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Источноцрногорски ди]'алекат

— С картом уз текст —

Увод

Мало ]е области наших ко]е су тако недоволно научно

испитане као што ]е то случа] с Црном Гором. У току XIX и по

четном овога века неколико познатих научника, наших и страних,

обилазило ]е ту покра^ну ради научног испитивагьа земле и

народа. Али се остало у многим гранама ]Ош и данас на самом

почетку. ]език специално, исцрпно ни]е проучаван. Задржавагье

Вука КарациЬа и Ровинскога на тим питажима н^е дало много.

Проф. Решетар се, истина, у сво]им делима Оег §1окаУ15сНе 01а1ек{

и Э1е зегЪокгоайзспе Ве1опип2 пушта у излагала ]езичких особина

црногорских говора, и за науку ]е рш увек меродавно оно што

се код н>ега налази. Нека се Решетарева дела узму као сасвим

поуздана и уколико се односе на ове говоре, по свему се ]асно

види да ]е он имао материал само из кра]ева западно од река

Зете и Мораче, а територи]а одавде на исток остала ]е до данас

готово сасвим непозната. Тога ради ]а сам, на основу материала

ко]и сам у току дуже времена прикупл>ао, покушао да дам преглед

говора источнога дела Црне Горе. На оним фонетским, морфо-

лошким и синтаксичким особинама ко]е су овима за^едничке са

млаг}им ди]алектима и кн>ижевним ]езиком нашим, неЪу се задржа-

вати, вей Ъу само подвлачити разлике ко;е их карактеришу.

Код акцентуаци]е се ме^утим мора дати потпуна слика диа

лекта као засебне говорне ]единице. На трепем месту, лексички

материал, ко)и ни]е неинтересантан, али ко]и захтева ]ош вре

мена за прикушъагье, — сасвим ]'е изоставльен из овога рада.

Територи]у.на ко]о] сам скушъао ди]алекатски материал за

проучавакье ]езичких особина на]згодни]е ]е било назвати неточном

Црном Гором, ]ер лежи уз источну границу бивше крал>евине

]ужиословенски филолог 1
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Црне Горе, пре н>еног проширен>а из 1913 год. Ова дотадажа

политичка ме^а je и природна граница Koja Kpajeee до н>е дели

од осталих области на истоку; иде од Скадарског Jesepa испред.

Хумског Блата, данашнюм границом према Арбани}и, Проклещама

и руговским планинама, па дал>е према североистоку. Тако природне

границе према осталим кра]евима Црне Горе нема. Црногорска

племена — на н>их je одавна издел>ена ова покра]ина — су мале

засебне етничке целине, или бар носе извесна етничка обележ}а

по KoJHMa их }едно од другог одлику}емо. Поред осталога, ме1>у

н>има nocToje извесне разлике и у }езичким цртама. У }едном.

племену, било оно ман>е (од свега }едне општине) или више (од

неколика среза) — не рачуна]уЬи одиве и досел>енике из других

племена — и за оштро ухо и добро jesH4KO осеЬан>е разлике су

незнатне. Ова се околност згодно искоришЪава за поделу говора у

ман>е ди]алекатске трупе и за одва]а№>е од кра]ева ко]и припада]у

другим ди]алекатским областима. У нашу облает улазе: Зета с

Подгорицом и Д>ешкопол>е, Пипери, Кучи, БратоножиЬи и Васо-

]евиЬи. С jyra опет природну границу чини Скадарско Jesepo.

