — морит има“ несвр.

— мородавит им А“ несвр.: замарати. — морски а б, 65. — Мошко

вија м: надимак (у прошлом веку). — московка ж (пушка), 50. —

мöс ста м 1Ac. — Мостар м 1Aа. — мостарски а б. — мостина ж

3b. — мостић м 1Ab. — од-мотават (т. 72) несвр. — мотат ам а несвр.

— мотика ж 3b. — мотичина ж. — мотичица ж. — мотрит им а“

несвр. — моћ ж 4b. — моћан ћна ћно. — моћ могу можеш (аор.

могак), 22, 39, 68, 166, 170, 173, 174. — у-мочит им а“ свр. — мрав

м 1Аа (мн. мрави), 59, 131, 146, 147. — мравак вка м 1Aа. — мраваљ

вја м 1Aа (мн. мравји). — мравињак м. — мравињи а č. — мравић

/мравчић м 1Ab. — мраз м 1Ab (мн. мразови). — мразит им b несвр.

(кога с ким). — мрак м 1Aа. — мрака ж 3b. — мрамбр: т. 90. —

мрачан чна чно, т. 92. — мрачит им А“ несвр. — мрва ж 3b, 36. —

Мрваљ м: име. — Мрваљевић. — мрвит им b несвр. — мрвица ж.

— мргин|мргињ м 1Aа: граница; гранична ознака. — мргодит се: т.

91. — Мргуд м: име. — мрдат ам b несвр. — мрднут нем b свр. —

мрежа ж 3b. — мрежица ж. — мрезга ж За. — мреска ж 3b: бора,

савијутак. — мрескат ам b несвр.: гужвати, борати. — мрештит им b

несвр., мрескат. — мржња ж За, т. 90. — мрзан зна зно, т. 92. —

мрзет им А несвр., 105, 110. — о-мрзнут нем b свр. — мрзнут се

17 Српски дијалектолошки зборник



258 М. Пешикан

мрзовољан надан

нем b несвр.: смрзавати се, 170. — мрзовољан љна љно. — мрзбс

ости ж, т. 90. — мријет мрем с несвр. — мрк а о, 159. — мркат се

а А“ несвр. (о овци). — по-мркиват ујем А“-а“: мpко погледати. —

мркит се им b несвр. : туштити се. — мркли а б. — о-мркнут нем

b свр. — мрков м 1Ab. — мркоња м 3b, т. 90. — мркуља ж

3b. — мрледина ж 3b : мрцино месо. — Мрњавчевић (НП). — мрс

м 1Aа. — мрсан сна сно. — од-мpшиват ујем А“-а“ несвр. — мрсит

им А” несвр. — мртав тва тво, т. 92. — мртац мрца м 1Ab. — мр

тачки а б. — мртван м 1Ab. — мртват ам А“ несвр. радити мртво.

— о-мртват ам а свр.: постати мртав (фиг.). — мртвик м 1Aа. —

мртвило с 1Bc. — мртвица ж 3b. — мртвуља ж 3b. — о-мфћ кнем

b свр., 170. — мрцина о. — мрцина ж 3b. — мрцинит им b несвр.

— мрчава ж 3b. — мрчит ћм b несвр. — мрш (узв.): марш. — мр

шакнут нем b свp.: рећи мрш. — мршат ам b несвр. — мршикат ам

b несвр. — мрштит им b несвр. — мува ж 3b, 122. — муват ам b

несвр. — мудар дра дро. — мудрина ж 3b/d. — мудроват ујем а“

несвр. — муж м 1Aа (мн. мужеви). — мужић м 1Ab. — музара ж

3b. — музиља ж 3b, т. 90. — мука ж 3b. — мукат чем А“ несвр. —

мукиња ж 3b „у Хрв.“ — у-мукнут нем b свр., 170. — мукнут нем

А“ свр. — мула ж 3b : мазга. — мулад ж. — муле с 2d: копиле. —

муљат ам а несвр., т. 91. — мунида ж За: сој, раса. — мунут нем b

свр., т. 91. — муња ж 3c. — муњацат ам А“ несвр. — муњацит им

А“ свр.: урадити нешто муњевито. — муpва ж 3а, т. 90. — муслиман

м 1Аа, т. 90. — мус музем bА несвр. — мутан тна тно. — мутит им

А“ несвр. — мутљага ж 3b : нешто мутно. — мутљат ам а несвр.

(уп. бутљат = смешати играће карте). — мућак ћка м 1Aa, 132. —

с-мућиват ујем А“-а“ несвр. — мућкат ам b несвр. — мућнут нем b

свр. — мува ж 3b, т. 90, 122. — муанат а о (код В. именица). —

муч (узв.): ћут. — мучакнут нем b свp.: рећи муч. — мучат им А

несвр.: ћутати, 174, 175. — мученик м. — мученица ж. — мучикат ам

b несвр. — мучит им b несвр. — мучки (прил.). — мучни: мучна

кубасица. — мушица ж, т. 90, c. 53. — мушкетат ам а свр. — мушки а б

(мушки), 65, 66. — мушки (прил.). — муштерија ж 3b (p.). — му

штулук м 1Ab.

на (предл.), 67, 190, 192. — на (узв. при давању). — набој м

1Ас. — набрајат јам/jèм А” несвр., 169. — набрејнабре (предл.), 192.

— набридит им А“ свр. (неко сечиво). — набусит а о, т. 92. — на

вака ж. — навала ж 3b, т. 90. — навaрда ж За. — навaчан чна чно.

— на-ви час: баш сад. — навијес стиж. — навика ж, т. 90. — на

виљак љка м 1Aа. — навлака ж, т. 90. — налашјналаштито (прил.):

навлаш, 185. — навранит се им b свр. — наврањиват ујем А“-а“ не

свр. — навр/навр (предл.), 40, 191. — нага гла гло. — наглавак вка

м 1Аа. — наглит им А“ несвр. — нагло (прил.). — наговбр брам.

— нагодба ж 3b, т. 90. — нагон м 1Ab. — награда ж, т. 90. —

нагрда ж, т. 90, c. 54. — над м 1Aа. — над(а) (предл.), 192. — нада

ж 3c. — надалеко. — надан дна дно: који добро нагрезне при спре
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НаДесно неваљалица

мању јела (о житу), једар, богат. — надесно. — „надити“: надијем

(бележио сам само презент). — надијеват ам А“ несвр. (и према „на

дити“). — надимак: т. 90. — надница ж. — надничар м. — надни

чарка ж. — надничит им несвр. — надно/надно (предл.), 191. —

назад, т. 92. — назадак тка м 1Ab. — назадан/назадан дна дно. —

назадичке. — назадоват ујем несвр. — назеб м, т. 92. — назуват ам

А“ несвр. — назут назујем В свр. — нај-: 119. — најам јма м 1Aa.

— најамник м, т. 90, c. 47, 121. — најамница ж, т. 90, с. 53. —

наједно. — на(ј)потље. — на(ј)прије. — наказан зна зно. — накатpжит

им b свр.: појавити се, поћи у колони. — наклбпит се им А“ свр.:

наклопи се на трпезу па се не миче докле траје. — нако/нако (прил.),

125, 212. — наковањ ања м, т. 90. — након (предл.), 192. — накрај/

накрај (предл.). — налет: налет га било. — налетан тна тно. — на

летник м. — налетница ж. — намах: 185. — наменут нем А“ свр.:

напоменути. — намењиват ујем А“-а“ несвр. — намет м 1Ab (p.). —

намигиват ујем А“-а“ несвр. — намигнут нем b свр. — намигуша ж

3b. — намјера ж, т. 90, c. 54. — намјеран рна рно. — намјестит им

b свр. — наново. — нанос м 1Ab. — наоколо. — наопак а о, т. 92.

— наопако. — наопачке, т. 92, c. 184. — наочиглед, т. 92. — наочитао,

т. 92, c. 67. — нападач м 1Aа. — напамет. — напасник м. — напас

сти ж 4c. — напаст(в)оват ујем несвр. — наплата ж, т. 90. — напо

добију/наподобју (прил. ) предл.): налик на, 193. — напола /наполи

(прил.), 141, 185. — наполица ж, т. 90. — наполичар м, т. 90. —

напoличит им несвр. — напоредо. — напразно. — напрасит а о, т. 90.

— напредак тка м 1Ab. — напредан дна дно. — напредоват ујем

несвр. — напрездан. — напречац. — напријед. — напрстак скам 1Ab.

— напрутак тка м 1Ab : прут којим се одозго обухвати нарамак при

ношењу. — наразан зна зно: склон болести. — нарамак мка м 1Aa.

— неранџа ж 3а. — наредба ж 3b. — наређење с ТВb. — народ м

1Аb. — народни а б. — нароцки а б. — нарок м 1Ab. — нарочито:

т. 92. — наруч ж 4c. — наручан чна чно. — наручје с 1Bc (НП). —

насамо. — насеље с 1Bc, т. 90. — насиље с 1Bc, т. 90. — наслада

ж, т. 90. — наслон м 1Ab. — нашљедник м, т. 90, c. 47. — нашље

ство с 1Bc, т. 90, c. 49. — на-совpњават (т. 72) несвр. — на-совpњат

ам а свр. нагомилати, назидати како-тако. — насред/насред (предл.).

— насртљив а о, т. 92, с. 64. — настојник м. — настран а о. — на

суво. — насупрот, т. 92. — натега ж, т. 90, c. 54. — натентат ам а

свр. — натпис: т. 90. — натраг. — натрашке, т. 92, c. 66. — наћви

ћава ж мн. 1Ab, 141. — наћвице ж мн. — наузгред прил. — наука

ж, т. 90. — науман мна мно. — наупрт (на упрт), т. 92. — навака ж,

т. 90. — на(x)ија ж 3b. — начелник м, т. 90, c. 47. — начин м 1Ab.

— наш а е, 150, 154. — нашки (прил.). — наштесрца, т. 92, c. 185.

— нашћеница ж.: афтула. — нејне. — неaj/неја, 176, 204. — небеса

с мн. ИВс, — небески а б. — небилyрбк/небирулбк. — небо с ШВс,

135. — неборе (речца, од небоже). — небрат м, т. 90, c. 53. — не

браћа ж, т. 90, c. 53. — небрига ж, т. 90, c. 53. — небројени а б.

— неваљ: у неваљ (= нехотице). — неваљалац лца м 1Aа. — неваља

17“
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НеВесеO нико

лица ж. — невесео ла ло. — невесиња ж 3b „невесиљ . . . у Боци“. —

Невесиње с 1Bc. — невиђелица ж. — невиђен а о. — невјера ж 3b.

— невјеста ж 3b (р. невјеста). — невјестин ина ино. — невјеш(т) шта

што, т. 92, c. 54. — невоља ж 3b. — невољник м. — невољница ж.

— негда (прил.), 182. — неђе (прил.), 116, 179. и д. — него: 212.

— недаћа ж, 53. — неђеља ж 3b. — Неђељко м, т. 90. — неђељни

на нб, т. 92, с. 65. — недодер м 1Ab : врло трајна тканина. — недо

ношче с 2d. — недостатак тка м 1Aа (р.). — нежењена о. — незапрешан

шна шно (об. беспрешан). — незван а о. — незгода ж, т. 90, c. 53. —

незгодан дна дно, т. 92, c. 54. — нездрав а о, т. 92. — незнан а о,

54. — неизмјерни а б, т. 49. — намаштина ж. — неја/неaj, 204. —

нејак а о. — нејач ж. — неједнак а о. — нека (св.). — нека некате:

немој(те), 204. — некад, 179, 182. — не(к)акав/накав ква кво, 97,

106, 117, 125, 151. и д. — некако, 179. и д. — неки а б/неки а 6,

т. 92, c. 37. — неко, 106, 150. и д. — некоји а е, 158. — неколика

e a, 151, 156. — неколико, 180. и д. — неколикоро, 181. — неколи

цина 3b, т. 90, c. 51, 129. — некрс стиж. — некуђ, 127, 180. и д.

— некуда/некудије: уп. куда, 180. и д. — нељуди м мн. — немат ам

А“ несвр. — немило (прил.), т. 92. — немилбс ости ж, т. 90. — не

мијо ла ло, т. 92, c. 54. — немир м. — немиран рна рно. — немој

немојмо немојте, 176. — нембki ohи ж. — немоћан ћна ћно. — Ненад

м. — ненадан дна дно/ненадан дна дно. — необичан чна чно. — не

окле, 181. — неопран а о, т. 92. — неповољан љна љно. — неповрат:

у неповрат. — непогодан дна дно, 54. — непознат а о. — непокбран

рна рно. — непослушан шна шно. — непостојан а о. — неправда ж,

т. 90, c. 53. — неприлика ж, т. 90, c. 53. — нерад м. — нерадосан

сна сно, 54. — неранџа ж 3а. — Неретва ж 3b, T. 90. — нерим м:

дpипац, 141. — неродица ж. — нероткиња ж 3b, т. 90, c. 52. —

нерука: на неруку. — несвијес стиж. — несвјестица ж. — нескладан

дна дно, т. 92, c. 54, 65. — неслога ж, 53. — несложан жна жно,

т. 92. — несносан сна сно. — несбј оја м. — несрећа ж 3b. — не

срећан ћна ћно. — несретњик м. — несретњица ж. — нестајат/не

стајат јем b/А“ несвр — нестат/нестанут нем b свр. — несташан шна

шно, т. 92. — несташица ж. — нестрпјив а о. — нестрпјивбс ости ж. —

несуђени а б. — нећак: т. 90. — нећкат се ам А“ несвр., т. 91. —

неук а о. — неуредан дна дно, 54. — нечемуран рна рно: слабо раз

вијен. — нечесов а о, 151. и д. — нечи ија ије, 150. и д. — нечис

ста сто, т. 92, c. 54. — нечојек м. — нечојештво с, 49, 5 . — нешто,

106, 150. и д., 180. и д. — нигда, 182. — ниђе, 116, 180. и д. — ни

докле, 180. и д. — ниже (прил. комп.), 192. — низ(a), 192. — нисак

ска ско, 129. — низат жем А“ несвр. — низбрдица ж, т. 90, c. 53.

— низбрдо. — низина ж 3b/d, — нијанка (тал. nianca): ни толико,

ни. — ниједан, т. 92, 151. и д. — ниједном, 183. — нијек: нијеку

ками. — нијекат ам А“ несвр.: порицати постојање нечега. — нијем

а о. — нијемац мца м 1Aа. — нијесам нијеси итд. — до-нијет несем

о-b(а) свр., 106, 173. и д. — никад, 102, 182. — никакав ква кво,

151. и д. — никако, 180. и д. — никнут нем b свр, 170. — нико,
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151. и д. — никоговина ж: несбј, супр. кућић, 152. — никоговић м,

152. — никоји а е, 158. — Никола м 3b. — николик а о, 151. и д. —

николико, 180. и д., — Никољдан љадне м, т. 92, c. 160. — Никољ

црква (За), т. 92, c. 160. — никуђ, 180. и д. — никудајникудије: уп.

куда, 180. ид. — Ниша м 3b : хип, од Никола, 117. — Ниск)шићи

м мн., 117, 141. — ни(к)шицки а б. — нимало. — нинат ам А“ несвр.

хип.: шикати (колевку). — нијоткуђ, 180. и д. — нипошто. — нити

ж мн. 4b. — нитијни“. — нић никнем b свр. — ницат чем b несвр.

— ничесова о. 151. и д. — ничи ија ије, 158. — нишадор/лишедор

м 1Ab. — нишан м 1Ab, Т. 90. — нишанит им b несвр., т. 91. —

нишанџија м 3b. — ништа, 151. и д. — ништа-чојек. — ништавит

Им А“ несвр. — ништавчина ж 3b. — ништат ам А“ несвр.: ишчеза

вати, чилети. — нб/нó. — нако (но ако), 125, 212. — нов а о. —

новајлија м 3b, т. 90. — Новак м, т. 90, c. 47. — Нови бга: Хер

цегнови. — новина ж (об. у мн.) (о штампи). — новина ж 3b: нешто

ново. — Новица м. — Новка ж За. — Ново м 1Ва, т. 24. и д. —

новцат а о, т. 92, c. 159. — нога ж 3d, 59, 146. — ногавица ж. 3b,

т. 90. — нож м 1Aа (мн. ножеви), 144. — ножањ жња м 1Ab (мн.

ножњи): опанак од коже са ноге говечета, т. 90. — ножина ж 3b :

аугм. од нож. — ножић м 1Ab: нож. — ножићак ћка м 1Ab. — но

жицајногица ж 3b дем., 52. — ножице ж мн.: маказе. — ножница

ж 3b: нога од столице; корице ножа т. 90. — ноздра ж 3b, 141. —

нокат кта м 1Ab (мн. нокти), 146. — ноктиља ж 3b: запаљење ко

рена нокта. — ноктић м 1Ab. — нос м 1Ac. — носат а о. — нбсат ам

А“ несвр. — носећа (прид.). — носила с мн. 1Bc. — носина ж 3b

аугм. — носит им а“ несвр., 175. — носић м 1Ab. — ноћ ж 4b, 183.

— наћас: ноћас, 183. — наћашњи а е. — ноћиват ам А“ несвр. —

ноћит им а“ свр./несвр. — ноћни а б. — ноћнојнотњо (прил.). — ну,

203. — нудит им b несвр. — по-нуђат ам А“ несвр. — нужда ж 3b.

— нужден а о : сиромашан. — њакат чем А“ несвр. — његов а о,

150. и д. — његоват ујем несвр. — Његуш м. — Његуши м мн. — Ње

гушица ж 3b, 136. — његушки а б. — њедра с мн. 1Bc. — њезин

ина ино, т. 92, c. 150. и д. — Њемац мца м 1Aа. — Њемачка ж, т.

92. — њемачки а б, 66. — Њемица. — њива ж 3b (ван Цу, а у Цу

долина). — њи{x)áт ам)шем А“ несвр. — њигов а о, 150. и д. — њуват

ам b несвр.: њуњорити. — њуњорит им несвр. — њуцкат ам b несвр.:

замуцкивати. — њуцнут нем b свр. — њушит им b несвр. — њушка

ж 3b, т. 90, c. 50. — њушкало с. — њушкат ам b несвр.

о (предл.), 190, 192. — ofö (узв.). — оба обје/обије, 165. — обад

м. — обадат се ам а свр. (уп. бадат се). — обадва обадвије (р. обје

двије). — обадвоје. — обадвојица 3b. — обал бла бло, 129. — обала

ж. — обалит им А“ свр. (уп. -валит). — обашка. — обдан. — обер

ера м: брег. — обесолит им b свp. (о стоци). — обестрвит им b свр.

— обећават (т. 72) несвр. — обећат ам а свр., 105, 117. — обеушит

им b свр. (сломити иглене или сл. уши). — обзир : главом без обзира.

— обидоват ујем а“ несвр. (о јелу). — обиколит ћм b свp. салетети,
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--------------

обилат ОДОЛе

— обилат а о. — Обилић Пољана, 147. — обиље с 1Bc. — обиљежје

с 1Bc, т. 90, с. 104. — обис обидем А“ свр. — обичај м. — обичан

чна чно, т. 92. — објед м 1Ab: ужина (Бје). — објенут се нем а“

свp.: разведрити се, осмехнути се. — објењиват ујем А“-а“ несвр. —

објеручке. — објесит: в. -вјесит, 117. — облак м. — облина ж 3b/d.

— облиста ж: в. деpáвија. — облистават (т. 72) несвр. — облистат

ам а свр. — облић м 1Aа: облутак (камен), 48. — облица ж 3b, нешто

обло. — обличје с 1Bc, т. 90. — обличке „у Боци“. — облождер м

1Ab: прождрљивац. — облук м, т. 90. — облутица ж 3b : облутак,

бубуљ. — обноћ. — обојак јна м 1Aа. — обоје, 165. — обојица 3b. —

обојчина ж 3b аугм. — обојчић м 1Ab. — обор м 1Ab. — Обрад м,

т. 90. — Обрадов а о. — ображњак м. опанак од коже са образа го

вечета. — образ м 14b. — с.-образан зна зно. — Обрај-дб, 128. —

обрашљица ж 3b : мала главица купуса. — обрашчић м 1Ab, Т. 90,

48. — обрвиле с 1Bc, 136. — обрвица ж. — обрезотина ж, т. 90. —

Обрен м. — Обренов а о. — обрес се обрeтeм b свр. — обрљов м

1Ab. — обрљуга ж 3b. — обрљуша ж 3b. — Обро м 1Ва, т. 24. и д.