Западна граница иде реком Морачом, па н>еном приточицом Ситни-

цом, иза Вел>ег Брда на Спуж ; од Спужа на север, с врло благим

скретанзем према североистоку, измену Црнаца и Копила (пи-

перских) и МартиниЬа ^елопавлиЬких), западно од Радовча

преко планине Каменика скреЪе ]аче на североисток, испред

Трман>а (ровачког), преко реке Мораче и планина североза

падно од БратоножиЬа — истим правцем иза Птича и Штавн>а,

разво^ем измену Морачине приточице С]евернице и Таре, западно

од Матешева измену Букове Пол>ане (васо)еви^ке) и Речина

(колашинских) — на ^ловицу. На]зад, са севера, управо севе-

роистока, биорска брда, ретко насел>ена, и то муслиманским

становништвом, опет донекле OÄBajajy берански кра] од Новопа-

зарског Саниака.

Не може се реЪи да су племена обухваЬена обележеним гра-

ницама сваки пут у ]'ачо] вези ме^у собом него са осталима пле-

менима преко тих граница, али je тачно да сва има}у за}едничких

типичних особина ко]е оправдава]у н>ихово издва]ан>е у ]едну

д^алекатску целину. Разлози су веома ]асни и разумл>иви. Црна

Гора je дуго времена била изолована од осталих Kpajeea српских^

и оно становништва што се тамо стекло иза пропасти српских

земал>а HHje имало прилике да се меша са становништвом других

области наших. У нови]е време прилива у Црну Гору ни]е била
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никаквог и црногорски су говори живели засебним животом, те

не знају за многе особине које су се у најновијој епоси развитка

појавиле у нашем језику.

Приступ утицајима је био могућан једино са западне стране,

па га извесно и постоји ; са источне стране, међутим, преко

онаквих граница, како је речено, утицаја нема никаквог, изузев

врло мало на североистоку према Санџаку. Сем тога, ни утицаји

из западних крајева наших нису тако значајни и били су немоћни

да продру у облает источне Црне Горе, те сви говори њени

чувају доста значајних архаичних особина. Најважнија дијале-

катска особина је чување у изговору старог полугласника ь, који

се скоро увек потпуно развио у пун вокал. Затим, доследна за

мена старог кратког -в иза консонанта р вокалом е; редуцирање

или потпуно губљење сугласника у у Једном и, обрнуто, развијање

овога гласа и тамо где га није било — у другом случају; сугла-

сници^иЈ, које не познаје књижевни језик; врло касно јотовање у

групи уснени сугласник + / (од кратког *ћ); претварање сугласника

ћ и ђ на крају речи у /; сажимање вокала према претходном; за-

вршавање особених имена типа Васили/е на -ија место на -ије,

и у вези с тим друкчија промена њихова; завршетак е у вокативу

особних имена женског рода типа Мара; генитив множине с на-

ставком старог локатива и употреба таквог облика и у значењу

локатива множине; чување старих енклитичних облика ни и ви

(датив) и не, ве (акузатив); инфинитив без наставка и; употреба

предлога у и на искључиво с акузативом, а предлога о с лока

тивом; стара акцентуација од два низлазна акцента, и с новим

превлачењем кратког акцента с крајњег слога речи — обично

под утицајем аналогије. Поред набројених има још велики број

мање знаших, а ипак карактеристичних црта, од којих су неке

познате у једном, а непознате удругом крају означене територије.

Идући за дијалекатским разликама између појединих крајева,

целу ову групу говора можемо поделити у четири говорне гране :

а) зетскоподгоричку1),

Ь) пиперску,

с) кучкобратоножићку и

с!) васојевићку.

Зетскоподгоричку грану чини говор становништва у равници

око доњег тока реке Мораче и са северне стране поред Скадар-

') Назив је незгодан услед тога што су се зетским досад у науци

звали сви говори црногорски, али пошто је он једино тачан, ја га зато и узимам.

1*
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ског ^зера — у Подгорици, Зети и Л>ешкопол>у. Становништво

]е мешавина староседелаца и досел>еника из многих кра]ева Црне

Горе, а последица тога — мешаное д^алекатских црта скоро свих

тих кра]ева. Щзнатн^и су утицами западноцрногорских говора

и огледа]у се у нарочитом преношен>у акцента, претвараььу зубних

пискавих сугласника у шуштаве и чуваььу сугласника х. Типичне

црте староседелаца су : замена полугласника вокалом с и врло

мек сугласник А.

Пийерска грана обухвата само племе Пипере и на]ман>а ]е.

Без знатних утица]а са стране, она надоследн^е чува архаичне

особине и друге ди]алекатске црте ко]е карактеришу целу трупу

источноцрногорских говора.

Кучкобрашоножикка обухвата племена Куче и БратоножиЪе

и протеже се од Тпемовског Пола: на западно] страни до реке

Мораче, а на север до В]етрника, обухвата]уЪи и Брскут. Источну

границу \о\ чини граница према Арбани]и. Суседство с Арбана-

сима ]е донело понеку црту из ньихова ]езика; назалност полу

гласника у отвореном кра^у речи ]е на}интересантни]а. Од прет-

ходне и следеЪе ова се грана одлике рш меким л и недовол>ним

осеЪан>ем разлике ме^у жим и сугласником л.

Остали простор на север и североисток до обележених гра

ница припада последььо] и на]веЪо] грани — ващевикко]. Само, по

требно ]е нагласити, плавскогусшъски щ>з.\ на том простору, пошто

]е на]веЬим делом насел>ен становништвом кучкога порекла, са-

чувао }е и све спещфлне одлике кучкобратоножиЪке говорне

гране. Али отворен према Васо]евиЪима и упуЪен на н>их, примио

]е и све ди]алекатске одлике ко]'е карактеришу н>ихов говор. Дал>е,

околина Берана, Полимгье и Велика насел>ени су становништвом

из разних кра]ева Црне Горе. Ипак релативно на]веЬи део ста-

новништва у оба прва насела порекла ]е васо^евиЬког, а треЪе

насел.е опет ]е у сваком погледу с Васо^евиЪима чинило и чини

]едну за]едницу. Уз то за]еднички живот од близу 250 година

(скорашеъи се досе/ъеници, ко^и су и сасвим малобро^и, не узи-

ма^у у обзир) учинио ]е да се ди]алекатске разлике донесене

из матичиних кра]ева изгубе. НаиЬи Ъемо и на ко]у црту што

су ]е дошлаци собом донели, па ]е уопштена. Нешто, врло

мало, оваква мешавина, а нешто утица] саниачких говора учи

нили су васо^евиЬку грану донекле различном од осталих; а скоро

све разлике су из области акцентуащ^е и тичу се преношен>а

кратког акцента с последн>ег слога речи, ]авл>агс>а у том случа^у
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нових узлазних акцената и неких дужина, непознатих на терито-

ри]и осталих Tpnjy грана.

Као основица за проучаваже целе ове ди]алекатске области

послужио ми je говор на}ближе околине у Сти]ени у Пиперима,

где сам ро^ен, и у Врбици у Кучима, где сам знатан део свога

детинэства проводио. За битним говорним особинама те околине

трагао сам дуго на цело] територи]и у напред изложеним грани-

цама. Летн>е месеце год. 1926,27 и 28 проводио сам у TOJ области

прикупл>а}уЬи ди}алекатски мaтepиjaл и у ту сврху обишао сам:

Подгорицу, МомишиЬе, Л>ешкопол>е, Да}бабе, Српску, Махалу,

ШабановиЬе, Голубовце, Горичане, Бериславце и Матагуже (у

области Moje зетскоподгор. гране), Спуж, Рогаме, ПотпеЬе, Сти-

jeny, Црнце, Копил>е, РадеЪу, ПетровиЬе, Близну, Сеоца, Ри]еку,

Мрке (у области пиперске гране), Дол>ане, Врбицу, Медун, Kobe,

Затри]ебач, Убле, Биоче, Орахово, Монче, Клопот, Пелев Bpnjer,

В}етрник, Брскут (у области кучкобрат. гране), ^блан, Ли}еву

Ри}еку, Верушу, ]абуку, Матешево, Букову Пол>ану, Баре, Крале,

Кожухе, ЪулиЬе, Цецуне, Андри]евицу, Слатину, Полимл>е, Велику,

Плав, Гусин>е, Во^носело, Мартинови^е, Брезовицу, Трешньево,

Трепчу, Виницку, Буче, Дон>у Ржаницу, Беране, Лужац, Петн>ик,

Будимл>е, Полицу и Горн>а Села (у области Bacojee. гране). После

сам 1929 и 1930 год., опет истих месеца, ради употпунэаважа ма-

тер^ала и провераважа уочених факата, поново обишао сва

та места.

Насупрот ономе што се данас у савремено} науци чини, ja

у своме раду поред примера нисам бележио места одакле су

примери узимани. JecaM ]едино у случа]евима где наилазимо на осо-

бености, било да се оне само као такве }авл>а}у, било да су ка-

рактеристичне за по]едина места. Оправдание томе налазим у чи-

еьеници што ме^у говорним претставницима по]единих места ]едног

ирногорског племена, како сам веЬ напред нагласио, знатне раз-

лике у говору не nocTOJH и што се племена углавном поклапа}у,

ça MOJHM ди]алекатским гранама ; а разлике ме^у овима су увек

jacHO наглашаване и брО]ним примерима поткрепл>иване. Те раз-

лике ме^у по]единим гранама нису безнача]не, али оне, према

за]едничким ди}алекатским особинама, опет нису, по моме миш-

л>ензу, толике да би онемогуЪавале посматранэе свих ових говора

као ]едне целине. Колико je ово оправдано, закл>учиЬе се из изне-

сеног мaтepиjaлa.
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I Фонетика

Вокали

§ 1 . Полугласна^ Сви ди}алекти нашег }езика сем македонских,

KOJH ce pasBHJajy у донекле засебном правцу joui од доласка н>и-

хових претставника на Балканско Полуострво, noswajy само ]едан

полугласник, односно }едан рефлекс н>егов. У старим споменицима

нашим оба полугласника свела су се на }едан, бележила су се }ед-

ним знаком и HHJe, мисли ce, Metjy н>има било никакве разлике у ИЗРО-

вору и кад су се употребл>авала оба писмена знака. Kacnnje, у

замени H>HXOBOJ, опет, нема трага некаданю} разлици тих звукова ;

у готово свим ди}алектима полугласник je замен>ен вокалом а,

а у незнатном делу н>их вокалима e и о. Али, познато je, има

ди}алеката KOJH су до данас у изговору сачували стари полугласник.

То су две трупе говора Koje леже на два различна Kpaja наше

територи}е и ко]има je ова за}едничка особина случайна. С обзиром

на положа] у коме се налазе говори источне Срби]е према говорима

Црне Горе, и с обзиром на чин>енице да н>ихови претставници ни

paHHJe нису могли живети за}едничким животом, по одва}ан>у од

претставника других кра]ева, да ти говори нису могли ysajaMHO

утицати }едни на друге и да нису никада били изложени истим

утица}има са стране, — jacHO je да je сваки од н>их ову старину

засебно очувао. Поред чуван>а те архаично црте и говори источне

Срби]е и говори Црне Горе позна}у више ни}анса полугласника,

— ови последней ceaKojaKO много ман>е.

Док je у свестрано проученим говорима источне Срби}е

(кнэига г. проф. БелиЬа: „Д^алекти источне и jyжнe Cpönje")

и napTHJa о полугласницима исцрпно обращена, питание природе

ььихове у непроученим црногорским говорима сасвим je nepasjauu-

н>ено. До данас су се у науци одржала нетачна миш;ьен>а о томе

где je и уколико je полугласник заменен пуним вокалима и, што

je знача}ни]е, о вокалско} 6ojn H>eroBOJ. A таква мишл>ен>а су

могла бити примл>ена због недовол>ног познавала ових д^алеката.