— обртањ тња м (на млинцу за кафу). — обртат: в. вртат. — обруб

м 1Ab. — обруч м, т. 90. — обршит: в. -вршит. — обуват ам А“

несвр. — обувача ж. Зb: узица за причвршћавање опанка. — обуpдат

ам а срушити, скотрљати. — обут обујем В свр., 69. — обућа ж 3b.

— обућ: в. вућ. — обућица ж. — овадер, 182. — ови а б, 37, 39,

67, 125, 150. и д. — овакви а б, 37, 150. и д. — овако: т. 92, c.

180. и д. — овамо, т. 92, c. 180. и д., 204. — бван вна м 1Aа, т. 90,

c. 45, 57, 58. — оварисат шем b свр. „у Србији“. — бвас вcа м 1Aa,

т. 90, c. 45, 54. — ође-н-а-к-e-p: т. 24, с. 27, 117, 125, 180. и д. —

овегодине (прил.), 183. — овегодишњи а е. — омнина ж 3b : аугм.

од бван. — омнић м 1Ab. — омнујски а б. — овогов: 150. — блики

а б, 37, 117, 125, 150. и д. — бликб, т. 92, c. 180. и д. — блички.

а б. — овсени а б. — овсеница: т. 90. — oćћк м 1Aа „овсик . . . у

Сријему . . . дивља зоб“; семење јасена, јавора и сл., 110. — овуго

дину, 183. — овуда: т. 92, c. 180. и д. — бвца ж 3c (ген. мн. оваца),

т. 90, c. 42, 44, 60. — овчар м 1Aа, т. 90. — овчевина ж 3b: овчије

млеко, т. 90, c. 51. — овчетина ж: овчије месо. — овчица ж 3b. —

öвчи а е, т. 92, c. 120, 160. — огањ гња м 1Ab, т. 90, с. 57, 58,

144. — огдан-: в. под ондан-. — оглав, 141. — огледало с 1Bc, 49.

— оглушак: купи оглушке. — огњило с 1Bc. — огњиште с 1Bc (за

ложење), т. 90. — ограда ж. — огранак ника м 1Aа. — огризак ска

м 1Ab. — огризине ж мн.: остаци хране (об. сточне). — огрлина ж,

т. 90, c. 51. — огуглат ам а свр. — од (предл.), 114, 187, 192. —

öдоле. — одавно. — одаја ж. — окле. — оноле. — одар дра м 1Ab,

т. 90, с. 57, 58. — отoле. — одвика ж, т. 90. — одвише. — одговор

бра м, т. 90. — одгонетат ам А“ несвр. — одива: т. 90, c. 50. —

одијело: т. 90. — одлика: с одликом (= с одличним успехом). —

одломак мка м 1Aа. — одлука ж. одвајање (млади). — одма. — од

мјена ж. — одмор м 1Ab. — одмбран рна рно, т. 92, с. 65. — од

некле, 180. и д. — одовуд, 114. — однекуд. — одоле, 180. и д. —
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одољети opјат

одољет лима“ свр. — одонуд, 114. — одбрм 1Ab: што „одере“ (пре

мори). — одрина ж 3b. аугм. од одар, т. 90, c. 51. — одрoд м 1Ab.

Н одртина ж, т. 92, c. 51. — отсвакуђ, 180. и д. — одука ж. —

одy(х)а ж. — ожег м 1Ab: ватраљ, лопатица за жар. — Ожеговице

ж мн.: село у Озринићима. — ожица ж 3b: кашика. — ожичица ж.

Место на дну предњег споја ребара. — ожичњак м „у Црмн.“, 127. —

озад. — озбиљан љна љно. — озгор, 185. — оздол, 185. — озим ж.

— озимачан чна чно (о крави). — озими а б (о житу). — озлијеват

ам А“ несвр. : кварити се од металног суда (о храни); уп. заожљет.

— Оз(д)ринићи м мн. (племе), 127. — оз(д)ринићки а б. — Оз(д)po,

127. — ојађели а б, 159. — ока ж 3b, т. 90. — окат а о. —

оквир м, т. 90. — оклад м 1Ab : опклада. — окласина ж (у клипу

кукуруза). — окно с 1Bc. — окб (предл.), т. 92. — око с 1Bc. —

Околишта с мн. (у Цу). — около, 192. — окош(т) шта што: сувоњав,

кошчат. — окрајак јKa м 1Aа. — окретан тна тно (р.). — окријек м.

жабокречина. — окриље с 1Bc. — окрњак њка м 1Aa: на пример крњи

зуб. — окрс: на окрс бијелога свијета = на целом свету (појач.). —

окрсни: вас окрсни свијет. — округа гла гло, т. 92. — окрута ж:

прибор за упрезање у рало. — окука ж (р.). — оли: т. 92. — олб

кан вна вно. — олово с т. 90. — олтар м 1Aа. — омакаљ кља м. —

омарат ам а свр.: обломити (камен). — омашке, 66. — омраза ж. —

он (њега, пут њега, али пу њега — Момишићи), т. 92, c. 37, 67, 121,

150. и д. — онадер, 182. — они она оно, 37, 67, 125, 150. и д. —

онакви ква кво, с. 37, 150. и д. — онакб (онако), 180. и д. — онамо,

180. и д. — онда(p), 182. — огдан: прексутра, 182. — огданвече:

прексутра увече, 183. — огданујутро. — оне-н-а-к-e-p: т. 24, c. 27, 180.

и д. — оноле, 180. и д. — онемоћат ам а свр. — оновечери: прек

синоћ, т. 92, c. 183. — оногов: 150, 158. — онолики а б (онолики),

150. и д. — онолико (прил.), 180. и д. — ономадашњи а е. — оно

мадне: прекјуче, т. 92, c. 182. — ономланик: т. 92, c. 183. — онуда:

т. 92, c. 180. и д. — оп(а) (узв.). — опаљика ж 3b: где је растиње

спаљено. — опаметит ћм А“ свр. — опанак нка м 1Aа. — опанчар м

1Аа: калуп за обућу. — опа(н)чина ж 3b. — опанчић м 1Ab. — опет,

185. — опиљугат ам а свр. фиг. појести, „очистити“. — оклад м 1Ab:

опклада. — оплата ж. — оплијеха ж (Бје): место на њиви где не

никне усев. — оподојчит им В свр.: оставити без младета (козу или
овцу). — опомена ж (р.). — опорит а о, т. 92. — опоштит се им а“

свр. — оправит им b свp.: лијепо си оправијо! — опрашек м 1Ab:

прашење, окопавање. — опрез м (р.). — опрека ж. кожна врпца. —

опреше (непром.) потребан, уп. преша. — опрхнут: опрха је (= од

растао је) Бје, 170. — опута ж 3b. — општина/бвштина ж, 118. —

општински а б, т. 92. — под-орават (т. 72) несвр. , — ора(ј) брла

м(мн. орлови), 45, 54, 57, 58, 132. — ораторатема“/b несвр., т. 91,

c. 73. — ораћи ћа ће. — ораг м 1Ab. — ора(г)ов а о. — Оравац вца

м 1Aа. — Орави До (у Цy), 124. — ора(г)овина ж. — Оравчанин м

(мн. Оравчани). — орач м 1Aа. — орашчић м 1Ab, Т. 90, с. 48. —

брдија ж (нп), т. 90. — ориз м 1Ab. — орјат м 18b: тврдица. —
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орјатица IIаМIIат“

орјатица ж. — орјаство с 1Bc. — орјацки а б. — opjáштина ж: твр

дичлук. — орлина ж 3b аугм. — орлић м 1Ab. — орлобитина ж:

месо кокоши коју орао убије. — брлов а о, т. 92, с. 64. — Орловић

(НП). — орлушина ж 3b. — рмарјармар м 1Aа: орман. — ортак м

1Ab. — ортат ам а свр.: кидисати. — ортачит се им b несвр. —

ортачки (прил.). — оружје с 1Bb, т. 90, c. 120. — oca ж 3b, т. 90.

— осам, 38. — осама ж. — осамдесет. — осамдесети а б. — осамит

се им А“ свр. — осамнајес. — осамнајести а б. — осамнајесторо/осмо

poнајеc(торо). — освета ж. — освит м 1Ab, Т. 90. — освитак тка м

1Ab, т. 90, c. 46. — осим: т. 90, c. 192. — бĆе с 1Bb, 110. — оскудан

дна дно. — ос(л)éкнут се нем А“ свр. — осми а б, т. 92. — осмина

3b. — осмица ж. 3b. — осморо, 38. — основа ж, т. 90. — особит а о,

т. 92, c. 67. — особито. — осоје с 1Bb, т. 90, c. 49. — оспина ж,

т. 90, c. 51. — оспријед: спреда. — осредњи а е. — остали а б. —

останак нка м 1Aа. — остатак тка м 1Aа. — уз-остит се им а“ свр.:

усирћетити се. — отава ж, т. 90. — отац оца м 1Ab, 132. — отет

отмем о свр. — Оти (место у Албанији): до Оти (Ко). — отимат/отимат

ам/мјем bЈА“. — отимачина ж 3b. — откад, 182. — окле, 39, 180. и д.

— откос м 1Ab. — откравит им А“ свр. — откравјиват ујем А“-а“

несвр. — откуд)откуђ. — Ото (Ко): легендарни предак отског племена.

— отбк бка м (где је отекло), т. 90. — отоле, 180 и д. — отпадник м.

— отприје/отприђе, 182. — отрине ж мн.: отпаци од сточне хране.

— отрбв: т. 90. — отрбван вна вно. — отуд, 24, 114. — отуташан

шна шно: позамашан. — оћуз м 1Ab: дрипац. — овицир!-ер м 1Aa,

106. — офрље (прил.): отприлике, насумце (ДБје). — о0x). — оцат

öцта/оста м 1Ab, 127. — уз-остит се им а“ свр., 127. — очајлије ж

мн. 3b : наочари. — очевина ж 3b : очинство, 51. — оченаш м 1Aa.

— очи ж мн. 4a, 146. — очигледно (р.). — очин ина ино. — очинство

с 1Bb „у Сријему“, 49. — очињак њка м 1Aа „очинци“. — очињи а е.

— очни а б. — очух: т. 90. — ошвице ж: навезени део женске ко

шуље у нар. ношњи. — оштар тра тро. — из-оштрават (т. 72) несвр.

— оштримице. — оштрина ж 3b/d. — оштрит има“ несвр. — оштрица

ж 3b.

па (па 2) (св.). — пабирак pва м 1Aа. — Павић м 1Ab : име,

47. — Павићев а о. — Павићевић. — Павле м 1Вb. — Павлов||

Павлов а о. — пад м 1Aa: низбрдица и сл. — падавица ж. — падат

ам b несвр. — панут нем b свр. (р. панут), 170. — пажња ж 3а, т.

90, c. 52. — пазар м 1Aа. — пазарит им А“ несвр./свр. — пазит им

b несвр. — пазуво с. — пала ж 3c: ашов. — паламар м 1&а : лес

пећух, т. 90, c. 47. — палат ам а несвр.: прекопавати ашовом. —

палац лца м 1Aa, 124. — палимет м 1Ab : парче, остатак: не остаде

од њега ни палимета. — палит им А“ несвр. — палица ж. — пали

чица ж. — палутица ж 3b : део рашчереченог брава. — паљевина ж

3b, т. 90, c. 51. — паљетак тка м: мали клип кукуруза, т. 90, c. 46.

— потпаљиват ујем А“-а“ несвр. — памет ж. — паметан тна тно, т. 92,

c. 65. — памидора: в. помидора. — пампат а о : врло матор, 159. —
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памрав IIeTa

памрав м 1Ab : „памрак“. — памтит: т. 91. — памук м 1Ab. — па

наија ж 3b. — Пандурица ж 3b (у Цу). — панут: т. 91. — пањ м

1Аа (мн. пањеви). — пањега ж: удубљење у зиду. — пањина ж 3b.

— Пањић м 1Ab, Т. 90. — пањкат ам b несвр. — пањок м 1Ab :

векна. — папак пКа м 1Aа (мн. папци/папкови), 132. — папар пра

м 1Ab, Т. 90. — папит им b несвр.: јести (об. о деци). — папоњак

бњка м, 46. — папрат, 127. — прапатина ж 3b, 127. — Прапатни До

(Цу). — папрен а о. — паприка ж 3b. — паприт им b несвр. —

паприца ж 3b. — папричица ж. — с-папуњат ам а свр.: спалити

(експр.). — пар м 1Aа. — пара ж 3b (од течности). — пара ж 3b

(о новцу), т. 90. — параброд м, т. 90. — парапет м 1Ab. — пара

поган ж : више него поган. — парастос м, т. 90. — с-париват ујем

А“-а“ несвр. — парит им b несвр. — с-парит им А“ свр. — парица ж,

т. 90, c. 53. — паројак бјка м, 46. — парта ж За: нијесу парта (нису

пар, не одговарају по вредности један другом). — партизан м 1Aa,

т. 90. — партизански а б. — партија ж (новија реч), 50. — пас пса

м (мн. пси паса), 59. — пас м 1Aа (мн. пасови): појас, поколење. —

пасават (т. 72) несвр.: пролазити. — пасат ам а свр.: проћи. — на

пасат ам А“ несвр. (о стоци). — пасат шем b несвр. — о-пешиват

ујем А“-а” несвр. — пасина ж 3b : аугм. од пас. — пасић м 1Ab. —

пасиште с 1Bc, т. 90, c. 49. — паČак м пеј. (о човеку), т. 90, c. 110.

— паČаков а о. — паČакуља ж 3b. — пасалук м 1Ab. — паси а е,

110. — паски (прил.), 66. — панут: т. 90. — пас пасем bА несвр.,

178. — пастбрче орчета с. — пастрма ж. — патак тка м 1Aа. —

патаврљак љка м 1Aа: патрљак. — патарица ж 3b, т. 90, c. 53. —

патина ж: маст за обућу. — патисат шем b несвр. — патит се им b

несвр. — патихнут нем b свр. (Бје). — патка ж 3b. — патња ж За,

т. 90, c. 52. — Патријаршија ж 3b (у Метохији), т. 90. — патуља ж

3b : група, колона. — паук м, 41, 73. — пауков а о. — паун м, т. 90. —

паучина ж, т. 90. — паат ам А“ несвр. (жито паачем). — паач/пач м

1Аа: широки суд за жито, 126. — пачат се ам а несвр.: уплитати

се. — паша м 3b (звање), т. 90. — паша ж 3b (на пашњаку). — па

шеног м 1Ab. — пашин ина ино. — пашњак м, т. 90. — Паштровићи м

мн. — пашчад ж. — пашчадија ж 3b. — пед ж 4а: педаљ, 141. —

педенца ж 3a: узбрдица. — педесет. — педесети а б. — Пејо м 1Вb,

т. 24. и д. — пека ж 3b : на њу ми је пека (= криво). — за-пекат

ам а свр. безл. : (резултативно) имати пеку. — пелена ж, т. 90. —

пелијеж м: обод, ивица. — пелин/пелим м 1Ab. — „пењати“; в. пет.

— пењел м 1Ab: четка за кречење. — пењелчић м 1Ab. — пепељав

а о. — пепељак м 1Aа „у Црмн.“ — пепео ла м. — Пераст м 1Ab.

— Пераштанин м (мн. Пераштани). — перит им А” несвр.: усправ

љати, постављати, т. 91. — Периша м 3b. — Перишин ина ино. —

Перишић. — перјаник 1Aа, т. 90, c. 47, 104. — перјаница ж 3b, т.

90, c. 53. — перјаништво с 1Bb, т. 90. — перје с 1Bb. — перо с

1Bc. — перпер м: црногорски новац, т. 90. — перут: прGх)ут. — пе

рућат ам а несвр.: перутати. — Перућица ж 3b. — пестит им А“ не

свp.: тромбољити (усне). — пет (број), 38, 113. — пета ж 3c. —
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петак тка м 1&а. — Петар трам 1&b. — пет пењем (пео пела, пек

пе), 173. — ис-пет пнем о свр. (аор. Испек испе). — пети а б. —

петина 3b. — петица ж 3b : дебљи део откинуте стабљике. — петица

ж 3b (бројка). — Петко м 1Вс. — Петковдан вадне м. — петља ж

3b. — за-петљават (т. 72) несвр. — петљавина ж 3b, 51. — петљат

ам а несвр. — петљица ж. — петнајес, 38. — петнајести а б. —

петнајесторо / петоронајеc{торо). — петни: петна жила, 65. — пе

торица 3b. — петоро, 38. — петорострук а о. — Петрана ж 3b. —

Петров(Петров а о, 64. — Петровић Страна, 147, 187. — Петруша

ж 3b. — Песто, 164. — Пећ ж 4b. — Пећанац Hца М 1Aa, 136. —

пећ печем а несвр., 129, 170, 177. — пећина ж 3b. — пећићак м.

ослонац за ражањ. — пећиница ж. — пециво: т. 90. — пецит им b

свр.: змија га пецила. — пецкат ам b несвр. — пецнут нем b свр. —

печа ж. 3b (тал. реzza). — печат м 1Ab. — печатит им b несвр. —

рас-печаћиват ујем А“-а” несвр. — печеница ж 3b : леђни мишић

свиње. — печењак м 1Aа „у Грбљу“. — печобраз а о: безочан. —

у-печобразит им b свр. — чепурка ж печурка, 127. — Пеша м 3b

хип. — пешкир м 1Aа (р.). — пи (узв.): фуј. — Пива ж 3b. — Пи

вјанин м (мн. Пивјани). — Пивјанка ж. — пивски а б. — пизма ж 3b.

— пијавица ж (и: клин), т. 90. — за-пијавичит им свр.: заклинити.

пијан-: в. пјан. — пијаца: в. пјаца. — пијез м 1Aа: терет за притис

кивање. — пијенут нем А“ свр. — пре-пијецат ам/чем А“ несвр., 169.

— пијук м: пијукање. — пијукат чем b несвр. (о пилету). — пик :

на то ми је пик (= до тога ми је нарочито стало). — пикат ам b

несвр.: говорити пи. — у-пилават (т. 72) несвр. — пилад ж. — пилат

ам а несвр.: жуљати. — пиле с 2d. — пилеж м 1Ab. — пилећи а е.

— пилићи м мн. — пилица ж. — пиличник м. — пило с 1Bc: осока

(течност) испод ђубрета. — пиљет лим А несвр.: пиљити. — пиљкат

ам b несвр.: диркати: — пиљнут нем b свр. — пиљуг м: каменчић.

о-пиљугат ам а свр.: опељешити. — пињата ж 3b: котао који се горе

сужава. — за-пињат њем b несвр. — Пињића Д6, 187. — ис-пипават

(т. 72) несвр. — пипат ам/пјем b несвр. — Пипер м. — Пипери м

мн. — Пиперка ж. — пиперски а б. — пиплaд ж (р.). — пипнут

нем b свр. — Пипо м 1Ва: предак Пипера по легенди (Ко). — пипун

м: диња. — д-пират ем b несвр. — ис-пират ам А“ несвр. — пиргас

ста сто, 159. — пирлија ж левак, 50, 106. — пот-пириват ујем А“-а“

несвр. — пирит им А“ несвр. — пиpун м. виљушка. — пис (узв. за

гоњење мачака). — писанија ж 3b. — писаница ж траг пелцовања. —

писар м, т. 90. — писарица ж. име кози са ситним шарама. — писат

шем А“ несвр. — пот-пишиват ујем А“-а“ несвр., 169. — писка ж

3b: пиштање. — писка ж 3а: писак за дипле. — писмо с 1Bb. —

писнут нем b свр. — пита ж 3b. — питак тка тко: пријатан за пи

јење. — питање с 1Bc. — питат ам А" свр./несвр. — питат ам b несвр.:

хранити. — пит пијем 28 несвр., т. 91, c. 178. — ис-питиват ујем

А“-а“ несвр., 169. — за-питкиват ујем А“-а“ несвр. — питом а о (пи

товна гора — Извори), т. 92. — питомина ж 3b. — питомит им несвр.,

т. 91. — питура ж За: боја. — питурат ам а несвр. — пића ж 3b. —
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шиће. шљуштати

пиће с 1Bb. — пиџун м 1Aа: парапет, корниџ. — пишманит се им

А“ свр./несвр. — пишталина ж. слаби извор. — пиштат им А несвр.

(о звуку и води). — Пиштет. т. 90, c. 13. — пјан а о. — пјанац нџа

м 1Aа. — пјанит се им b несвр. — пјаница ж. — пјанство с 1Bb.

пјанчина ж 3b. — пјат м 1Ab: тањир. — пјатић м 1Ab. — пјаца ж

3b. — пјеват ам b несвр. — пјевачица ж 3b. — пјега ж 3b. — пјегав

а о. — пјезат ам b несвр.: с муком ходати (например по снегу). —

пјена ж 3b. — пјенит им b несвр. (и: скидати пену). — пјесма ж

3b, 50. — пјесмарица ж. књига са песмама. — пјесмица ж. — пјешке/

пјешки, 66, 184. — плав а о (само о говечету), 159. — Плав м 1Ab.

— Плавјанин м (мн. Плавјани). — пре-плавит им А” свр. — пла

вöња м 3b. — плавуља ж 3b. — плазит им b несвр. (језик). — плакат

чем b несвр. — плакат чем А“ несвр. — о-плакиват ујем А“-а“ несвр.

(о води и о плачу). — плакнут нем b свр. (према плакат), т. 91. —

плам м 1Aа, т. 90, c. 1, 133. — пламат ам а несвр. — пламит им А“

несвр.: оштрити (фиг.). — пламичак чка м 1Aа. — пламћет тим а

несвр. — план: 141. — пландиште с. — пландоват ујем несвр. —

Плане ж 3c: име, т. 24. и д. — планина: т. 90, c. 51, 62. — пла

нинка ж 3а (о жени која ради на катуну). — планут нема свр., т.

91. — пласа ж 3b: бусен, пласа леда; пласа крви (усирене). — пласат.

ам а несвр. (о снегу). — плас(т) м 1Aа (мн. пластови). — пластит им

А“ несвр. — пластић м 1Ab. — плата ж За/с, т. 90. — платит им

А“ свр. — платиша м 3b. — плаћат ам А“ несвр. — пот-плаћиват

ујем А“-а” несвр. — плах а о (Бје). — пла(x)овит а о. — плач м

1Ab. — плачкав а о „у Грбљу“. — плачко м 1Вс. — плачкуља ж

3b. — у-плекáват (т. 72) несвр. — плекат се ам а несвр.: уплитати

се. — племе с, 45, 62. — племеник м 1Aа, т. 90, c. 97. — племенски

а б, 65, 66. — плес плетем а несвр. — плетеница ж 3b. — плетиво:

т. 90. — плетиља ж 3b, т. 49, 90, c. 42, 44. — плетићи: плетића

ћгла. — плећат а о. — рас-плећават (т. 72) несвр. — рас-плећат ам

а свр. (о болу у плећима). — плеће с 1Bc. — плећи ж мн. 4b, 141,

146. — плећка ж 3b. — плећо м 1Ва, т. 24. и д. — плећоња/плећота

м 3b. — пре-пливават (т. 72) несвр. — пливат ам/(в)јем b несвр., 69.

— пливач м, 48. — пјет плијевем bА (В-А) несвр., 71, 173. —

плијен м 1Aа. — плијенит им А“ свр. — за-плијетат ћем А“ несвр.

— плима ж 3b (о јакој киши). — плитак тка тко, т. 92. — плићак

м 1Aа. — пловит им а“ несвр. — плод м 1Ab, Т. 90. — плодан дна

дно. — плодит се има“ несвр. — плојка ж За. — плоснат а о, т.

92. — плот м 1Ac. — плотина ж 3b. — плотић м 1Ab. — плоча ж

3b. — плочас ста сто. — плочат а о. — Плочата Главица (у Цу). —

плочетина ж 3b. — плочица ж. — плуг м 1Ab. — плужина (НП). —

пјас (узв.). — пјаскат ам b несвр. — пјаснут нем b свр. — пјачка

ж 3b. — пјачкат ам b несвр. — пјева ж 3b. — Пљевља с мн. 1Bc.

— пјезат: в. горе. — плоштимице, 53. — пјуват јем b несвр., т. 91,

c. 69, 73. — пјуна ж 3b. — пјунут нем b свр. — пљусак: т. 90, с.

46. — пјускат ам b несвр. — за-пјускиват ујем А“-а“ несвр. — пјуснут

нем b свр. — пјуцкат ам b несвр. — пјуцнут нем b свр. — пјуштат
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По - - - IIОЈЕвана.

им А несвр. — по (предл.), 148, 190, 192. — по-(преф.), 161. — по

(половина): по леба, леб и по, 125. — побаучке, 184. —побашка (прил.).

— побједа ж. — побраз м. повраз. — побратим м т. 90. — побратимов

а о. — побратимство с 1Bb, т 90, c. 49. — Побрђе с 1Bc: село у

Метохији. — побро (вок.) (НП). — повађат се: в. —вађат, 169. —

повелик а о. — поверетан тна тно: бедан, отрцан. — поверетит се им

b свр. — поверетком 1Вс. — поверетница ж. — поверетњак м. — по

вијач м 1Aa: врста биљке пузавице. — повлака ж. — повој м 1Ac,

т. 90, с. 41, 44, 45. — побраз м. повраз. — повратак тка м 1Ab. —

повр/повр. (предл.). — повукуша ж 3b „у Рисну“: скитница или сл.

— поган ж (о човеку), 141. — поган а о. — поганац нца м 1Aа (у

клетви, ваљда змија). — поганит им b несвр. — поганлук м 1Ab, 47.

— поганштина ж 3b. — погањски а б, 65, 66, 160. — погача ж. 3b.

— погачица ж. — пођеко, 157. — пођешто, 157. — погибија ж. —

поглавар м 1&а, т. 90. — погле: погледај, гле. — поговбр брам. —

погодан дна дно. — погодба ж 3b. — погрешка ж (p.), т. 90, c. 50.

— под (пода мнбм), 67, 193. — под м 1Ab (мн. поди/подови): под

зидана њива. — подбјел м 1Ab (биљка чији листови имају бело на

личје). — подвала ж. греда испод зида. — подвеза ж. — подводан

дна дно. — подвоз м 1Ab. — Подгоричанин, 47. — подеротина ж.

— подзидина ж: зид којим је нешто подзидано. — подина ж 3b:

аугм. од под. — подланица ж. — подлога ж. — подмладак тка м

1Ab. — подмука кла кло, т. 92. — подне (непром.), 125, 141. —

подно/подно (предл.). — подножје с 1Bc, т. 90, c. 49. — подобар бра

бро. — подббрит се им А“ свр. — подор м 1Ab: накнадно, попречним

браздама поoрани крај њиве. — подоцкан. — подочњак м. очњак

(зуб). — подранит им b свр. „у војв.“. — подрепит се им, А“ свр.

— подрепњак м. — подругљив а о. — подубок а о. — подускрајан

јна јно „подускрајно“. — подумента ж За: темељ (зида), 106. — за

подументат ам а свр.: почети из темеља. — подусплинут нем А“ свр.:

зајезерити (о води). — подусплињиват ујем А“-а” несвр. — подуста

јат ајем b несвр. — подустат нем b свр.: подусплинут. — позадуго.

— поздрав м, 141. — поземјуша ж 3b (о биљци). — позлата ж.

— позледит им А“ свр., 105. — позлеђиват ујем А“-а“. — познаница

ж. т. 90. — појам јма м 1Aа. — појас м (НП, иначе пас). — појата

ж 3b, т. 90. — појатина ж. — појатица ж, т. 90, c. 53. — појило

с 1Bc. — појит им а“ несвр. — покајање с. — покајница ж. — по

кладе ж мн. 3b. — покладоват ујем несвр. — поклање с 1Bb. —

поклон м 1Ab (p.), т. 90. — покојни а б. — покојник м. — покој

никова о. — покојница ж. — покољ м 1Ab. — покбран рнарно. —

покрађа ж, т. 90. — покрај (предл.). — пократак тка тко. — по

кривач м 1Aа. — покров м 1Ab, 41. — покровац вца м 1Aа, т. 90.

— покујство с 49, 128. — пола ж 3b. — пола (прил.). — полазник

м, т. 90. — полако(те): т. 92, c. 204. — политов м 1Ab. — политбња

м 3b. — политуља ж 3b. — полица ж 3b. — поличица ж. — по

лбван вна вно. — половина ж 3b. — половит им b несвр., т. 91. —

полог м 1Ab. — полом м 1Ab. — полубрат м. т. 90. — пољана ж 3b.
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- Пољаница
- прав

— пољаница ж, т. 90. — поље с 1Bc. — пољице с 1Bb. — помагабог

(поздрав), помага-ви-ббг, 185. — помајка ж, т. 90. — помама ж. —

помен м (р.), т. 90. — помет м 1Ab. — пометина ж. — помидора ж

За: парадајз. — помагаббг: поздрав. — помор м 1Ab, 41. — помб5 оћи

ж. — помотњица ж. биљка, 117, 126. — помрчина ж, т. 90, c. 51.

— понавише: помало навише. — понајвише, т. 92. — понаниже: по

мало наниже. — понапријед: помало напријед. — понат нга м 1Aa:

поен у картању. — понеђеник м. — понешен а о: врло одан, 159. —

понизан зна зно. — поноћи, 141, 183. — понта: Оштра Понта, ши

љата страна маља. — понтат ам а свр.: померити. — понтура ж 3a:

прехлада. — поњава ж 3b. — поочим м, т. 90. — поп м 1Ab (мн.

попови), 57, 58. — попадија ж 3b. — попадијин ина ино. — попара

ж. — попас м 1Ab: јутарња паша: пушти браве на попас. — попац

пца м 1Ab, 54. — за-попит се им а“ свр. — поплат м 1Ab: табан.

— попов а о, 64. — поповски а б, т. 92, c. 42, 65, 66. — попбдне,

т. 92. — попола. — потпонац нца м 1Aа: „попонац“, мајчина душица.

— попрека ж. ширина стопала (као мера). — попречке, т. 92, c. 66,

184. — попријеко. — попруг м 1Ab „у Лици“. — попут: 193. —

поред: 193. — поређе: — свакојему на поређе (тј. редом). — порез:

т. 90. — пореза ж. — пород м 1Ab. — портела ж 3b : вратанца у

поду или у тавану. — портик м: ходник. — поруга ж. — порука ж.

— порција ж, т. 90, c. 50. — посад (прил.), 182. — посао: т. 90, с.

57, 58. — посат сем а“ несвр.: сисати. — посвбјчад ж, 53. — посе

стрима ж, т. 90. — поćедак тка м 1Ab. — посланик м 1Aа, т. 90,

c. 47. — посленик м 1Aа, т. 90, c. 47. — посленица ж 3b, т. 90. —

пошље, 182. — послуг м: послух. — послушан шна шно. — пош

љедњи а е. — посред/посред. — посрнут нем b свр. — пости ж мн.

4b. — постав м 1Ab: платно. — постава ж. — посан сна сно, 65. —

постит им а“ несвр. — постопица ж. слаба пртина или стаза. — по

суђе с 1Bc. — пот м 1Ac. — потадер, 182. — потајни а б. — по

тајно. — потамо (прил.). — потантна тно. — потврда ж (р.). — потит

се има“ несвр.: знојити се. — поћера ж. — потка ж 3b. — поткивач

м 1Аа. — потмуо ла ло. — поток м 1Ab. — потомак мка м 1Aа, т.

-90. — потоњи а е: последњи. — потбч: у потбч. — поточић м 1Ab,

т. 90. — потпала ж. — потпар ж: доњи листови дувана кад усахну.

— потпис м 1Ab, т. 90. — потпразница ж. овца за приплод (За);

уп. праз. — потпуно (р.), т. 92. — потрага ж: — потрбушке, 184. —

потреба ж. — потребан бна бно: сиромашан. — потребит а о : по

требан, нужан, т. 92, c. 67. — потремак мка м 1Aа: трем. — потрпе

жњак м. — повaра ж пуштијо браве у повару. — почеок м: опанак

од коже с чела говечета („у Боци“). — почем(почем), 212. — почетак

тка м 1Aа. — почивало с 1Bc, 49. — почиват ам А“ несвр., 169. —

починак нка м 1Aа. — починут нем b свр. — почис сти ж: вуна са

ногу, репа и главе. — пошавница ж.: летва на крову. — поширок а о.

— пошта ж 3b. — поштијер м 1Aа: поштар. — поштен а о. — по

штењак м 1Aа. — поштењачина ж 3b. — поштење с 1Bb. — пра

баба ж. — прабабин ина ино. — прав а о (прави), 63, 162. —
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правац пресуда

правац вца м 1Aа. — правда ж За. — правдат ам А“ несвр., т. 91. —

праведан дна дно. — праведник м. — прави а б. — правит им b

несвр. — правица ж 3b, T. 90. — правичан чна чно, т. 92, с. 65. —

по-правјат јам b несвр., 118. — право (прил.). — праворога ж, 54.

— правцат а о, т. 92. — праг м 1Ab (мн. прагови)прагови). — прађед

м, т. 90. — праз м 1Aа: приплодни ован. — празан зна зно. —

празнишат а о: празан-празнишат, 159. — празнов м 1Ab. — праз

норук а о. — празнословит им b несвр. — праља ж 3b, т. 90, c. 42,

44, 50. — прам м 1Aа, т. 90, c. 36, 133. — прамат ам а несвр. —

прапрађед м, т. 90. — прасад ж. — прасац сца м 1Aа, т. 90. — прасе

с 2b. — прасетина ж. — прасећи а е. — прасит се им А“ несвр. —

прасица ж 3b. — праска ж 3b (прасква и прасак). — праскозорје с

1Вb „у Рисну“. — праснут нем b свр. — прат перем хр-а несвр., т.

91, c. 69, 177. — пратит им b несвр. — пратљача ж. 3b, т. 90, c. 53.

— пратња ж 3а, т. 90, c. 52. — праћа ж 3b. — праћакат се ам а

несвр. — праћакнут се нем b свр., т. 91. — праћат се ам а несвр. —

праћнут се нем b свр. — праунук м. — праг м 1Aа, т. 90. — „пра

шак . . . прашидба“: в. опрашек, — о-прашиват ујем А“-а“ несвр. —

прашина ж 3b. — прашит им А“ несвр. — прашник м 1Aа: прашник

брашна. — праштат ам А“ несвр. — праштат им А несвр. — први

јенац нца м. — првина: није му то првина, т. 90. — првиче: у првиче,

т. 90. — првичници м мн. — првом (прил.), 183. — првотеока ж. —

прга ж 3b: јечмена кафа. — пребијели а б. — пребисмачит се им b

свр.: превесити се преко нечега. — пребол: т. 90. — пр(иј)евара: т.

90. — превијача ж. 3b: колиба. — превјесина ж. дрипац. — превоз

м 1Ab. — превртљив а о, 64. — превртљивбс ости ж. — прегљица

ж. — у-прегнут нем А“ свр., 170. — преграда ж. — преградак тка

м 1Ab. — пред (преда мнбм), 67, 114, 193. — у-предат ам А“ несвр.

— предиво: т. 90. — предлог м 1Ab, 105. — предpучак чка м 1Ab

„у Рисну“, 46. — предpучковат ујем свp. и несвр. — преćедник м,

106. — пређа ж 3b. — пређетина ж 3b. — пређица ж. — прежат

им А несвр. — прежваље с 1Bc : превој, ждријело. — презат жем

А“ несвр. (о запрези). — презат ам b несвр. (од нечега). — на-пре

здан. — презданковат ујем свp. и несвр. — презиме ена с, т. 90. —

презимењак м, т. 90. — презнога: обуо на презногу. — презут пре

зујем В свр. — прекада ж. — пре(к)о, 124, 193. — прекопреосудтра,

182. — преоČутра, 117, 182. — прекрвник м „прекрник“. — пријелаз

. м 1Ab, 105. — прелијеп a o. — преља ж 3b, т. 90, с. 44, 50. —

прем: ђе прем? = где управо? — према (предл.), 24, 190, 193. — до
премат ам А“ несвр. — преметачина ж 3b: претрес, претрага. — до

премит им А“, свр. — пренеразит се им А“ свр. — пренос м 1Ab,

105. — прео: преко. — преобразит се им b свр. — преобука ж, т.

90. — пре-оновечери, 183. — пре-ономадне, 182. — преосред (предл.).

— препелица ж, т. 90, c. 53. — препеченица ж 3b. — препорука

ж. — препрека ж. — препун а о. — преријечат се ам А“ свр.: спо

речкати се. — прес (узв., при раду око коња). — прескубењак м (о

мршавом човеку). — преснијетит се им А“ свр.: онесвестити се, кло

нути. — престанак нка м 1Ла. — прес предем. bА несвр. — пресуда
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претати просјакиња

ж. — претат ћем b несвр., т. 91. — претек: на претек. — претијо

ла ло. — претравит им А“ свр.: једва осолити. — у-прећегнем А“

свр. — пречац: на пречац. — за-пречиват ујем А“-а“ несвр.: пречком

затварати. — пречка ж 3b: попречна летва. — преша ж 3b: потреба.

— пржећ а е: пргав, — пржина ж. песак. — пржит им b несвр. —

пржун (пржулин м 1Aа (за пржење кафе). — при (предл.), 190, 193.

— пријењат ам А“ несвр. — пригат ам b несвр.: пржити (месо, јаја

и сл.). — приговбр бра м. — прид (само у ген.: прида). — пријатан

тна тно, т. 92. — пријатељ м, т. 90. — пријатељев а о. — пријатељит

се им b несвр., т. 91. — пријатељица ж 3b. — пријатељичин ина

ино. — пријатељски а б, 65. — пријатељство с 1Bb. — прије, 105,

182, 212. — пријебој м 1Ac „у Будви“, т. 90, с. 41, 105. — прије

вара: т. 90. — пријеклад м 1Ab, 105. — пријекор м 1Ab, 41. —

пријелаз м 1Ab, 105. — пријенут нем А“ свр.: прионути, прилепити

се, 167. — пријеплет м 1Ab, 105. — пријеранак нка м 1Aa: купус

или репа кад се оставе за семе, да расту и друге године. — пријесан

сна сно: неуквашен (о хлебу). — пријет м 1Aа „у Боци“. — до-пријет

прем х вp. — пријетит им А“ несвр. — пријетња ж 3а, т. 90. —

пријечат ам А“ несвр. — пријечац чца м 1Aа. — пре-пријечит им

А“ свр. — пријечњак м. — прикрајак јKa м 1Aа. — прилика ж 3b.

— приликом (мод. прил.): вероватно, 213. — прилицат се чем b

несвр.: личити. — прилог м 1Ab (p.). — приљубак пКа м 1Ab: део

бадњака од засека до дна. — примат ам А" несвр. — примит им А“

свр. — приморац рца м 1Aа, т. 90. — приморје с 1Bc, т. 49, 90. —

принова ж. — прионути: в. пријенут. прислуга ж. споредна слава.

— присоје с, т. 90, c. 49. — присбјкиња ж 3b (НП), т. 90. — при

сбјни а б. — приспјенак нка м 1Aа: одрастао дечак (експр.). — при

стан м 1Ab. — пристаниште с, т. 90. — приступ м 1Ab, Т. 90. —

притвор м 1Ab. — притка ж 3а. — прича || причма ж 3а. — причало

с 1Bc. — причат ам А“ несвр. — причес(т) м 1Ab. — причестит им

А“ свр. — причешће с 1B. — причешћиват ујем А“-а” несвр. —

причма ж 3a, 50. — приш(т) м 1Aa, 132. — пркос м 1Ab, т. 90. —

прлина ж 3b: уп. прло. — прлит им А“ несвр.: прљити. — прло с

1Вb: голет. — „прљати“: в. брљат. — проват ам А“ несвр./ свр. —

пробирач м 1Aа. — пробојац јца м 1Aа. — провалија ж 3b. — про

вара ж: згуснуто и исцеђено млеко. — прбвод м 1Ab. — провртан

тна тно: сналажљив. — продаја ж. — продб оли ж, т. 90, c. 141. —

продбчица ж 3b : дем, од продб. — прождирало: што и грло: ува

тише се грло за прождирало. — прождират ем b несвр. — прож

дријет ждрем о свр. — проз(a): кроз, 193. — прозор: т. 90. — пролаз

м 1Ab. — пролазак ска м 1Ab. — прољетњи а е. — прољетбс, 183.