Оно што се налази код проф. Решетара прво je недовол>но, jep

се односи на говоре HajcTapnje Црне Горе, а затим, чини ми се,

и не одговара правом стан>у ствари.1)

') У мом раду говори се о ди]алектима источног дела Црне Горе, а

Решетар ни]е, изгледа, располагао поуздани.« материалом отуда; сем тога

ja сам био и у западним кра]'евима, па сам, и тамо, особине полугласника

схватио нешто друкчф него што je то код нашег уваженог паучника прет-

ставлено.
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§ 2. Говори црногорски од Бара и Котора до иза Берана

яува]у изговор старог полугласника ь Оер), иако не на цело] те-

ритори]и и са истом доследношЪу, у свим случа]евима где ]е ова]

у осталим ди]алектима прешао у пун вокал:

дьн,1) йьс, йьн>, шьв, Шьс(ш), сьч, лдньц, коньи, сшарьц, }арьц, зубьц,

сшуйьц, крйв'ъц, дШьц, мдмьк, вдськ, мдзьк, йешьк, десЪшьк,удовьц,

ндвьц, йЪльц, Шрдшьк, шанъц, шЬчьк, чёшьл, влёШър, свекьр, Шре-

нушьк, оснушьк, додйШьк, задйшьк Ии^/есЫ, слиЦейЪц, шйрьц, ао-

кровьц, скШавьц, фзбавъц, кондйьц, йасшорьк, оШйадьк, одлЬмьк,

сьсйШньк, мршьв, грдьн, дужън, нйзьк, Шёжьк, жучьн, жйрьн,

будьн, (х)ладьн, йамеШьн, йакосьн, зйдовдльн, врй/едьн, корисьн,

дугьчьк, бщедьн, ддличьн, несрёшьн>; бьчва, мыла, тьма, Шьмнйца,

мьска, чьс(ш) ; /едьн, сёдьм, Ьсьм; сьгнем, омькнем, зашькнем,

сынуш, омц, (омаЬи), зашщ, (затаЪи), сьчувам, сынам, сьсша-

вим, разынам, изьзЬвем, сьчуваш, сынаш, сьсШавиш, разынаШ,

изьзваш, изьшкаш, сшйгЪ, йоблёгь", ошёкъ, исйёкь, Шрёсь, мькЪ,

рёкь, ошшиь, шргь, кошь, йдсь, свщешь, глйвь, чёль, лавдвь, со-

колдвь, ндсйль, брдь, кукь, дьньс, ноКьс, кШкьд, нйкьд, кьд, сьд,

Шь, овь, вьс, — и у свим речима где ]е у старом ]езику био, —

било по пореклу, било секундарне природе.

§ 3. Има и ]една категори]а облика где се полугласник на-

лази, иако у рани]им епохама на овом месту ни]е био та] глас,

вей самогласник е. Та ]е особина нови]ег датума, створена у

времену засебног живота ових ди]алеката. Ван сваког ]е спора,

ни]е могла постати гласовним путем, веЪ ]едино утица]ем аналоги]е.

После замене старог вокала * генитив множине у речи заменичке

промене добио ]е наставак ще(х) ; а будуЬи да су ови говори и

код именица за ген. множине примили наставак локатива ь"(х),

па пошто заменице и придеви веЬ сто]е уз именице — име-

нички наставак потиснуо ]е наставак сво]их атрибута, те су место

кра]н>ег е примили ь". У свЩе(х) сшрань, рецимо, свщ — се осеЬало

као основа речи, а само е као наставак за облик. То е ]е према

именичком наставку истога облика заменено наставком ьа : свщьа

сшрань", шй/ьа сель", онщь" брдь", сваки/Б" добьарьа, нёкщь" рд^акь",

добрщь" кукьа, вёликщьа шнзёговь", каквщьа, нйкакви/ь", свако]йкщьа,

йсшщьа, сшудёнщь", вруКщъа, невалалщьа, несрёиши/ь" итд.