— прољетошњи а č. — прољеће с 1Bc, т. 90. — промаја ж (р.). —

промјена ж. — пропас стиж. — пропито/пропју: просто: пропју ми

се не мили, 185. — пропланак нка м 1Aа, т. 90. — прброк м 1Ab,

т. 90. — просац сца м 1Ab. — Просени До (у Цу). — просидба ж

3b. — просијек м. — просипача ж. 3b. — просипачан чна чно: ра

сипан. — просит им а“ несвр. — проčaк м. — проćaкиња ж 3b. —
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просјаков пушкомет

проćaкoв а о. — проćaчит им А“ несвр. — проćaчки а б, 66. — про

скураж. — проскурица ж. — проскурњак м „проскурњак . . . у Рисну“.

— прослава ж. — прос(т) ста сто: да си проста и од бога благословена.

— простирач м 1Aа. — простирка ж. — о-простит има“ свр. — просуља

ж 3b : тигањ. — против. — противан вна вно, — процијеп м. —

прошевина ж 3b, т. 90, c. 51. — прошња ж 3b, т. 90. — прпор м:

супрашица. — прпош м: прпор 3 (Вуков речник). — прсат а о. —

прси ж 4b, 141. — прскават (т. 72) несвр. — прскат ам b несвр.:

Фрктати (о кози). — прснут нем b свр., 170. — прст) м 1Ab (мн.

прсти), 60, 131, 146. — прстен ена м, т. 90. — прстење: 134. —

пртен а о. — пртенице ж. мн. 3b: гаће. — пртењача ж. 3b. — пртина

ж 3b. — пртиница ж, т. 90. — пртит им b несвр. (о снегу), т. 90.

— пртит им b несвр. (о бремену). — пртљавина ж 3b : пртљање;

нешто неосновано, глупо, 51. — пртљат ам а несвр.: брбљати. —

прћија ж 3b. — пруга ж 3c, т. 90. — пружат се ам А“ несвр. —

пружит им b свр. — прут м 1Aа (мн. пpутови). — прутак тка м 1Aa.

— прутас ста сто. — прутић м 1Ab. — пруће с 1Bb. — о-прхнут.

опрха је: дорастао је (Бје), — прцат ам b несвр.: померати се, није

више прца: није уопште растао. — прцат ам А“ несвр. (о гоњењу).

— прцнут нем b свр. — прч м 1Ab (мн. пpчи): приплодни јарац. —

Прчањ м 1Ab. — прчевина ж 3b, т. 90, c. 51. — прштат им А не

свр. — прштит им b несвр. — пршут м 1Ab. — пршута ж 3b (гра

дивна именица). — псећи а е, т. 92. — псина ж 3b: аугм. од пас. —

псоват/псоват ујем а“ несвр., т. 91, c. 69, 73. — тица ж 3b. — спуж

м 1Аа (мн. спужеви). — спужалина ж: (с)пуж. — пјезат ам b несвр.

— пукнут нем b свр., 170. — пукотина ж 3b, т. 90. — пуктат ћем

а“ (тим а несвр. — пула: нема у њега пуле (лепоте). — пун а о. —

пунан а о, 65, 159. — пунит им b несвр. — пунцат а о, т. 92, c.

159. — пре-пуњат ам А“ несвр. — пуње: пуње и проскуре. — пупак

пка м 1Ab. — пупољак бљка м. — пупуљ м. — пуст) ста сто. —

пустара ж 3b. — пустина ж, т. 90, c. 51. — пустиња ж 3b. — пу

штит им b свр., т 91. — пустоловина ж. што остане без наследника.

— пустосват м 1Ab. — пустош ж. — пут м 1Aа (мн. путови), 45, 56,

132, 146, 147. — пут (предл.), 114, 193. — пут(а) (мултипл.), 38, 183.

— путаљ м. — путања ж 3b. — путањак њка м 1Aа. — путањица

ж, т. 90. — путас ста сто. — путијер м 1Aа „у Црн.“, 106. — за

путит се им А“ свр. — путит им b несвр.: везати ноге. — путљага

ж 3b: путања. — путмина ж. накнада за путовање. — путник м: ни

јесам путник никуђ. — путница ж. — путнички а б. — пућерица ж

3b. — пућ кнем b свр. — пућкат ам b несвр. — пyг м 1Ab: пух. —

пувалица ж „у Црмн.“, т. 90, c. 53. — пуват ам А“ несвр., 122. —

пувица ж. — пy(в)нут нем А“ свр. — пувотат оћем а“ несвр., 122.

— пуцат ам b несвр. — пуце с 1Bc, 141. — пуцкарат ам а несвр. —

пуцкат ам b несвр. — пуцнут нем b свр. — за-пучат ам А“ несвр.

— пучина ж (морска). — за-пучит ћм b свр. — пушит им b несвр.

— пушка ж 3b (и: затубаста страна чекића). — пушкар м. — пушке

тарица ж 3b: пушкарница (прозорчић) (Љп). — пушкомет м 1Ab. —
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»пуштавати расти

пуштават (т. 72) несвр. — пуштат ам А" несвр., т. 91, c. 173. — пуштат

им а“ свр, 173. — пуштеница ж 3b. — пуштит ћм b свр., 173. —

пушчани а б, т. 92. — пушчетина ж 3b. — пушчица ж. — чела ж

Зd, т. 90. — шеница ж 3b. — шенични а 5.

рабећа е: који се плаши од бола, 159. — работаж 3b. — ра

бöтат ам b несвр., т. 91. — работник м. — работница ж. — раван

мна мно. — раве ж мн. 3b: орман, полица. — равице ж мн. — по

рамнават (т. 72) несвр. — рамнат ам а несвр. — рамнина ж 3b. —

рамнит им А” несвр. — рамница ж 3b. — рад м 1Aа (мн. радови).

— рад а о (комп. ради). — Рада ж 3е, т. 24. и д. — Радан м 1Ab.

— радан дна дно. — Раде м 1Вb, т. 24. и д. — рад (предл.), бога

ради, 193. — Радивоје м (НП). — радит им А" несвр. — радиш м:

окреће се ка радиш. — радиша м 3b: радан човек. — радни а б. —

радник м. — радница ж. — радња ж 3а, т. 90. — Радован м. —

радоват се ујем несвр. — Радоје м. — Радојица м, 52. — Радбјка ж,

т. 90. — Радомир м. — Радоња м, 52. — Радосав м. — радбс ости

ж. — радосан сна сно. — Радош м, т. 90. — Радуле м. — Радуша

ж 3b. — рађат ђем А" несвр., 169. — од-рађиват ујем А“-а“ несвр.

— раж ж 4b, 130. — ражањ жња м (мн. ражњеви) 1Aа. — ражњић

м 1Ab. — разблудница ж, т. 90, c. 53. — разбој м 1Ac. — разбо

јиште: т. 90. — разборит а о, т. 92, c. 67. — развалине ж мн., т. 90.

— разговбр бра м, т. 90. — разговбран рна рно. — разградан дна

дно: нескладан. — разлаз разлаз м 1Ab. — разлика ж, т. 90, c. 54.

— различан чна чно. — различит а о, т. 92, c. 67. — разлог м 1Ab.

— разложан жна жно. — размак м 1Ab, т. 90. — размирица ж, т.

90. — размјена ж, т. 90. — размјерак pКа м 1Aа. — разрез м 1Ab,

т. 90. — разум м 1Ab, т. 90. — разуман мна мно, т. 92. — разуми

јеват ам А” несвр. — разумјет ћјем В свр./несвр. — разура ж: што

је разурено. — разурит им b свр., т. 91. — рај м 1Ac (p.). — Рајко

м. — рак м 1Ab. — Рака ж Зе: хип. од Радојка, т. 24. и д. — ракам

м 1Ab; ракамат: в. рекамат. — ракија ж 3b. — ракијетина ж 3b. —

раки(н)ски а б, 65, 160. — ракијица ж. — Ракита ж 3b (у Цу). —

ралица ж. — рало с 1Bc: справа и мера. — раматизам зма м 1Ab. —

рамо мена 2c, 62, 141. — рана ж 3b. — рани а б. — ранијоц м, т. 90.

— ранит им b свp. (о рани). — ранит им b несвр. (о раном устајању).

— раница ж. — рано (прил.). — рањ м 1Ab (мн. рањи/рањеви), 131.

— рањав а о. — рањевина ж 3b, 51. — рањеник м. — рањиват/pa

њават ам А“ несвр. — раоник м, 124. — рапа ж 3b: рупа. — рапав

a o, 64. — рапорт: 141. — рапица ж дем. — paca/páца ж 3b. — ра

сад м 1Ab. — расадник м, 47. — расипача ж. 3b. pacлипна жена. —

раскалабават (т. 72) несвр. — раскалабат ам а свр.: разместити, уре

дити. — раскорак м, т. 90. — раскрсница ж, т. 90. — раскршће с

1Вс, т. 90, c. 59. — раскубен а о: презаузет, претрпан пословима и

обавезама. — раскућа ж: в. бескућа, т. 90. — раскутњик м. — расб

öли ж „расб, расола m.“ — распикућа ж. — расправа ж, т. 90. —

pac(т) м 1Aа. — растанак нка м 1Aа. — с-растат ам А" несвр. — pac

18 Српски дијалектолошки зборник



274 М. Пешикан

рат Роган

растем А несвр. — рат м 1Ab (мн. ратови|ратови), 142. — ратит им

b несвр. — ратни а б. — ратник м. — ратоват ујем несвр. — рачун

м 1Аа. — за-рачунават (т. 72) несвр. — рачунат ам а несвр. — ра

чунџија ж 3b. — Рашо м, т. 24. и д. — рашта (шашта: нема шашта).

— раштањ/раштан м 1Ab: кељ. — рбат ата м 1Ab: хрбат, 142. —

pваљ м 1Aa: уpвина. — pвина ж 3b: уpвина. — ргат ам b несвр.:

жбаркати, чачкати. — pГнут нем b свр. — рђа ж 3b, т. 90. — рђат

ам b несвр., т. 91. — рђица ж, т. 90, c. 53. — ребарце с, т. 90. —

— ребра с мн.: уздужни зид куће. — ребро с 1Bc. — регнут нем b

несвр.: мастика регне (тј. има оштар укус), т. 91. — ред м 1Aа (мн.

редови). — редак тка м 1Aа. — с-редит им А“ свр. — ређат ам А“

несвр. — сређиват ујем А“-а” несвр. — рекамат ам а несвр.: правити

украсне рупице на платну. — репа]репја ж 3b. — репав а о. — ре

пак пКа м 1Aа. — репат а о. — репат ам а несвр.: ићи у ритама;

радити траљаво. — репина ж 3b. — под-репит се им А“ свр.: упу

тити се (пеј.). — репић м 1Ab. — репица ж.: дем. од репа. — репица

ж 3b: као репић. — репо м 1Ва, т. 24. и д. — репов м 1Ab: одр

панац. — репоња м 3b. — репуља ж 3b. — репчић м 1Ab. — реса

ж 3c. — ресат а о. — рећ речем b свр., 169. — рецка ж 3b: зарез.

— рецкат ам b несвр. — рецнут нем b свр. — речит а о, 67. —

речица ж 3b: проред. — речица ж 3b: дем. од ријека. — решетат ам

а несвр. — решетка ж 3b, т. 90. — решето с 1Bc, т. 90. — ржан а о:

65. — ржаница ж 3b. — ржина ж 3b (њива). — Ржишта с мн. 1Bc

(у Цу). — Ржишта (у Пјешивцима). — риба ж 3b. — рибар м. —

рибат ам А“ несвр. — рибица ж. — рибјИ a е. — ривина ж 3b.

урвина. — ривоточина ж: уpвина. — риђ a e, 159. — риђа ж 3b

(о кози и о жени). — риђан м 1Ab: ко је риђ, — риђило м 1Вс

(јарац). — Риђица ж 3b : вода у Цу. — риђом 1Ва, т. 24. и д. —

pиђов м 1Ab. — ризик/ризик м. — ризикат ам а свр./несвр. — ри

зичан!ризичан чна чно. — риједак тка тко. — пре-ријезат жем А"

несвр. — ријека ж 3c. — ријеч ж 4а. — ријечат се ам А“ несвр. —

pика ж 3b. — рикат чем А“ несвр. — рикнут нем А“ свр. (и: почети

се сурвавати). — рилас ста сто. — рилица ж.: усна. — рило м 1Ва,

т. 24. и д. — рилоња/рилота м 3b. — пре-риљават (т. 72) несвр. —

риљат ам а несвр.: рити (о свињи), јести (пеј.). — по-риљит им А“

свр.: посрнути. — ринут нем b свр.: гурнути. — Рисан сна м 1Ab.

— рисански а б. — Ристо м 1Вb. — с-pицат|-ријецат чем А“

несвр. (слова у буквару). — ришкат ам b несвр.: рити. — Риш

њанин м (мн. Ришњани). — Ришњанка ж. — ришћат ам а свр./

несвр.: рескирати. — pКа ж 3b : рита. — pКат чем А“ несвр. —

pкнут нем А“ свр. — pКовит (прид.): полууштројен. — рњат се ам

а несвр. — роб м 1Ab, 57, 58. — роба ж 3b. — робија ж 3b. —

робијаш м 1Aа. — робиња ж 3b, т. 90, c. 52. — робињица ж (НП),

т. 90. — робит им а“ несвр. — робје с 1Bc, т. 90. — робоват ујем

а“ несвр. — Ровине ж мн. — ровит а о. — ровитават (т. 72)

несвр. — ровитат ам а свр. (о јајету). — Ровци м мн. — Ровча

нин м (мн. Ровчани 1Ab). — рог м 1Ac (мн. рогови). — Роган м
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“Poгановић самораст

1Аb. — Рогановић. — рогат а о. — рогач м 1Aa: дефектни плод

шљиве; врста јужног воћа. — рогача ж. 3b : врста репе. — pбго м

1Ва, т. 24. и д., — рогоња м 3b. — род м 1Ac, 42. — родан дна

дно. — родбина ж, т. 90, c. 51. — родитељ м. — родит им а“ Свp.

— родица ж. рођака. — рођак м. — рођакат ам А“ несвр. — рођени

а б, т. 92. — Рожај м 1Aа, т. 90. — рожина ж 3b. — розга ж 3b.

— рбј м 1Ac. — ројит се им а“ несвр. — рок м 1Ac. — рокело с

1Вс: калем за конац. — рокелце с 1Bb дем. — роктат ћем а“) тим а

несвр. — pб(н)дулица ж.: калем за конац. — ронит им а“ несвр. —

póca ж 3b, т. 90. — росан сна сно. — росит им а“ несвр. — росица

ж, т. 90, c. 53. — рпа ж 3b, т. 90. — рпица ж. — руб м 1Aа (мн.

рубови). — за-pубит им А“ свр. — за-pубјиват ујем А“-а“ несвр. —

руга ж 3a/с. — руд а о. — руда ж 3b: име овци. — рудас ста сто.

— рудеж м 1Ab, 46. — рудина ж 3b/d, т. 90. — Рудине ж мн.

3b/d, т. 90. — рудица ж 3b. — руђет дим А несвр. — рудник м. —

рудоња м 3b. — ружа ж 3b. — Ружа ж 3b. — ружит им А“ несвр.

— ружица ж. — рујан: рујнб вино. — рујевина ж, т. 90, c. 51. —

Pујишта с мн. (За). — рука ж 3c(d), 60, 146. — рукав м 1Aa, 146,

147. — рукав(ч)ић м 1Ab. — рукавица ж. 3b. — руковат ујем а“

несвр. — руковет ж, 106, 142. — рукопис м, т. 90. — румен а о,

т. 92, с. 65. — румен ж. — руменило с 1Bc. — руменкас ста сто,

т. 92, c. 66. — руметин(умертин м 1Aa: кукуруз. — Румија ж 3b. —

Румица ж (име). — рунит им А“ несвр. — руно с 1Bb. — рунце с

1Вb. — руњав а о. — руњат а о, т. 92. — руње ж мн. 3b. — руњo

м 1Ва, т. 24. и д. — руњота м 3b, 138. — рупа ж 3b. — рупетина

ж 3b. — рупица ж. — рупчина ж. — Рус м 1Ab (мн. Руси), 131. —

Русија ж. — руски а б. — рутав а о. — руво с 1Bc. — ручават

(т. 72) несвр., 173. — ручак чка м 1Aa, 46, 132. — ручањи: ручање

доба. — ручат ам А“ свр./несвр. — ручетина ж 3b. — пре-ручиват

ујем А“-а” несвр., 169. — пре-ручит им А“ свр. — ручит се им А“

свр./несвр. — ручица ж 3b, 36. — ручник м 1Aa.

с (са, су). — сабја ж 3b. — сабјица ж (и: перуника). — сабор

м 1Ab. — вас сва све. — Сава м 3b. — саватават (т. 72) несвр. —

саватат ам а свр.: обузети (о болести и сл.). — Савета ж 3b. — Са

вица ж. — савјет м 1Ab (p.). — савјетан: ни Čетан ни савјетан („ни

лук јео ни лук мирисао“; не знајући шта је у питању). — савјетоват

ујем несвр. — васколик а о. — Саво м 1Вb, т. 24. и д. — савGа)рдак

м, т. 90. — савр/савр (предл.). — сад (прил.). — садашњи а е. —

садит им А" несвр. — садносадно (предл.). — пре-сађиват ујем А“-а“

несвр. — сакат а о. — сакатит им b несвр. — салампат ам а свр.:

обрлатити. — солондар (сулундар) м 1Aа. — садата ж За (р.), т. 90.

— салит им b несвр. — салиџ м, т. 90. — сало с 1Bc. — салоња м

3b: дебељко. — сам а о. — самани а б. на самани Лучиндан. — самар

м 1Aа. — самар(ч)ина ж 3b. — самарчић м 1Ab. — самарџија м 3b,

т. 90. — Самарџић: презиме у Кривошијама. — самац мца м 1Aа. —

сандруги / самодруги а б. — само. — самокрeс м 1Ab. — самораст) (род

18 k
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самотвор свршетак

не знам); нпр. кромпир који сам израсте, где није сађен. — самотвор

а о. — самотиња ж 3b. — самоћа ж 3b. — самоук м 1Ab. — самоуче

c. — саморан а о. — самораница ж. — сантрећи а е. — самцат а о,

т. 92. — сан сна м, 57, 58. — санак нка м 1Aа (НП), 46. — ра-санит

се им b свр. — сањив а о. — Санџак м 1Ab. — саоне ж мн. „саони“.

— саонице ж мн., т. 90, c. 53, 124. — сапи ж 4а. — сапун м, т. 90,

c. 47. — сапунада ж За: сапуница. — сапунат ам а несвр. — сапунав

(a o, 64. — Сарајево с. — сарајевски а б. — сарма: т. 90. — сасвијем

прил.). — сасред/сасред (предл.). — састав м 1Ab. — саставак вка

м 1Aа. — састанак нка м 1Aа. — сат м 1Aа (мн. сатови = часовници,

иначе сати 4a), 131, 146. — сатвар ж. — сатић м 1Ab. — саће с 1Вb,

т. 90. — сан м 1Aа (мн. санови): сахан. — сач м 1Ab (мн. сачи/са

чевијсачеви). — сачма ж 3b (p.), т. 90. — саџак м 1Aa, 47. — са

ција м 3b. — свадба ж 3b. — свадбоват ујем несвр. — свадит се

им b свр. — свадљив а о. — свађа ж 3b. — свађат се ам b несвр.

— при-свајат јамујем А“ несвр., 169. — свак м 1Aа (мн. свакови). —

свакакав: 151. и д. — свакако, 179. и д. — сваки а б, 151. и д. —

свак{o), 151, 158. — свакојак а о. — свакојако (прил.), 179. — сва

који а е, 151. — свакуђ/свукуђ. — сванут не а“ свр., т. 91. — сва

нуће с 1 Bb. — свањиват ива А“ несвр. — свастика ж 3b. — сват м

1Ab (мн. сватови)свати), 131. — сватовски а б/сватовски а б, 65. —

свачи ија ије, 151, 158. — свашто (свачеca/свачегајсвашта), 151, 158.

— све (прил.): стално, 185. — сведно, т. 24, c. 27. — свекар кра

м 1Ab, Т. 90. — свеколико. — свекрва ж. — свекрвин ина ино. —

свекрвица ж. — свекров. т. 92, с. 64. — свемогући а е. — свесрдно.

— свет а о (свети/свети-), 37, 38. — светац еца м 1Aа. — светитељ

м. — светит им А“ несвр. — светковат ујем несвр.: празновати. —

светковина ж. — по-свећиват ујем А“-а“ несвр. — свештат/свјештат

ам а несвр. — свештеник м 1Aа, т. 90. свиђат ам А“ несвр.: ота

љавати, — свјесан сна сно, т. 92. — свијес стиж. — о-свијестит им

А“ свр. — свијет м 1Aа. — свијета тла тло. — свијетљет тлим А

несвр. — свијетњак м. — свијећа ж 3c. — свила ж 3c. — свилат ам

а несвр. (о кукурузу). — свилен а о, т. 92. — свилокос а о. — сви

лорун а о. — свирала ж (р.). — свират ам А“ несвр. — свирет им

А несвр. — свирка ж За. — свирнут нем А“ свр., т. 91. — свита

ж 3b. — свитак тка м 1Aa: што служи за осветљење. — свитан тна

тно „у Боци“. — свитат ће о несвр. — ćедок м 1Ab, 110, 117. —

седочит им b несвр., т. 91. — ćедоџба ж 3b. — свјесан сна сно, 65,

129. — ćетан тна тно: ни Ćетан ни савјетан, 110. — свјетина ж

3b, 117. — о-свјетлат ам а свр. — свјетлбс ости ж (р. ; об. ви

ђело). — ćетоват ујем свр./несвр., 110, 117. — свјецки а б, 65. —

свод м 1Ab. — свој своја своје, 150. и д. — свак м 1Aа.— својан

јна јно: својтљив. — својжбина ж: „својбина“. — својит им а“

несвр. — својски (прил.), 65. — својта ж 3а. — сраб м 1Aa, 118. —

срабав а о. — о-срабат ам b свр. — сврака ж 3b. — свратак тка м

1Ab: назадак. — србјет им А несвр., 118. — сврснут се не о свр.:

припасти на ум. — свр. (предл.): сврх, врх. — свршетак тка м 1&а.
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свуд сиротан

— свуђ, 127, 180. и д. — се, себе, 67, 150. и д. — себичан чна чно.

— севап м 1Aа. — севит се им b свр.: преварити се, погрешити. —

сегнут нем b свр: тргнути, 170. — до-сегнут нем Аb свр. — седам,

38. — седамдесет. — седамдесети а б. — седамнајес, 121. — седам

најести а б. — седамнајестина 3b, т. 90. — седамнајесторо. — седамсто,

164. — о-седлават (т. 72) несвр. — седлас ста сто. — седлат ам а

несвр. — седленик м 1Aа. — седло с 1Bc. — седми а б, т. 92. —

седмина 3b. — седмица ж 3b. — седморица 3b. — седморо, 38. —

седморонајеc{торо). — седморострук а о. — шежањ жња м 1Aа, т. 90,

c. 126. — сезат ам b несвр. : трзати. — до-сезат жем А“ несвр. —

сеја ж Зе, т. 24. и д. — сека ж 3е, т. 24. и д. — секат ам а несвр.:

носити с напором. — o-c(л)éкнут се нем А“ свр. — Секула м. — Се

куловић. — секунд м 1Aa, 147. — селам м 1Aа (НП). — селит им

а“ несвр. — село с 1Bc, 62. — сељак м 1Aа. — на-сељиват ам А"

несвр. — сењ м 1Ab (мн. сењи): „сен“, 131, 144. — сенат м 1Aа. —

сенат (уп. код В сент): туда је куници сенат — тун ћеш је лако на

мамит. — Сењ м 1Ab: брдо на граници Цуца и Грахова. — Сењанин

м (мн. Сењани) (НП), т. 90, c. 47. — Сењанка ж (НП), т. 90. —

сењски а б, (НП), 66. — сеоце с, т. 90, c. 31, 34, 35. — сератлија

м 3b. — сердар м, т. 90, c. 36. — сердаров а о (али: Петар Сер

дарев). — серт а о: јак (о дувану). — сестра ж 3d. — сестримит им

b несвр. (НП). — сестрин ина ино, т. 92. — сестрица ж (НП), т. 90,

с. 53. — сестрична ж 3b, т. 90. — сестричић м, т. 90. — до-сећ

егнем А“ свр. — сејирит им b несвр. — сив а о (о говечету), т. 92,

c. 159. — сивоња м 3b. — сивуља ж 3b. — сига ж 3b : масиван

камен. — сиграт се ам а“ несвр. (о деци). — сигура о. — сигурават

(т. 72) несвр. — сигурат ам а свр. — сијат ем b несвр., 69, 104. —

сијач м, т. 90, с. 48. — сијеват ам А“ несвр. — сијевнут нем А“

свр. — сијед а о. — сиједат ам А“ несвр. (према čес). — сијено с

1Вb. — сијер а о: сив, 159. — пре-сијецат ам А“ несвр. — сила ж

3b. — силан лна лно. — сиљацат ам А“ несвр. „силацати се . . . у

Бачк. . . . скитати се“: скакати, ђиласати. — сиљацит им А“ свр. —

силит се им b несвр. — силовит а о. — сиљац-: в. под силац-. —

Симана ж 3b. — Симо м 1Вb, т. 24. и д. — сисија ж 3b „симсија“.

— Симуња ж 3b : узвисина између Бјелица и Ћеклића. — син м

1Аа (мн. синови), 131, 143. — синак нка м 1Aа, т. 90. — Синет: 13.

— синко (вок.). — синовац вца м 1Aа. — синовица ж. 3b. — си

новски а б, 65. — синбвчевјсиновчев а о. — синоћ, 127, 183. — си

нотњи а е. — синут нем А“ свр. — синчић м 1Ab, 48. — сињ a е,

159. — сиња ж 3b: чврсте длаке у вуни. — сињава о (о вуни). —

сињи а е. — сипат пјем b несвр., т. 91. — сипјет им А несвр. —

сипња ж 3а, т. 90. — сир м 1Ab. — сирит им b несвр. — сириште

с, т. 90. — сиров а о. — сировина ж 3b. — о-сировит им b свр.:

најести се сирове пиће (о стоци). — сирома(х) м 1Ab, 106. — си

ромаш ж зб. — сиромашак шка м 1Aа. — сиромашан шна шно, 106,

126. — сиромашица ж. — сиромашки а б. — сиромашки (прил.). —

сиромаштво с 1Bc. — сиромаштина ж. — сиротан тна тно. — сиро
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сиротиња -скробити

тиња ж 3b. — сиротињски а б, т. 92, с. 65, 66. — сирочад ж. —

сироче ета су т. 90. — сирчић м 1Ab: дем од сир. — сиса ж 3b. —

сисат ам ајшем а“ несвр. — сисетина ж 3b. — сисица ж. — сит а о.

— ситан а о : сит, сит-ситан, 65, 159. — ситан тна тно. — ситнеж.

м 1Ab. — ситнина ж 3b. — ситнит им b несвр., т. 91. — ситница

ж, т. 90, c. 53. — ситничар м. — ситничарит им А“ несвр. — сит

ничит им несвр. — ситно. — ситнозрнас ста сто. — ситноперас ста

сто: ситног лишћа. — сито с 1Bc. — сић м 1Ab „у Грбљу“. — сицкат

ам b несвр.: сиктати. — сицнут нем b свр. — сичија ж 3b: нервоза,

брига. — сичијат ам а несвр. — ćajaн јна јно, 110. — ćajëт се им А

несвр., 110. — сјаранит се им b несвр. — ćевер ера м, т. 90. — će

верина ж. — ćеверит и несвр.: обртати на сјеверину (о времену). —

ćеверни а б, 65. — ćедала с мн.: еуфемизам за стражњи део тела. —

ćедат ам b несвр. — ćедећке, 184. — ćедник м 1Aa: камен згодан

за седење. — ćедник м. село, седење. — ćедница ж. — ćека ж 3b.

оштар мраз. — ćека ж 3b: раса, пасмина. — ćекира ж 3b. — ćеки

pина ж. — ćекирица ж. — ćекириште с. — ćекнут нем b свр.: пла

нути (о човеку). — ćеме с 2c, 62. — ćемењак м : клип кукуруза за

семе. — ćен м 1Ab: ćен цркoмни (освећено гробље). — ćеница ж. 3b.

птица. — ćеновит а о. — ćенокос м 1Ab. — ćењат а а свр.: ćењала

га смрт. — про-ćењат ам а свр.: постати прозиран услед дотрајалости

(о тканини). — ćера ж 3b: овчији зној, млеко одмах после млађења

или тељења; „сијер“. — ćec ćeдем b свр., 169. — сјетан тна тно

(НП). — ćетит се им b свр. — ćећат се ам b несвр. — ćећ ćечем

ајсијечем bА несвр., 170. — ćецкат ам b несвр. — ćецнут нем b свр.

— ćеча ж. 3b. — ćечивица ж 3b. — ćечиво су т. 90, с. 48. — ćутра,

110, 182. — ćутравече, 183. — ćутрашњи а е. — ćутри дан (= су

традан) и сл. — Скадар дра м 1Ab. — скадарски а б. — казаљка

ж (на сату). — скакавац авца м, т. 90, с. 48. — скакавица ж (риба). —

скакат чем А“ несвр. — по-скакиват ујем А“-а” несвр. — скалајшкала

ж 3b : степеник; сличан крашки облик. — скале/шкале ж мн. 3b.

мердевине. — скапават (т. 72) несвр. — скапат пјем b свр. — ска

пулават (т. 72) несвр. — скапулат ам а свр.: спасти. — скитарат ам

а несвр. — скитат тамућем А“ несвр. — скитач м, т. 90, с. 48. —

скитачки а б, т. 92. — скитачина ж 3b: скитња; аугм. — скитињат

ам а Несвр. — скитња ж 3а, т. 90. — „скичати“; в. квичат. —

складан дна дно. — скобаљ м, т. 90. — скок: т. 90. — сколит им

а“ свр. — скопат ам а свр, „у Боци“. — скопбс ости ж нема ско

пости (тј. снаге или могућности). — скоро. — скоросат шем b свр.:

гронути (услед старости). — шкорпија ж, т. 90. — скоруп м. —

скорупац м : павлака. — скот м 1Ab (само о човеку). — скотан

тна тно. — скотина ж 3b. — скочањит им А“ свр. — скочит им

а“ свр. — скрада ж 3c, 127. — скрај (предл.), т. 92. — скрата

ж 3b: болест (празноверица). — скресине ж мн.: одсечено грање. —

скриња ж 3b „у зап. кp.“ — скрињетина ж 3b. — скрињица ж. —

скркнут се нем b свр.: згуснути се, 170. — скроб м 1Ab: каша, јело

од брашна. — за-скробит им а“ свр.: учинити сличним скробу. —
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скромутина
- сомић

шкромутљина ж 3b: „скромутина“. — ра-скубат ам А“ несвр. —

скубнут нем b свр. — скуп м 1Ab. — скуп а о. — скупоћа ж 3b.

— скус скубем А несвр. — скут м 1Aа. — слаб а о, 160. — слабит

им b несвр. — слабо (прил.). — слабос ости ж. — слаботиња ж 3b.

— слабуњав а о. — слава ж 3b. — славан вна вно. — славит им b

несвр. — славја ж (НП). — сладак тка тко. — сладит им А“ несвр.

— на-слађиват ујем А“-а” несвр. — слама ж 3b. — слањка ж 3a:

cламка, 116. — сламница ж „у Боци“, т. 90, c. 121. — слањчица ж.

— слан а о. — слана ж Зајс. — сланик м 1Aа, т. 90, c. 47. — сла

нина ж 3b/d. — сланиница ж. — сланобитина ж: што слана опали.

— слас стиж 4а. — по-слат шљем В свр. — слаткоран а о. — слачат

ам а несвр.: постајати сладак. — o-c(л)éкнут се нем А“ свр. — сли

јепа о. — слијепац пша м 1Aа. — слика ж 3b. — слина ж 3b. —

слинав а о. — слинит им b несвр. — сличан чна чно. — слобода ж,

т. 90. — слободан дна дно. — слободит им а“ несвр. — слово с 1Bc.

— словце с 1Bb. — слога ж 3b. — сложан жна жно. — сложит им

а“ свр. — слом м 1Ab. — слугам Зајс. — служба ж 3b, т. 90, c. 50.

— по-служиват ујем А“-а“ несвр. — служит им А" несвр. — слуз ж

4a. — слузав а о. — служит им А“ несвр. — слутња ж 3а, т. 90.

— до-слућиват ујем А“-а“ несвр. — слушат ам b несвр. — слушкиња

ж 3b, T. 90. — шљез м 1Ab. — шљезина ж, т. 90, c. 51. — шљеме

ена с 2c, 62; Шљеме (у Цу). — смак м 1Ab. — смет м 1Ab (мн.

сметови), 57, 58. — сметен а о. — сметеница ж. — сметењак м. —

сметња ж 3а, т. 90. — смијалица ж. јамица на образу. — смијат се

ем А несвр., 104. — смијег м 1Aа. — смијешан шна шно. — смјет

смијем 3 несвр., 166, 170. — смјеша ж 3b. — смок м 1Ac. —

смоква ж 3b. — смоквица ж. — смола 3b/смбла 3c ж, т. 90, c. 127.

— цмбница ж 3b: смоласта земља, 127. — смочан чна чно. — смрад

м 1Аа. — смраморит се им свр. — смрдељав а о (дем.). — смрђет

дим А несвр. — смрдљив а о. — смрдљивац вца м 1Aа. — смрдљи

вица ж. — смрдљика ж 3b (биљка). — смрдуља ж 3b. — смрека ж

3b, 112. — смрeков а о, т. 92, с. 64. — смрeкoвина ж 3b, т. 90. —

смрт ж 4c. — смртан тна тно: навали ка смртан. — у-смртит им b

свр. — о-смудит им А“ свр. — смук м 1Aа. — смутња ж За, т. 90.

— смушен а о. — снага ж 3c. — сна(х)а ж: т. 90, c. 122, 123. —

снаша ж 3е, т. 24. и д. — снијеват ам А” несвр./свр., 173. — снијег

м 1Аа (мн. шњегови). — снијежница ж 3b: јама или сл. где се за

држи снег и лети. — снијет м 1Aа. — пре-снијетит се им А“ свр.:

клонути у несвест. — y-cнит усним В свр., 173. — сноват/сноват ујем

a°/b несврш., т. 91, c. 64. — сноп м 1Ab (мн. снопови), 57, 58, 131.

— снопић м 1Ab, т. 90. — снопје с 1Bc, т. 90, c. 42. — шњегопадан

дна дно. — со соли ж 4b, 44, 57, 125, 142. — соба ж 3b: пећ, фу

руна (Љ). — собразан зна зно: супр. од безобразан. — совица ж.

креја, т. 90, c. 53. — совpња ж 3b „у Боци“. — сојилебник м. — сој

м 1Ac. — соко: т. 90, с. 57, 58, 131. — соколит им b несвр. — со

колић м 1Ab. — соколов а о. — солад лда м 1Aа, т. 90, c. 45. —

солило с 1Bc. — солит им а“ несвр. — сомић м: таван од појате. —
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Сора старац

Copa (Cópe), 13. — сорта ж 3b. — co(х)а ж 3b, т. 90, c. 122. —

сочиво с, т. 90. — сочит им а“ несвр. — сошица ж, т. 90, c. 53. —

спават ам А“ несвр. — спавач м 1Aа. — спавачица ж. 3b. — спаран

рна рно. — спарина ж „у Хрв.“, т. 90, c. 51. — спарит им А“ свр.

— спас м 1Aa, 142. — спасавати: 169. — за-спат им оф свр., 173. —

спешигават (т. 72) несвр. — спешигат ам а свр.: уништити, упропа

стити, смаћи. — доспијеват ам А“ несвр. — спица ж 3b: дрвце, длето,

„пица . . . у Дубр.“ — до-спјет спијем В свр., 69. — сплака ж 3b:

простор за прикупљање кишнице. — сплaчина ж (о човеку). — спла

чине ж мн. — сплет м 1Ab. — споља. — спомен м. — споменик м.

— спона ж 3b. — спонтат ам а свр.: обузети (о болести), т. 91. —

спор м 1Ab (p.). — спор а о. — у-спорават (т. 72) несвр. — у-спорит

им а“ свр. — спорбс ости ж. — според — споредник м (НП), т. 90.

— спотаћ се акнем b свр., 170. — спотицат се чем b несвр. — спрам.

— спратит им b свр. — спраћат ћам b несвр. — спрдат се ам А“

несвр. — спрдња ж 3а, т. 90. — спрега ж 3b. — спрема ж 3b. —

спреман мна мно, т. 92. — спрешан шна шно: хитан. — о-спријед:

спреда. — Спуж м 1Aа. — спуж м 1Aа: пуж. — спушки а б. —

срам м 1Aа. — срамит се им А“ несвр. — срамота ж 3b/d, (уп. и

насрамоту), 62, 185. — срамотан тна тно. — срамотит им а“ несвр.

— срамотница ж. — срамотњак м. — Србија ж, т. 90. — Србијанац

нца м 1Aа. — Србијанка ж За. — србијански а б. — Србин/Србин

м (мн. Срби). — србит им b несвр. — срга ж 3b: коза сиве боје. —

cргас ста сто, 159. — срдат ам А“ свр.: свалити. — срдит а о. —

сpдит се им А” несвр., т. 91. — Срђа м 3b (НП). — сребрн а о. —

сребро с 1Bc. —-сред, 40, 193. — средина ж 3b. — средњи а е. —

средопoшће с 1Bc. — срез м 1Ab. — срес сретем b свр., 169. —

сретат ам b/сријетат тамућем А“ несвр., 169. — срећа ж 3b, 112, 185.

— срећан ћна ћно, т. 92. — сриједа ж 3c. — сриjeмоша ж: „срије

муша“. — сркат ам А“ несвр. — сркнут нем А“ свр. — сркотат ћем

а“ несвр.: сркутати. — срма ж 3b, т. 90. — срнут нем b несвр.

срљати. — срочит а о, т. 92. — срочит ћма“ свр., 61. — срп м 1Aa

(мн. сpпови). — српић м 1Ab. — Српкиња/Српкиња ж. — српски а б.

— Српчад ж. — Српче с 2d. — посртат ћем b несвр. — срце с 1Bc.

— срчаница ж 3b: део кола. — стабло су т. 90. — на-ставит им b

свр., 175. — на-ставјат ам b несвр., 118. — Ставбр м, 13. — Стажер

м: имање у Цу. — стаза: т. 90. — стаја ж 3b. — стојат им а несвр.

— стајат/стајат ем b/А“ несвр. — стаклен а о (цклен). — цклит се

им В несвр., 127. — стакло с 1Bc/цкло, 127. — стан м 1Aa: нема му

стана бје. — Стана ж Зе, т. 24. и д. — станац нца м 1Aа (о камену).

— станит се им А“ свр.: не знало му се ђе се станијо. — Станка ж

За. — Станко м 1Вb. — Станоје м. — станут нем b свр., 170; стани

пани: мука, невоља, бити или не бити: ка-дође стани-пани. — ста

њават се (т. 72) несвр.: таложити се. — стањат се ам а свр.: стало

жити се. — стањиват се (несвр. према станит се): није се ниђе

стањива. — стар а о (стари), 63, 162. — стар м 1Aа „у примор.“ —

старат ам b несвр.: старети. — старат се ам b несвр. — старац рца
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старачки стрћи

м 1Aа (мн. старци/старчеви), 132. — старачки а б. — старежина ж.