§ 4. Неколика усамл>ена случа]а у ко]има се претежно изговора

а место ы лажаш — лажё (али льжа, льжлйвьц, не льжи)

') Вокалску бо)у овде не означавам зато што Ъе се сви примери понав-

л>ати кад се о н>о] буде говорило.
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лав, лавица, лавлй, лан, латнй (уз льн, лшенй), баш (ретко бьш)г

интересантни су уколико су необ]ашн>иви, али малобро]ност н>и-

хова уман^е им знача]. Они се свакако не могу сматрати почет-

ком замен>иван>а полугласника пуним, односно одре^еним вокалом.

§ 5. Ако и има претставника на терену простирала црногорских

ди]алеката, па и читавих кра]ева, ко]и место полугласника изго-

вара]у а, не значи то да се он самостално развио без утица^а

суседних говора; а б]елопавлиЬког и щешивачког, ко]е одговара

полугласнику скоро свих осталих говора Црне Горе, свакако ]е

утица] херцеговачког, из ко]ег су и многе друге ]езичке особине

прешле у ове говорне гране и тим их направилеумногоме различним

од трупе источноцрногорских говора, с ко]има се опет увелико

слажу. Тако исто, у беранском кра]у случа]еви замене полугласника

вокалом а ]авили су се у суседству с говорима Санцака, под

утица]ем отуда. Том утица]у подлегла су углавном насел>а у око-

лини Берана. Замена полугласника протеже се уз Лим до на неких

8 км. испред Андри]евице, до села Трешьъева. Тако ова важна и

на]битни]а особина свих тих говора у васо]евиЪко] грани ни]е

под]'еднако распростражена. Доследно чуваше с ]уга и зугозапада

простире се до ове границе, а одавде, идуЪи насупрот поменутом

утииа]у, к Беранама и дал>е. наилазило на замену полугласника.

Трепча и природой тога гласа претставл>а ме*>у свим црногорским

говорима нарочиту особеност и о \ъо\ Ъе ниже бити речи, ^дино у

Виницко] у томе кра]у изговор ]е полугласника доследан. У оно неко-

лико осталих села, непосредно у долини поред реке, где ]е станов-

ништво васозевиЬког порекла, полугласник ]'е врло редак : у ген.

множ. у радном придеву и, изузима]ут!И показне заменице овь",

шьа,оньа — уопште на кра]у слога и у корену речи; поред: коза,

/сука, н>йва, вода, сйнбва, кош, сёла, нашщй, свща, дЪбрщй, дошау

изйша, ушека, сшйгй, йоса, коша, дан, Шамнйца, сан, бачва, — чу]у се

гдекад примери са полугласником. Ако се ова] налази у наставку

за творбу речи, или уопште у затвореном слогу на кра]у, он се ре-

довно изговара : мдмьек, дшьец, кднь"ц, кружь'к, одломьек, йошбмьек,

шанъ'ц, сильен, шужьсн; даньас, седьем, ]ёсьем. ]едино у ово] пози

ции ^ош чува се у невасо]евиТ1КОг1) становништва ко]ему углавном

припада]у насел^а по планинским косама, дал>е од Берана и реке

Лима. У Лубницама (Горжа Села), Заостру, Полици и Калудри,

]) То становништво се досе.ъавало од пре 200 и више година из по|е-

диних црногорских и херцеговачких племена и несуми>иво )'е ово последнее,

сво.1им непознаванэем тога гласа, припомогло жегово замен>иван>е вокалом о.
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изузев у последжа два насела од недавно доселених васо]евиЬких

породица, код ко^х ]е употреба много шира, може се чути само

у бро]евима: ]ёдьен, седь'м, дсьем (наравно и у: /едьанаес, седьам-

нй'с, ось"мнаес) и у помойном глаголу : ]ёсьем. Оваква поступност

у неста]ан>у ]асно нам и сведочи о реченом утица]у.