стареж. — старина ж 3b/d. — старица ж. — старешина м, т. 90,

c. 51, 104. — старешински а б. — старешинство с 1Вb, 49, 104. —

старолик а о. — старбс стиж. — староставне књиге (НП). — старцат

a o, 159. — старчина ж 3b. — стас м 1Ab, т. 90. — стасат ам а свр.

— стасит а о, т. 92. — стат анем b свр. — статива: т. 90. — ствар

ж 4а. — стварат ам А“ несвр. — створ м 1Ab, Т. 90. — створе с

(Бје), 142. — створит им а“ свр. — Стеван м. — стевен м 1Ab: џевап.

— стевенисат шем b несвр.: бдети. — стегно с 1Bc. — стеља ж 3b.

— стеон а о, 118. — стид м 1Aа. — стидан дна дно. — стидећа е:

срамећ. — стиђет се дим А несвр. — стидљив а о. — стизат жем b

несвр. — стијењ м 1Aа. — стимат ам а свр.: почастити; проценити,

т. 90. — на-стират ем b несвр. — стић гнем b свр., 170. — сто (број),

163. — стог м 1Ac, т. 90. — стоговиште с 1Bc. место где је био стог,

49. — стожер м (p.), т. 90. — стожерача ж. 3b: стуб на гумну. —

стожина ж 3b (у стогу). — Стојан м 1Ab. — стојат им а несвр., 173.

— стојећке, 184. — стојник м. в. стојница. — стојница ж. „прођи се

стојнице“. — стока ж 3b. — стокожа ж 3b : биљка са слојевитом

кором. — столица ж 3b. — столичица ж. — штомак мка м 1Ab, 46.

— стонога ж 3b. — стопа ж 3b, T. 90. — стопаница ж 3b, т. 90. —

стопица ж, т. 90. — Тоспуде ж мн. 3b (код В погрешно „Стоспуд“).

— стострук а о. — стоти а б. — стотина ж, 163. — стотинаш м 1Aa.

— стотиница ж, т. 90. — стотински а б: стоти. — сточан чна чно.

— сточар м. — стравит се им А“ свр. — стравичан чна чно, т. 90,

c. 65. — страдат ам А” несвр. — стража ж За. — стражар м, т. 90,

стражарит им А“ несвр. — стражит им А“ несвр. — страмац м 1Ab:

душек. — стрампутица ж. — страна ж 3c. — странчина ж 3b, 138.

странчица ж. 3b, 138. — страпац м 1Ab : критична ситуација. —

страг М ПАа. — стра(x)öта ж 3b/d. — страцина ж: прљав отпадак,

об. од хартије. — страшан шна шно. — страше: комп. од страх, 185.

— страшило с. — страшит им b несвр. — страш(љ)ив а о, 160. —

страш(љ)ивац вца м 1Aа. — страш(љ)ивица ж. — страшни - а:

страшни суд, страшна ура. — стрв м 1Aa: не знало му се стрва.

— стрвит се: не знало му се куј се стрвијо, — обе-стрвит се

им b: изгубити се без трага. — Стреканица ж 3b: увала између Гра

хова и Драгаља, 53. — стрекнут ем b свp.: тргнути се од страха. —

стрех)а, 122. — стрецат ам b несвр. — стриза ж 3b : отсечак тка

нине. — стријела ж 3c. — у-стријелит им Аb свр. — стријељат ам

А“ несвр. — на-стријет настрем о свр., 167. — стрико м 1Ва, т. 24.

и д., c. 36, 45, 134. — стриков а о. — стрина ж 3a, 36, 134. —

стринин ина ино. — стрић ижем bА несвр. — стриц м 1Aа (мн.

стричеви). — стриц (узв., о маказама). — стрицкат ам b несвр. —

стрицнут нем b свp. (маказама), стрелица ж 3b. — стркнут, 170. —

стркотина ж. — стрлекнут/стрлијекнут нем А“ несвр.: - отскочити (о

каквом парчету). — стрлецат/стрлијецат ам А“ несвр. — стрмен а о.

— стрменица ж. — стрнб жито. — стрњина ж 3b: стрњика. — стрбм

ница ж : „строница“. — стрћ/стркнут нем b свр. , стрче му — мрче
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струr Сушица

му: нестаде без трага. — струг м 1Aа (мн. стругови): као блања само

дуже. — струга ж 3b. — стругат жем А“ несвр. — стругнут нем b

свp. (о бежању), т. 91. — струготина ж. — стружица ж дем. —

струк м 1Aа (мн. струкови): струк лука, дувана и сл., 36. — струка

ж 3b : део ношње. — струна ж 3b : длака на гуслама. — стручак

чка м 1Aа. — стручић м 1Ab. — стрцат ам b несвр. — стрцнут нем

b свр. — стрш м 1Ab (мн. стрши)/стрпцијељ м: стршљен, 144, 145. —

стуба (стубе мн.) ж 3b: лестве, 142. — студ ж 4а. — студен а о. —

студен ж. — стуђет дим А несвр. безл. — ступ: Љешев Ступ (у Бје).

— за-ступат ам А“ несвр.: заклањати (нпр. светлост). — за-ступат

ам а свр. : набити (какву цев и сл.). — ступац пца м 1Aa, 132. —

за-ступит им А“ свр. — стуштит се им b свр. — сув а о (комп.

сувји/суши), 122. — сувице ж мн. : суво грожђе. — сувомеђа ж 3b.

— сувоплетница ж.: болест говеда. — сувота ж 3b/d, 122. — сувотан

тна тно. — сувотиња ж 3b. — суд м 1Aа (посуда). — суд м 1Aa

(установа). — судбина ж, т. 90, c. 51. — судија м, т. 90. — судит

iим А“ несвр. — судић м 1Ab. — судиште с 1Bc. — судњи: т. 90. —

пресуђиват ујем А“-а“ несвр. — шужањ жња м 1Ab (мн. шужњи):

ко је запуштен и бедан, 126. — шужбат ам b несвр.: „сужбати“. —

шужбина ж: „сужбина“, 126. — суженица ж.: немужеван мушкарац.

— суживат ујем А“-а“ несвр. — сужит им 1h свр.: сузити, стеснити.

— за-шужњит им b свр.: запустити се. — суза ж 3b, т. 90. — сузит

им b несвр. — „сузити“; в. сужит. — сузица ж, т. 90. — сукат чем

А“ несвр. — за-суковат ујем А“-а“ несвр. — сукнен а о. — сукно с

1Вb. — сукнут нем b свр.: стуштити се, т. 91. — сукpвица ж. —

суложница ж т. 90. — султан м 1Aа. — сулуд а о, т. 92. — со

лондар/сулундар м 1Aа. — сума ж 3b. paЧуна с-он у најбољу суму

људи. — сумават (т. 72) несвр. — сумит им b свp. : наумити. —

сумитит им А“ свр.: поставити сумитице. — сумитице/сумитичке, т.

72, c. 53, 184. — сумићиват ујем А“-а“ несвр. — сујма ж 3а, т. 90.

— сујмат ам А“, несвр. — сумбран рна рно. — суморит а о: суморан.

сумузга ж 3b. — cyнут нем А” свp. : направити почетни покрет:

суну да се пољуби ш њим. — сунце с 1Bb. — сунцокрет м. — сунчат

се ам а несвр., т. 91. — cyњиват ам А“ несвр. (према сунут). — су

очит им а“ свр. — cy(м)пијерна ж За: здела. — супрашица ж. —

сy(м)преш м 1Ab: пегла. — cy(м)прешат ам а свр./несвр. — cyp a o.

— сургун, а они сургун на њега (=навале на њега). — суpумпат се

ам а свр.: стропоштати се. — сурутка ж, 50. — суручат ам несвр. —

сусњежица ж, 112. — сусрет м 1Ab, т. 90. — сустопице. — сус

тримак мка м 1Aa: мелез или хибрид. — за-сут спем о свр., 173. —

Сућеска ж. — Сутoрман м 1Ab. — сутука: т. 90. — сутура ж. слом:

сутура му пукла. — сутурават се (т. 72) несвр. — сутурат се ам а

свр.: стропоштати се, стрмоглавити се. — суx-: в. сув-. — суша

ж3а. — сушан шна шно. — пре-сушиват ујем А“-а“ несвр. — сушит

им А“ несвр. — Сушица ж 3b: река у Бјелопавлићима (Шушица —

ДЗа), 16.
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T ТИШа.

табанат ам а несвр.: табати, — таблица ж. — табор м 1Ab, т.

90. — Табориште с 1Bb (топоним). — таваја ж 3b: столњак. — таван

м 1Ab. — таванит им b несвр. — таворит им несвр., т. 91. —

тавулин м 1Aа: сто. — таде/таде, 182. — тачбина ж, т. 90, c. 51. —

тајин м 1Ab, т. 90. — та та то, 37, 67, 150. и д. — тајит им А

несвр. — так: пар (уп. лик). — такам: пар: двадес такама. — такви

а б. — пре-такат чем Аb несвр. — про-такат ам а свр. резулт.:

штрчати. — такви а б, 37, 150. и д., — такнут нем b свр., т. 91, c.

170. — такб/тако, т 92, c. 179. и д. — такулин м 1Aa: новчаник. —

талас м (р.), т. 90. — таоц м, 124. — Талијан м 1Aа. — Талијанка

ж3а. — талијански а б. — талијер м, т. 90, с. 106. — талик (талих)

м 1Ab. — талишан шна шно. — тама ж 3а (р.). — таман: (баш), т.

92. — таман мна мно. — таманит им А“ несвр. — тамјан м 1Ab. —

тамница ж 3b, 121. — тамничар м. — тамнички а б. — тамноват

ујем а“ несвр. — тамњет ним А несвр., т. 91. — тамо, 180. и д., 204.

— танак нка нко. — танац нца м 1Aа. — тандара-мандара. — тан

дарат ам а несвр.: тандpкати. — тантара ж пеј. (о било каквом пред

мету). — танцоват ујем а“ несвр. — танчица ж 3b: танка земља

(супр. дебелица). — тањат се ам а несвр.: таложити се. — та-огдан:

кроз два дана, 182. — та-оновечери, 182-3. — та-ономадне, 182. —

тапија ж 3b. — тапкат ам b несвр. — тапољак бљка м: патрљак,

46. — Тара ж 3b. — тараца ж 3b „у примор.“ — т(a)pлабука ж 3b.

— тас(т) м 1Aа (мн. тастови), т. 90. — тастаменат нга м 1Aа. — тата

м 3b. — Татар м 1Ab (презиме). — татин ина ино. — тачка ж 3b.

— тачкас ста сто. — ташта ж 3b. — таштин ина ино. — о-тварат

ам b несвр. — с-тварат ам А“ несвр. — твој твоја твоје, 150. и д. —

творило с 1Bc. — о-творит им а“ свр. — тврда о. — тврдина ж

3b/d. — тврдосан м 1Ab (код В прид) „у Рисну“: бјег у највиши

тврдосан кад ме пробуди. — Тврдош м 1Ab: планина у За. — тврђа

ж3а: каменит терен. — те, 213. — теглит им b несвр. — по-тегнут нем

А“ свр., 170. — тегота ж 3b/d: бојим се какве теготе. — тежак шка

шко. — тежина ж 3b. — по-тезат жем А“ несвр. — тек(e), 213. —

телад ж. — телал м 1Aа. — телалит им А“ несвр. — теле с 2d, 45.

— телера ж За: унутрашње прозорско крило. — телећак м. — те

лећи а č. — телешце с 2d., т. 90. — телит се им b несвр. — тељиг

м 1Ab. — темељ м 1Ab. — на-тентат ам а свр.: који ме ђао натента

да одем. — тепсија ж 3b. — терако: „терак“, 186. — терет м 1Ab,

т. 90. — теретан етна етно, т. 92. — терзија м 3b (НП). — теслица

ж: тесла. — тета ж 3е, т. 24. и д. — тетак тка м 1Aа. — тетка ж

3b/d, т. 90, c. 134. — теткин ина ино. — тетков а о. — тећа ж 3b:

лонац, шерпа. — тећ течем а несвр., 170. — за-тећ егнем А“ свр. —

тешко. — ти, 37, 150. и д. — тигла ж 3b. — тијело с 1Bb. — ти

јесан сна сно, 160. — тијеснит им А” несвр. — тијесто с 1Bb. —

пре-тијецат чем А“ несвр. — тијештит им А“ несвр. „у примор.“ —

тиква ж 3b. — тикветина ж 3b. — тиквина ж. — тиквица ж. —

тилут м, т. 90. — тимарит им А“ несвр. — тимун м: планински врх

или гребен. — тинтирике/тиринтике ж мн. 3b. парампарчад. — типа:
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тир трешњевина

типа на типу, крпа на крпу, ни кôнцем швено ни иглбм бодено

(купус). — тир(и): узв. за умиривање козе при мужи. — на-тират

ěм b несвр. (хлеб). — тискат ам b несвр.: гурати. — за-тискат ам А“

несвр. — тиснут нем b свр., 170. — тисовина ж, 51. — тисућа: 73.

— тица ж 3b. — тицат чем А“ несвр. — за-тицат чем b несвр.

(према затаћ). — пре-тијецат чем А“ несвр. — тиштат им А несвр.

— ћена ж 3b „тјена“. — ћеница ж. — ћерат ам b несвр. — у-ће

риват ујем А“-а“ несвр. — ћескота ж 3b/d. — ћешит им b несвр. —

ткаља ж 3b, T. 90. — каница ж. појас у црногорској ношњи. — ткат

ткам/чем В несвр. — тмина ж 3b. — тмуша ж 3b. — тобож. — то

болац бша м 1Aa, 125. — тобочић м 1Ab, т. 90, с. 48. — тобџија м

3b. — товар м 1Ab. — товарит им b несвр. — товарни а б. — то

варчић м 1Ab, 48. — тољага ж 3b. — токе ж мн. 3b. — толики

а б, 37, 150. и д. — толико/толико/тбликб, 180. и д. — толицина

3b „у Рисну“, 51. — тонут нем а“ несвр. — тоња ж 3b, т. 90. —

тоњат ам а несвр. — топ м 1Ab (топови), 57, 58. — топал пла пло,

129. — Топали: 13. — топит им а“ несвр. — топлина ж 3b/d. —

топлит им а“ несвр. — топола ж, т. 90. — топот м. — топотат ћем

а“ несвр. — топуз м 1Ab. — топузина ж. — тор м 1Aа, т. 90. —

торбак м 1Aа. — торбар м, т. 90. — торбетина ж 3b. — торбица ж

3b. — торбичица ж. — торбуљина ж 3b. — торина ж 3b, т. 90, с.

51. — Тоспуде ж мн. 3b, 13, 142. — точак чка м 1Ab, т. 90, с. 57,

58, 132. — точит им а“ несвр. — "ппп („пру“) узв. оном. за коње

и козе (вазд. струја добије напон испред преграде за т, а кад се

уклони преграда долази до вишеструког додиривања и раздвајања

усана, при чему звук подсећа на р али је безвучан); исти слог (са

кратким акц) чује се у топ. *Пћина гора и у гл. *пћит се ( =ду

pити се); в. с. 102. — трава ж 3c. — травеса ж За: кецеља, 106. —

за-травит им А“ свр. (о трави). — пре-травит им А“ свр.: једва осо

лити. — травица ж 3b. — травка ж За. — травуљина ж 3b, 138. —

травчица ж. — траг м 1Aа (мн. трагови). — трага ж 3b. — тражит им

А“ несвр. — трајат ем b несвр. — трампа ж 3а, т. 90. — трампит им

b свр./несвр., т. 91. — трања ж 3b: рита. — трањав а о: одрпан. —

трањат ам а несвр. : радити траљаво. — трањеша ж. — трањо м 1Ва,

т. 24. и д. — трањота м 3b, 138. — трап м 1Ab (мн. трапови), 57, 58. —

трапав а о. — трапавко м. — трапат ам А“ несвр.: ићи трапаво. —

трапит им b несвр. (земљу). — трапјевина ж 3b : трапљена земља, 51.

— трбоња м 3b. — трбушина ж. — тргнут нем b свр. — трговат

ујем а“ несвр. — трговац вца м 1Aа. — трговачки а б. — трговина

ж 3b, т. 90, c. 51. — трговчић м 1Ab. — требат ам b несвр. — тре

бињац њца м 1Aа (дуван). — Требиње с 1Bc. — Требјеса ж. —

Требјешанин м (мн. Требјешани). — трен м 1Ab, — тренут нема“

свр., т. 91. — трепавица ж. — трепетат ћем а“ несвр. — трептат

ћем а“ несвр. — Трепча пача с мн.: село у Рудинама. — с-тресат ам

А“ несвр. — треска ж 3b. — тресловина ж 3b, т. 90, c. 51. — трес

тресем А несвр. — трећи а е. — трећина ж 3b. — трећом (прил.):

— трешња ж 3b. — трешња ж 3а, т. 90. — трешњев а о, т. 92. —

Трешњевац евца м, 136. — Трешњевачке Долине, — трешњевина ж
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„Трешњевка Туровић

3b, 51. — Трешњевка ж. — Трешњево с (у Цу). — Трешњевчад, 53.

— трешњев а о, 64, 160. — трештен а о. — трзат ам b несвр. —

три, 38, 67, 165. — тридес, 38, 163. — тридести а б. — тридесторо.

— триш: триш небирулбк, 183. — тријебит им А“ несвр. — тријезан

зна зно. — тријезнат се им, А“ несвр. — тријем м 1Aа (мн. тремови).

— тријес: тријес га (не) убијо (у клетви). — за-тријет трем о свр. —

тринајтриња ж 3b. — тринајес — тринајести а б. — тринајесторо /

тројенајеc{торо). — трињит им b несвр.: ситнити. — трипут. — триста,

164. — трица ж 3b : тројка (например у картама). — трице ж мн.

3b. — триш: триш небирулбк. — трк м 1Aа. — трка ж 3b. — трке

(прил.), 184. — тркбм, 186. — трло с 1Bb: угажено место. — трљат

ам а несвр., т. 91. — трн м 1Aа (мн. трнови). — трнит им А“ несвр.

(жито). — трнов а о. — Трновача ж. 3b, 53. — трнокоп м 1Ab: као

пијук само без шиљастог дела. — трномет м 1Ab „у Бачкој“. — трнут

нем b несвр. (од страха и сл.). — с-трњиват ам А“ несвр. (према

стрнит). — трњина ж 3b. — Трњине ж мн. 3b: село у Цу. — троват/

троват ујем а“/b несвр., т. 91. — троглава о. — Тројана: 13. —

троје, 38, 67, 165. — тројица 3b, т. 90. — Тројичиндан инадне м: Ду

хови. — тројка ж За. — тром а о. — троп м 1Ab. — тропина ж 3b.

— тророга о. — трострук а о. — трошак шка м 1Ab. — трошаџија м.

— трошит им а“ несвр. — трошкаљива о склон трошењу. — за

трпават (т. 72) несвр. — трпат ам а несвр. — трпеж м 1Ab. — трпеза

ж 3b. — трпија: права си трпија. — трпијеље с 1Bb: троножац, саџак.

— трпјет им А несвр. — трсит им b свр.: упропастити. — за-тријет

трем о свр. — труба ж 3a/с. — трубица ж 3b. — трубјет им А не

свр. — трун м 1Aа (мн. трунови). — на-трунит им А“ свр. — трунка

ж За. — трунут нем b несвр. : трулети, 170. — трунут нем b свр.:

усути које зрнце (соли, семена и др.). — труо ла ло, 129. — трупат

ам А“ несвр. : лупати (об. о говору). — трупац пца м 1Aа (дрвета).

— трупачке/трупе, т. 92, c. 66, 184. — трупина ж 3b: део стабла (за

седење). — трулеж м 1Ab. — ис-трчават (т. 72) несвр. — трчат им

а несвр. — трчкарат ам а несвр. — тун(аке) (прил.), 180. и д. —

тувират ам А“ несвр.: хронично поболевати. — туга ж 3a/c: осећање

мучнине, осећање голицања. — туговат ујем а“ несвр. — туда: т. 92.

— туђ a е. — туђит се им А“ несвр. — туђица ж 3b: гости, јабанци:

ћšеде ни све туђица. — тужан жна жно. — тужба ж 3b, т. 90, c. 50.

— тужбалица ж, т. 90, c. 53. — тужет им А несвр. нарицати. —

тужит им А“ несвр. (на суду). — тукат се ам а свр.: срести се. —

тулац лца м 1Aа: справа за ловљење дивљачи, цилиндричног облика;

део ждрвања, истог облика. — тулит им b несвр.: гасити, т. 91. —

тулумба ж За: цев. — тумарат ам а несвр. — тумачит им А“ несвр.

— тумезат ам А“ несвр.: млатити, деветати. — туп a o. — тупит им

А“ несвр. — тупкат ам b несвр. — за-тупјиват ујем А“-а“ несвр. —

тупоћа ж 3b. — о-турачит им b свр.: засести, сести (експр.). — тур

гоња ж: „тургуња“. — турин м: њушка, т. 90. — за-турит им b свр.

— туркат ам b несвр. — Туркешина ж 3b. — Туркиња ж 3b. —

турнут нем b свр. — Туро м 1Вb, т. 24. и д. — Туровић (Цу). —
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туровет угаљ

туровет ж. — турпија ж 3b. — турпијат ам а несвр. — турпијица ж.

— Турска ж (прид. пром). — турски а б. — Турчин м 1Ab (мн.

Турци). — Турчиновић. — Турчиновица ж. топоним у За. — турчит

iим b несвр. — тутакнут нем b свp. : потпалити (експр.). — тутикат

ам b несвр. (пса на некога). — на-тутњават (т. 72) несвр. — на-тут

њат ам а свр. — тутњет им а „тутњити“. — тутуш м: будала, замла

тина. — тућ тучем. А несвр. — туц-муц (узв. за опонашање замуцки

вања). — туцањ цња м 1Ab, т. 90. — за-туцат ам А“ несвр. — туцкат

ам b несвр. — туцнут нем b свр. — туч м 1Ab: крто ливено гвожђе.

— тучани а б: од туча. — на-туштит се им b свp.: намрачити се. —

тушица ж (врста вуне), т. 90, c. 53.

ћа (узв. за гоњење волова). — Ћана ж 3b: хип. од Станка. —

ћапит им b свp.: шчепати, уграбити. — ћар м 1Aа. — ћарит им А“

свр. — Ћарó м 1Ва: надимак (Ко). — ћебе, 135. — Ћеклић м. — Ће

клићи м мн., 146. — ћеклицки а б. — Ћекличкиња ж 3b. — ћел-:

в. под цјел-. — ћемер м 1Ab: женски украс. — Ћембвскб бга. —

ћен-: в. под тјен-. — ћеп-: в. под цјеп-. — ћер-: в. под тјер-. —

ћеремида ж 3b (р.; об. тигла). — ћерпич м. 1Ab. — ћесар м 1Aа, т.

90, c. 47. — ћето (прил.): јасно, одрешито (о говору). — ћеф м 1Aa,

т. 90. — ћикавац авца м. птица која сиса млеко (празноверица). —

ћикара ж: порцеланска или керамичка шоља (за млеко и сл.). — ћи

карица ж. — ћико м 1Ва: хип. од стрико, т. 24. и д., с. 138. — ћилим

м 1Ab, т. 90. — Ћинђина, 13. — Ћирак м (предак Ћираковића). —

р Ћираковићи: презиме и заселак у Бје. — Ћиро м 1Вb, т. 24. и д.

— ћић м 1Ab: јак мраз, цича. — ћићат ам а свр.: црћи (експр.). —

ћићери а б: пјује ћићеру крв. — ћићикат ам b несвр. (пса на човека).

— ћиш м 1Aа: оштра ивица. — ћор а о: слеп. — ћора ж 3b. —

ћópáт ам А“ несвр.: што јбј не помож нб да она стара ћбра прос

кућу?! — ћбрет им А несвр.: слепети. — ћосас ста сто. — ћотек

м 1Ab: ударац (претрпљени) или траг ударца. — ћошак шка м 1Ab.

— ћошкас ста сто. — ћуба ж 3b. (и о коси). — ћубас ста сто.

— ћубица ж. — ћуд ж4а. — ћудат се ам b несвр.: показивати ћуд

љивост. — ћудљив а о. — ћук м 1Aа (мн. ћукови). — ћукат ам А“

несвр. (о ћуку и фиг.). — Ћуковић. — ћул (прид. непром.): без

ичега од имовине (експр.). — ћулат ам а несвр.: тумарати, безглаво

ићи. — ћумез м 1Ab: кућа или стан (пеј.), т. 90. — ћумур м 1Ab.

— ћуп м 1Ab. — ћуприја ж 3b (НП). — ћуран м 1Ab, т. 90. —

ћурка ж 3а. — ћускија ж 3b. — ћутат ам b несвр.: ћутке и без кре

тања проводити време. — шутат им А несвр.: ћутати. — ћутук м 1Ab:

будала. — ћутукоша ж. — ћућијат ам а несвр.: хлапети. — ћуша ж

Зе, т. 24. и д. — ћушка ж 3b: њушка. — ћушкат ам b несвр. —

ћукнут нем b свр.: пољубити (експр.).

у, 190, 193. — уба бла м 1Ab, т. 90. — Убли бала м мн. (у О).

— убој: од убоја. — убојни а б (НП). — увала ж. — увалина ж.

— увид м 1Ab: мела. — увече, 183. — увијек (р.). — увис (прил.),

т. 92. — уво-: в. под ухо-. — уврјувр. — угаљ гља м 1Ab. — уга
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угарак уши.

ракрка м 1Aa, 46. — угарит им А“ свр. — угаса ж. — угичм 1Ab.

— углава ж. — углијеб м: „углијев“. — удавача ж. 3b. — удадба ж

3b. — удаја ж. — удар м. — ударат ам b несвр. — ударац рца м .

1Аа. — ударит им b јудрит удрим В свр., 114, 174, 178. — удворица

ж. — удит им b несвр.: шкодити. — удовац вца м 1Aа, т. 90, c. 45.

— удовица ж 3b. — удовичица ж. — удовички а б. — уже: 142. —

ужина ж. — ужинават (т. 72) несвр. — ужинат ам свр./несвр. — уз(а),

67, 194. — усак ска ско, 129. — уза зла м 1Ab. — узбчас (прил.),

125, 196. — узбрдица ж, т. 90. — узбуна ж (р.). — узгибач м 1Aa:

алатка за дубљење дрвета. — ужглобит има“ свр., 112. — на-узгред.

— узда ж 3b, т. 90. — уздан а о. — узданица ж. — уздат ам а

несвр. (коња). — уздат се ам b несвр. — уздица ж, т. 90, c. 53. —

уздугуљ: уздуж. — уздуж. — узет змем о свр., 172. — узјашат ем b

свр., 110. — узлић м 1Ab, т. 90, с. 48. — узма ж 3b, т. 90. — ујиме:

194. — ујајчит се им В: заоблити се услед снега. — ујак м. — ујаков

а о. — ујаковић м. — ујам јма м 1Aа. — ујна ж 3a, 36, 134. —

ујутро, 116, 183. — учевина ж 3b, т. 90, c. 51. — уканут се не а“

свр.: изићи из воље (о јелу). — уклетва ж За: ко је за уклин. —

уклин м 1Ab. — укљева ж, т. 90. — укор м 1Ab (p.). — украј (предл.),

т. 92. — укућан ћна ћно: који добро кући кућу. — укућник м. —

укућница ж. — улаз м 1Ab. — улазак ска м 1Ab. — улар м, т. 90,

c. 47. — улиште с 1Bc, т. 90. — уљаник м 1Aа. — уље с 1Bc, т. 90.

— ум м 1Ab, Т. 90. — умало. — ума(х)а ж: остатак: избуца сам ка

баницу — нема од ње више ни умахе. — умертин м 1Aа, кукуруз,

118, 127. — уметак тка м 1Ab. — умир м 1Ab. — умјет ћјем В несвр.,

166, 170. — умор м 1Ab. — умбран рна рно. — уморит се им а“ свр.

— уназад, т. 92. — унакрст). — унаоколо. — унук м 1Ab. — унука

ж 3b. — унутра, т. 92. — унучад ж. — унуче с 2d. — унча ж. За,

т. 90. — упитан тна тно: који пита радо за здравље и сл. — упоредо,

т. 92. — упра (прил.): чак: упра навpд оне главице. — упрт м 1Ab.

— ура ж 3b. — уранак нка м 1Aа. — уpват ам а несвр. — Spвина

ж: јама на Бјелошу, т. 90, c. 51. — уредан дна дно. — уредба ж 3b,

т. 90.— „урметин“: в. умертин. — уродица ж. — урбк (можда ген.

мн.: да им није урбк). — yćека ж. — ускок м 1Ab. — Ускрс м 1Ab.

— ускршњи а е. — усекнут celoc(л)éкнут се нем А“ свр. — усбв ж.

— усбван вна вно: пргав, несташан. — усредусред. — уста с мн.

1Вb, 126. — устав: т. 90. — уставци авака м мн. 1Aа. — об-ут обујем

3. свр., 69. — утва ж 3b (НП). — утвaра ж. — утбк бKa м, т. 90.

утопјеник м 1Aа. — утори ж мн. „уторе“. — утoрник м, т. 90. —

утбрњак м. алатка за дубење утори. — у-три-лика: у помаму, у мах

нитост: ударијо у-три-лика. — утркмит им b свр. — утробица ж, т.

90, c. 53. — (за)утупит им b свр.: стати говорити једно те једно. —

ук (уx) (узв.). — за-увар(но). — уво с 1Bc. — уволача ж., 118. —

увбр бра м, т. 90, c. 122, 123. — увотка ж 3b. — учин м 1Ab. —

учињен а о, 159. — учитељ м. — учитељица ж. — учитељски а б.

— уш ж 4b. — ушанца ж. За: навика, обичај. — ушат ам b несвр.:

обичавати. — ушепатан тна тно: спретан, вешт. — уши и ж мн. 4b,
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уплимице харачлија

146. — ушимице/ушимичке, т. 92, c. 53. — ушљив а о. — ушљивац

вца м 1Aа. — ушљивица ж. — уштипак пна м 1Ab (p.).

фал-: в. под хвал-. — (ф)áлит им b несвр./свр.“ — (ф)аљиват ам

А“ несвр. — (ф)амеља ж 3b : породица (ужа). — (ф)ањела ж 3b :

цемпер, — фасан сна сно: кваран. — вацулет м 1Ab: марама. — фат-:

в. под хват-. — ваџбла ж За: пасуљ. — фаша ж 3b: трака. —

фашица ж. манжетна. — фел. в. вел. — (ф)ела: паса вело. — (ф)е-

њер м 1Ab. — (ф)ерал м 1Aa: фењер. — фереџа: т. 90. — по-вер

мават (т. 72) несвр. — по-вермат ам а свр.: потврдити, одобрити. —

фес м 1Ab. — ветак тка тко: стар (о тканини). — (ф)ибла ж 3b :

шарка на вратима. — (ф)ијуба ж 3b: врста укоснице. — фијук м. —

фијукат чем b несвр., т. 91. — фијукнут нем b свр. — (ф)ијуpин м

1Аа. — (Ф)илип м 1Ab, Т. 90. — фин a o, 121. — фис (узв.). — фис

љуцки: импозантан човек. — фискат ам А“ несвр.: севати, пробадати

(о болу). — фискат ам b несвр. — фиснут нем А“ свр. (о болу). —

фиснут нем b свр. (например прутом). — (ф)ишек м 1Ab. — фјок м

1Ab: машна. — фбра ж 3a/c: партија (у картању и сл.). — фбрат ам

А” свр.: завршити фору. — волтица ж 3b: аустријско утврђење (уп.

волат и тал. fortezza). — ворца ж 3a: на вбрцу живота. — с-ворцават

(т. 12) несвр. —ворцат ам а несвр.: форсирати, усиљавати. — Фрадели, 13.

— франак анка анко: сигуран (о играћој карти). — (Ф)ранцуз м 1Aа. —

(Ф)ранцуска ж (прид. пром.), т. 92. — (ф)ранцуски а б, т. 92, c. 66. —

фр(де)лец (узв., о бацању). — (ф)p(де)лецат ам А“ несвр. — (ф)p(де)-

лецит им А“ свр.: бацити (експр.). — фрегат ам а несвр.: рибати (под

и сл.). — врешак шка шко: пресан. — врешак-врешкишат. — вреш

котина ж 3b. — фрк (узв.). — вркадела ж 3b: врста укоснице. —

фрктат имfћем аја“. — (ф)рњока ж 3b: зврчка, ударац прстом. —

(ф)рњокат ам b несвр. — (ф)рњöкнут нем b свр. — фруг а о. — фру

метин: в. умертин. — фрус м 1Aа (болест, мале богиње). — фрускат

ам b несвр. (на пример о звуку при резању или жвакању воћа). —

фруснут ем b свр. — фруто с 1Bc, 142. — (ф)удљика ж 3b (биљка).

— фујкоша ж. пеј. о жени. — фук (узв., об. о упадању или улажењу).

— фукара ж: олош. — фулек м: дрипац. — фурешти а б : у кар

тању: који није од игре (адута). — (ф)yрмина ж: шибица. — (ф)уруна

ж 3b. — футугар м 1Aа: шупљина (об. у тлу, зиду и сл.). — футурук

м 1Ab : футугар. — фуштањ м 1Ab: врста тканине.

а (узв. за подстицање). — абер м 1Ab: глас, вест, ни абера: ни

бриге. — абит м: женска хаљина за дете. — ајван м 1Aа. — aj(де)

ајмо, ајте и сл. 168, 175, 203. — ајдук м. — ајдуков а о. — ајдучки

а б, 66. — ајка ж 3b, т. 90. — ајтер м 1Ab. — алал м 1Aа. — алалит

им А“ свр. — алка ж 3b. — алуга ж: шума, т. 90, c. 123. — аљина

ж 3b. — амајлија ж 3b. — анџар м 1Aа. — арамбаша м. — варат

ам b несвр. (о стоци и усевима). — арач м 1Aа. — арачлија м 3b.

* О односу вјф в. у Фонетици; са (ф) овде наводим речи које сам слушао

у обе варијанте.
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ХВаЛa цик

— (ф)ала/(ф)ала ви. — (ф)алит им А" несвр. — (ф)алиша м 3b. —

за-(ф)аљиват ујем А“-а“ несвр. — ватат ам b несвр., 169. — при-ватат

амћем А“ несвр. — у-ватит им b свр. — Ерцеговац бвца м. — ер

цеговачки а б. — Ерцеговина ж. — Ерцегбвка ж. — илада ж 3b

(иљаду), 163. — иладарка ж За. — иладит се им b несвр. — (x)итар

тра тро. — Итат ам b несвр. — итрина ж 3b/d. — лад м 1Aа. —

ладан дна дно. — ладит им А“ несвр. — ладноћа ж 3b. — ладоват

ујем а“ несвр. — ладовина ж 3b, 51. — раз-лађиват ујем А“-а“ несвр.

— леб м 1Ab (мн. лебови), 57, 58, 105. — лебник м: ко добро тече

хлеб. — лебница ж. као за м лебник. — лепчић м 1Ab. — обер м.

— бдат ам А“ несвр. — оди одите. — додит додим А“, одит (през.

супл. идем), 126, 167. — хорјат-: в. орјат-. — оџа м 3b. — рамат

мјем А“ несвр. — рана ж 3c. — ранит им А“ несвр. — рапа ж 3b.

— рапав а о, 64. — рбат ата м 1Ab, 45. — (Х)рват м 1Aа. — (Х)p-

ватица ж 3b. — (Х)pвацка (прид. пром). — (x)рвацки а б, 66. —

(Х)ристбс м, т. 90. — рома о. — ромица ж 3b: хрома жена. — рб

пјет им А несвр. — шћет оћу оћеш итд., 68, 126, 127, 166, 170. и д.,

206. — ука ж 3b. — укат чем А“ несвр. — уктат ћем а“ несвр. —

Умац мца м 1Aa: брег у Грахову. — учат им А несвр.

цангризало с 1Bc. — цангризат ам А“ несвр.: в. цањат. — цањав

а о. — цањат ам b несвр.: закерати, т. 91. — цапа ж 3b: пијук,

будак. — Цапе, 13. — цапит им b несвр.: ждерати. — цапица ж. —

цапун м: пијук, т. 90, c. 47. — цапуница ж 3b : пијук. — цар м

1Ab. — царев а о. — царевина ж, т. 90. — Царен Лаз. — Цари

град м, т. 90. — царица ж. — царски а б, 65. — царство с 1Bb. —

y-цвијелит им А“ свр. — цвијељат ам А“ несвр. —- цвијет м 1Aa

(мн. ћетови), 110. — Цвијета ж 3а, т. 90. — Цвијети ж мн. 4a. —

цвијеће с 1Bb. — ћетас ста сто, 110. — ћетат ам а несвр. — Ћетко

м 1Вс, 110, 117. — Ћетна ж, 117. — ћетоња м 3b, т. 90. — ћетуља

ж 3b. — цврчат им А несвр. — цедуља ж „цедуља. . . у војв.“ —

Цеклин м 1Aа. — Цеклињанин м (мн. Цеклињани 1Ab). — за-ценит

се им А“ свр. — ценкат се ам b несвр. — цептат им а несвр. —

цер м 1Ab (мн. об. цери), т. 90, с. 57, 58, 131. — церић м 1Ab. —

церов а о. — церовача ж. 3b, т. 90, c. 53. — церовина ж 3b, 51. —

цеста (теста) ж 3b (p.), 105. — Цетињанин м (мн. Цетињани). — Це

тиње с 1Bc. — цетињски а б. — цецат ам А“ несвр. : висити. —

цецнут се нем b свp. : окачити се, обесити се. — Циганин м (мн.

Цигани), 47. — циганит им несвр.: правити несташлуке. — Циганка

ж. — циганлук м 1Ab, 47. — цигански а б. — Циганчад ж. — Ци

ганче ета с. 45. — Циганчина ж 3b: аугм. од Циганин. — Циганчура

ж 3b. — цигањас ста сто: ко цигани. — цигли а б, т. 92. — Циго

м 1Ва, т. 24. и д. — цијев ж 4а. — циједит им А" несвр. — цијој

цијел ла ла. — цијелац лца м 1Aа (о снегу). — цијена ж с. — ци

јене (комп. ћење): јефтино (и као прид., комп. ћењи), 110, 186. —

цијенит им А“ несвр. — цијепат ам Аb несвр. — рас-цијепит им А"

свр. — циjукат чем b несвр. — цик: погинуо му је цик, а цик зора.

19 Српски дијалектолошки зборник
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— цик (узв.). — цика ж 3b. — цикнут нем b свp. (о цичању). —

цикнут нем А“ свр. : напукнути: цикнула је она демиџана. — про

цикнут нем b свp. : процикну уши од пуцња, 170. — цима ж 3b:

врежа тикве и сл. — цимат ам b несвр. — на-цимбарит им b свр.:

налити (експр.). — цимина ж: цима. — цимнут нем b свр, — за

цинцат се ам А“ свр.: закаменити се, закржљати. — цијо/цијел ла

ло, 110, 129, 155. — цип(ан): 159. — ципела ж (p.), т. 90. — при

ципит се им b свр.: прилепити се чврсто. — у-ципит се им А“ свр.:

учврстити се. — циц м 1Ab (платно). — цица ж 3b: чутурица. —

цицвара ж. — циција ж 3b: тврдица. — цицијашит им А“ несвр. —

Цицмановице ж мн. (топоним у За). — цичат им А несвр. — ћев

чица ж 3b. — ћедило с 1Bc. — целиват ам А“ свр./несвр., 105. —

ћељи а е: комп. од цијел. — ћење, ћењи а č: комп. од цијене. —

ценкат се ам b несвр. — ћепак пКа пКо: који се лако цепа (о др

вету). — ћепаница ж 3b, т. 90. — ћепаничица ж, т. 90. — ћепка ж

3b. — цквара ж 3b: зној и маст на кожи. — цкварав а о. — цкварат

ам b несвр. — цклит се им В несвр., 127. — цкло с. — цмиљет лим

А несвр. — цмо-: в. смо-. — цокотат ћем а“ несвр. — цокуле ж мн.,

т. 90. — цонтав а о: „цотав“. — цбнтат ам А“ несвр.: храмати. — црв

м 1Аа (мн. црви), 131, 146, 147. — црвен ж. — црвен а о, 159. —

црвендаћ м 1Aа. — црвеника ж 3b (НП). — црвенило с 1Bc. —

Црвеница 3b : презиме. — црвеница ж 3b (земља). — црвењет ним

а несвр. — црвенкас ста сто, т. 92, c. 66, 159. — црвењак м 1Aa.

— црвић м 1Ab, Т. 90. — црвјáв а о, 64. — црвоточина ж. —

цревја ж 3b. — цревјица ж — црепуља ж 3b. — цријево с 1Bb

(цријева и цревад). — цријепња ж (р.), 52. — цркават (т. 72) несвр.

— цркавица ж. — црква ж За. — црквени а б (об, цркoмни), 65. —

Црквине ж мн. 3b. — Црквице ж мн., т. 90, c. 53. — црквиште:

т. 90. — цркнут нем b свр., 170. — цркoмни а б (цркoмни), 65. —

цркотина ж. — Црмница ж 3b. — Црмничанин м (мн. Црмничани).

— Црмничанка ж. — црмнички а б. — црн а о, 159. — Црна Гора.

— црнац нца м 1Aа, т. 90, с. 48. — Црни Вр(x). — црница ж 3b.

црна земља. — Црногорац рца м 1Aа. — Црногорка ж 3а. — црно

горски а б. — црнограб м 1Ab. — црнојка ж За: девојка (експр.). —

црномањас ста сто. — црмпурас ста сто. — црњак м 1Aа (на пример

о вину). — црњет ним А несвр. — цртанка ж. свеска за цртање. —

цртат ам b несвр. — црћ кнем b свр. — цук (узв.). — цукар кра

м 1Ab: шећер. — цукат ам b несвр.: куцати. — цукнут нем) цукит

ћм b свр. — цyљат ам А“ несвр.: љуљати. — цyљнут нем b свр. —

цупкат ам b несвр. — цупнут нем b свр. — Цуца м 3b, 135. —

Цуце ж мн. 3b, 135. — цуцки а б. — Цуцкиња ж 3b, т. 90, c. 52. —

чава вла м 1Aа. — чавка ж За. — чаврљат ам а несвр. — чађа

ж 3b. — чађав а о. — чађавица ж. — чађат ам b несвр. — чазбен

а о, т. 92, с. 65. — чај м 1Ac. — чакалан м 1Ab: ован или јарац са

чактаром. — чакалица ж. мањи чактар. — чакарат ам а несвр.: зво

нити (о чактару). — чакма ж 3b: „чатма“, т. 90, c. 50. — чактар м
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ЧамаТи чир

1Аа. — чамат ам/мјем b несвр., 168. — чамоњак бњка м: кромпирчић,

46. — чангриз-: в. цангриз-. — чапјан м 1Ab. — чапра ж 3b: кожа.

— чапур м: пањић, крља. — чарапа ж 3b. — чарапина ж. — ча

рапица ж. — чардак м, т. 90. — чаркат ам b несвр. — чаршија ж

3b (НП), т. 90, c. 50. — час м 1Ab. — часак ска м 1Aа. — часит

им b : да ни часа не часите. — часни а б, т. 92, с. 65. — часом

(прил.). — часприје(д): што пре, 186. — част) стиж 4а, т. 90. —

частит ћм b свр. „v. impf.“, т. 91. — чакма ж 3b: чатма, т. 90. —

чачкат ам b несвр. — чаша ж 3b. — чашица ж. — чашћават (т. 72)

несвр. — чвöр м 1Aа, т. 90. — чворић м 1Ab. — чвороват а о. —

Чвбро м 1Вb: надимак, т. 24. и д. — чеберак pва м 1Aa: брежуљак.

— Чевкиња ж 3b, 136. — Чевјанин м (мн. Чевјани). — Чевјанка

ж. — Чево (Кнево) c IBc, 10. — чевски а б. — чевско-бјелички

а б (баталебн). — чеговић, 152, 158. — чегpс(т) ж. — чедо с 1 Bc

(НП). — чежња ж 3a, 52. — чезнут нема“ несвр., т. 91. — чекават

се (т. 72) несвр. : очекивати напад: чекај се ако ти баста, 174. —

чекат ам b несвр. — иш-чекат ам А“ несвр. — иш-чекиват ујем А“-а“

несвр. — чекић м 1Ab. — чекнут: чекни га мало (дем. од чекати).

— чела ж 3d., т. 90. — челик м (Аb (p.). — Челина ж 3b, заселак

у Цу („Челин“). челињи а е: челиња љубичица (матичњак). — че

лица ж, 53. — чело с 1Bc. — чело с 1 Вс: дан или ноћ. — чељад ж.

— чељаде адета су т. 90. — чељадински а б. — чемер м 1Ab, т. 90.

чему (прил.): зашто, 186. — чеп м 1Ab (мн, чепови). — чепаница

ж 3b : где је снег почепан. — чепат ам А“ несвр. — чепркат ам а

несвр. — чепркнут нем b свр. — чепукат ам а несвр. — чепурка ж,

50. — черга ж 3а. — черек м 1Ab (земље, као мера), т. 90. — че

рубат ам а несвр. : крунити, откидати (нпр. лишће). — чесан сна м

1Ab, Т. 90. — чесма ж 3b, т. 90, c. 50. — чесмица ж. — чесница

ж 3b. — чесов а о, т. 92, c. 152. — чест) ста сто. — честит а о.

— честитат ам А" свр./несвр. — честитбс ости ж. — на-чет начнем

2 свр., 174. — чета ж 3b. — четворица 3b. — четворо, 38. — че

творонајеc{торо). — четвороношке, т. 92, c. 66. — четворорог а о. —

четворострук а о. — четвртак тка м 1Aа. — четврти а б. — четвр

тина ж 3b. — четвртом (прил.). — по-чет чнем 2 свр. — четири,

четири, т. 92, c. 38, 163. — четиришјчетриш, 183. — четирсто, 164.

— четка ж 3b. — четник м. — четоват ујем несвр. — четовођа м.

— четрдес, 163. — четрдести а б. — четрдесница ж. — четрнајес.

— четрнајести а б. — четрнајесторо. — Чех м 1Вb (мн. Чеси), 131.

— чешагија ж 3b. — чешаљ шља м 1Ab (мн. чешљеви). — чешат:

т. 91, c. 169. — чешљарин м 1Aa: женски украсни чешаљ. — чешља

pица ж 3b : кесица за чешљеве. — чешљат ам а несвр., т. 91. —

чешљић м 1Ab, Т. 90. — чибук м 1Ab. — чивија ж 3b. — чивит

м 1Ab, т. 90. — чивлије ж мн. 3b : двоцевка. — чизма ж 3b. —

чизметина ж 3b. — чизмица ж. — чи чија чије, 152. и д. — чикат

äм b несвр. — чикнут нем b свр. — чиљет лим А несвр. — чим

(св.). — чињетјчинит ним а несвр. — чињат ам А“ несвр.: почињати

(у игри). — чип a o: „чипав“. — чир м 1Ab (мн. чири), т. 90. —
10"
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чиpић IIIВаTaTIИ

чиpић м 1Ab, Т. 90. — чис(т) ста сто. — чистина ж 3b/d. — чистит

им b несвр. — чисто (прил.). — Чистом 1Вb: персонификација Чисте

недеље: Чисто, Пачисто, Средо, Вељко. — чистоћа ж 3b. — читав

а о. — читат ам а (читат ам А“) несвр., 71. — читула ж 3b. — чичак

чка м 1Aа. — чичељава о (о коси). — чичкав а о (о коси). — на

чичкат се ам b свр. — чквадра ж За: столарска справа (прави угао).

— чквароват ујем несвр.: врачати. — члан м 1Aа, т. 90. — чмаљак

aљка м 1Ab: што и чамоњак, 46. — чобан м 1Ab, 142. — чобаница

ж, т. 90. — чобанство с 1 Вb: чување (стоке). — чобанчад ж, 53. —

чојек: т. 90, c. 1, 36, 116, 117, 126, 142, 143. — чојечина ж 3b. —

чојечић м 1Ab. — чојечки (прил.). — чојство с 1Bb. — чокерит им

А“ несвр.: зидати да се једва држи: што чокериш те камење једа-на

други. — чокот бта м, т. 90. — чомига ж 3b : чворуга. — чоплит

им а“ несвр.: чупати. — чорба: т. 90. — чорбица ж. 3b. — чорбуљина

ж 3b. — чубрас ста сто. — чувар м, 47. — чуват ам А” несвр. —

чувен а о. — чудан дна дно. — чудество с 1Bc, 135. — чудит се

им b несвр. — чудноват а о, т. 92. — чудо с 1Bc. — чујат ам А“

несвр. (према чут), 173. — чукаљ кља м 1Aа. — чукун-: в. шикyн-.

— чула ж 3b. — чулас ста сто. — чунак нка м 1Aа, т. 90. — чупав

а о. — чупак пКа м 1Ab, 46. — чупат ам а несвр. — чупкат ам b

несвр. — чупнут нем b свр. — чут чујем 2 (В-b) свр./несвр. — чу

тура ж 3b (о људској глави, пеј.). — чучат им А несвр. — чучнут

нем b свр.

цабе (прил.). — џаб-џабалуке (појач.). — џада ж 3c, т. 90. —

џакар кра м 1Ab: шљунак. — џамија ж 3b. — џампина ж 3b: жи

лаво месо. — џанга-: в. под канџа-. — џања ж 3b: џанарика. — џапат

се ам А“ несвр.: препирати се. — жбањ м 1Ab: „џбан“. — џевап м

1Аа. — џевердан м 1Aа. — Џевердановић (у Цу). — џелат м 1Aa

(НП). — џеп м 1Ab, 57, 58. — џилит м 1Ab : висок, стасит човек. —

шица ж Зе: ситнија, об. метална играчка. — џиџат ам А“ несвр.:

ређати џиџе или сл. — џöнта ж 3a: неравнина, џомба. — џора ж

3b: крмача. — џумбус м. — џупа ж 3b: плетена сукња. —

шав шава м 1Ab. — шамник м 1Aа ( / шамник): летва, и: шам

ница ж. — Шајин м 1Ab (име). — шајак ака м 1Ab. — шака ж 3b, 36.

— шакетат ам а несвр.: „шакатати“. — Шакић: презиме у Цу. —

Шако м 1Вb, т. 24. и д. — шакун-: в. шикyн-. — шала ж 3a/с. —

шалит се им b несвр. — Шаљеза : 13. — шаљив а о. — шаљивчина

ж 3b, т. 90. — шанац нца м 1Aа (мн. шанчеви; шанчеве — Извори).

— шантлаћ м 1Ab : блато, глибина. — шанторога ж (коза), 54. —

шанторогас ста сто. — шантлаћ м 1Ab : блато, снег с водом и сл. —

шапат м. — шаптат тимућем аја“ несвр. — шапурат ам а несвр.: ша

путати. — шара ж 3a/с. — шарат ам А“ несвр. — шарац рца м 1Aa:

митраљез, коњ. — шарена о, 65, 159. — шаро м 1Ва, т. 24. и д. —

шаров м 1Ab. — шароња м 3b. — шаруља ж 3b. — шатор м, т. 90.

— шачица ж. — шашољак бљка м: даска за покривање куће, 46. —

IIIвабица ж. 3b. — ПIвабо м 1Ва (мн. IIIвáби). — швагат ам А“ несвр.:
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швагнут шкрња.

гегати се и сл. — швагнут а о : ћакнут. — шваља ж 3b, T. 90. —

швапски а б, 66. — швење с 1Bc, т. 90. — шега ж 3c: тестера. —

пре-шегават (т. 72) несвр. — шегат ам а несвр. — шегац кца м 1Ab:

врста тестере. — шегрт м 1Ab. — шегртоват ујем несвр. — шежањ

жња м 1Aа, т. 90. — шездесет, 163. — шездесети а б. — Шекулар

м 1Аа. — Шекуларац рца м 1Aа. — шемарица ж 3b: неразвијена гла

вица купуса. — и-шемпијат ам а свр.: излапети. — шеница ж. 3b. —

шенични а б. — шенлук м 1Ab. — шенлучит им b несвр. — шенут

нем А” несвр. — шерпа ж 3а, т. 90. — шесет, 113, 163. — шесети а б.

— шеснајес. — шеснајести а б. — шеснајесторо/шесторонајесторо). —

шеc{т), 38. — шестат ам а несвр.: опсецати (опанке), r. 91. — шести а б.

— шестина 3b. — шестица 3b. — шесто: 164. — шесторица 3b. —

шесторо, 38. — шеталица ж (у игри мице). — шетат ам А“ несвр. —

шеткат ам b несвр. — шетња ж 3а, т. 90. — шећер м 1Ab (НП). —

шеширић м 1Ab (на петролејској лампи). — шиба ж 3b фиг. : што

дугачко, нпр. кућа. — шибат ам b несвр. — шибикат ам а свр.)

несвр.: (из)батинати. — у-шиват ам А“ несвр., 109. — шија ж 3b

(об. код животиње). — шикат ам А“ несвр. (дете, рој пчела). — ши

кљат ам а несвр. — шикнут нем А“ свр. (колевку). — шикнут нем

b свр. (на пример о млазу крви). — шиктат ћем/тим а“ја несвр. —

шикунђед м, т. 90. — шило с 1Bc. — шилок м 1Ab: пљусак. —

шиљак љка м 1Aa, 132. — шиљас ста сто. — шиљат а о, 174. —

шиљат ем b несвр. — шиљег м 1Ab. — шиљегица ж. „шиљегвица“.

— шиљежж зб. — шиљeже с 2d. — за-шиљиват ујем А“-а“ несвр.

— шиљит им А“ несвр. — шиљчић/шиљчић м 1Ab. — шина ж 3b/c,

т. 90. — шћнут нем b свр. — шипак пна м 1Aа. — шипка ж 3b. —

шипун м: јак пљусак. — шипурика ж 3b. — ширина ж 3b/d. —

ширит им А“ несвр. — широк а о. — шитка игла. — шит шијем В

несвр., 69. — шиш м 1Ab: нож (кама); пржун. — шишат ам а несвр.,

т. 91. — шишњавац авца м. — шишњавица ж. — шишњат ам b не

свp.: красти (пеј.). — шкаља ж 3b : ситно камење за унутрашњост

зида. — шкањ м 1Ab: столовач. — шкaтула ж : кутија, т. 90. —

шкатулица ж. — шкењер м 1Ab: ћумез. — шкип м 1Aа. — шклапит

им b несвр.: бити љут (о папру и сл.), 112. — шклепит им b свр.:

ошамарити, 112. — шклопац пца м 1Ab, т. 90, с. 48, 54. — шкља

коња м 3b : дугајлија. — шкодит им а“ несвр. — школа: т. 90. —

школоват ујем несвр. — школски, а б, 65, 66. — шкољ м 1Ab (мн.

шкољи): камењар. — шкопит има“ несвр. — шкорпија: в. под скор

пија. — шкрабија ж 3b : фијока (од стола и сл.). — шкракало с:

замка за птице и мишеве. — шкрапа ж 3b: пукотина, удубљење. —

шкрбав а о: крезуб. — шкрбавит им А“ несвр. — шкpбина ж 3b —

о-шкpбит им А“ свр. — шкpбо м 1Ва, т. 24. и д. — шкpбоња м 3b.

— шкpбуља ж 3b. — шкргутат ћем b несвр. — шкргутнут нем b

свр. — шкрип м 1Aа (мн. шкрипови): мање јамолико удубљење. —

шкрипа ж 3b. — шкрипар м: ко се крије по шкриповима (пеј.). —

шкрипат)шкрипјет им А несвр. — шкрипнут нем b/шкрипнут нем А“

свр. — шкриптат ћем/тим а“ја несвр. — шкpња ж 3b: трун, мрвица.
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— шкрњав а о. — шкрњат ам b несвр. — шкрокават (т. 72) несвр.

шкрокат ам а несвр., т. 91. — шкромутљина ж 3b, „скромутина“. —

шкропит ћма“ несвр. — шкрофуле ж мн. — шкудела ж 3b: шоља.

— шкур а о: тамне боје. — шкура ж За: спољни прозорски капак.

— шље-: под сље-. — шлива ж 3b. — шљивак м 1Aа. — шливица

ж. — шливка ж За: ракија (експр.). — шливов а о. — шмагала ж.

рупа, шупљина. — шмркат чем А“ несвр. — шмркнут нем А“ свр.

— шмрктат ћемјтим а“Ја несвр. — шмугнут нем b свр.: „шмигнути“.

— шогав а о: ћелав. — Шого м 1Вb (надимак). — Шораји: 13. —

шпаг м 1Ab (мн. шпагови): џеп, т. 90. — шпаг м 1Aa: канап, —

шпања ж 3b: погрдни назив за неке старинске породице. — шпија

ж 3b (тал. spia). — шпијават ам А“ несвр. — шпијат ам а несвр./свр.

— шпијун м, 47. — шпијунат ам а несвр. — шпиња ж 3b: чеп. —

за-шпињит им b свр.: зачепити. — шпијода ж: зихернадла. — шпорк

а о: прљав, — шпyг м 1Aа (мн. шпyгови): ћумез. — шта: в што. —

штавит им b несвр. — штампа ж За: калуп и сл. — штампат ам а

несвр., т. 91. — штап м 1Aа (мн. штапови). — штапина ж 3b. —

штапић м 1Ab. — штедиша м 3b. — штеђет дим А несвр. — штед

љив а о. — штедња ж За. — Штек: 13. — штенад ж. — штене с

2d. — штенит се им а“ несвр. — штета ж 3b. — штетан тна тно:

покварен (на пример о ораху и сл.). — штетит им b несвр. — ште

товат ујем несвр. — штеточина ж, т. 90. — штеточинас ста сто. —

штиват ам а несвр.: слагати. — у-штинут нем А“ свр. — штипавица

ж: coха у којој стоји лист док стока једе. — штипат пјем А“ несвр.,

169. — штипкат ам b несвр. — штипнут нем b свр. — штир м 1Ab

(мн. штири) (биљка). — Штитари, 146. — штитит им А” несвр. —

за-штићиват ујем А“-а“ несвр. — штица ж 3b: даска. — штичица ж.

— што/што, 37, 151. и д. — штогођ, 151, 158; штогођ-злогођ. —

штомак омка м 1Ab: стомак. — што ми ти је — да ми ти је: дашто

ми ти дашто. — штркат се ам А“ несвр., т. 91. — штукат се а b

несвр. безл.: штуцати се. — на-штукиват ујем А“-а” несвр. — на

штукнут нем b свp.: мало или неодређено наговестити, 170. — штук

нут се не о свр. — штуц м IAb (мн. штуци): старинска дуга пушка.

— шћапат/шчапат ам а свр. : шчепати, т. 91. — Шћепан м, 117. —

Шћепановић. — Шћепо м 1Вb, т. 24. и д. — шћер ж 4b. — шћет:

в. под хтјети. — шувит м 1Ab: таван. — шувитат ам а свр.: пота

ванити. — шугара ж: футугар. — шума ж 3b. — шумар м. — шумат

се ам А“ несвр.: прикрадати се. — шумица ж. — Шуњо м 1Вb (име).

— шупаљ пја пје. — шупјет се пи А несвр. — шуп(љ)ина ж 3b. —

шупљица ж 3b/d: унутрашњи размак зидова, 52. — шура м 3a, 142.

— шуроват ујем несвр. — шут а о. — шута ж 3b (коза). — Шутан

м 1Ab (надимак, служи као име). — шутас ста сто. — шутат им А

несвр., 174, 175. — шутило м 1Вс (јарац). — шуша ж 3b. — шу

шица ж. — шушкат ам b несвр. — шушкетат ам а несвр. — шушнут

иéм b свр. — шушње с 1Bb: „шушањ“. — шуштат тим А несвр. —

шушумига ж 3b (пеј. о повученом човеку). — шчапат ам а свр., 117.
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