Ни говори црногорских градова не могу се сматрати ти-

пичним, ]ер ]е а у н>их ушло из школско-административног }езика,

а на]бЛижа околина градова примила ]е а као нешто модерно,

варошко. Отуда се не питамо зашто се у Подгорици место ь

изговара а ко]е употребл>ава}у скоро сви н>ени становници. Го

тово редовни такав изговор суседних села, Рогама и МомишиЬа,

примл>ен ]е из града.

§ 6. Дата ограничена, по свему судеЬи, не важе и за го

воре данашьье Зете. Чувале полугласника и замена ьъегова у свим

зетским селима тако ]е измешана да ]е апсолутно немогуЬе одре-

дити под каквим се условима полугласник чува, а под каквим ]е

прешао у пун вокал с. Та мешавина последица ]е опет мешана

становништва овога кра]а ; на^веЪи део зетског становништва

досел>ен ]е са стране. У свим веЪим и ман>им селима има по не-

колико породица ко]е су се за последних педесет и нешто више

година доселиле из осталих кра]ева Црне Горе. Досел>еници чине

знатан, свакако веЬи део укупног становништва Зете. Нема сумнье,

они су морали сачувати нешто од говорних особина кра]ева

из ко)их су дошли, али су, извесно ]е, примили више оних што су

типично зетске. Ако се има на уму да су на^веЬим делом из Пи-

пера, Куча, БратоножиЬа и ]угозападне Црне Горе, где се полуглас

доследно чува, а да ]е незнатан бро] породица из Б^елопавлиЪа

и ]едва ко]а из Херцеговине, откуда би замена полугласника

могла доЪи, ]асно ]е да ]е на]стари|е становништво ь морало из-

говарати као а. Ову особину нови]и досел>еници нису донели, а

говор овога кра]а ]е осталим црногорским говорима одво]ен од

других ди]алеката нашег ]езика и замена полугласника му ни^е

могла доЬи са стране, веЬ се у н>ему самостално развила, —

да ли овде или у неко] друго] посто]бини, то ]е друго питане.

Колико ]е мени познато, из долажена у додир не само

с образовании л>удима него и с просщим светом, говор наших

ЗеЪана и овом и другим особинама ]еднак ]е са говором Скадар

ских Срба и оних што живе у српским селима изнад Скадра.

Уосталом, ни по менталитету ни по ма ко]0] етничко] особини не

посто]и разлике ме^у Србима с ]едне и с друге стране Хумског
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Блата. Шта више, врло често неки од наших ЗеЬана припада}у

]едно] исто} породици са онима за арбанском границом. И го

вори целе зетске равнице од Скадра и с н>им, уколико има на-

шег живл>а у ььему и око н>ега, до Подгорице чине ]едну целину,

рекли смо напред, засебну грану источноцрногорског диалекта и

одлику]у се од осталих говора н>егових заменой полугласника

вокалом а. Да у Подгорици полугласник не изговара нико ко се

у н>у ни]е доселио у на]нови]е време свакако ]е узрок то што ]е у

н>о] веЪина на]стари]ег становишта пореклом из Зете. А да неман^е

полугласника захвати и Л>ешкопол>е опет ]е много помогло сусед-

ство Подгорице и тежн>а да се подражава „варошки" начин говора.

§ 7. О употреби полугласника у Зети може се казати да га

\е скоро досел>ено становништво донело из сво]их матица, али

га ]е, што се у сличним случа^евима на]чешЬе дешава, изговор

староседелаца потиснуо, те се доста ретко чува. ОбилазеЪи зетска

села закл>учио сам да те употребе има у свим, — нема ни ]едног

у коме нисам бар неки пример забележио и то понекад и код

староседелаца, ко]и су га ]амачно примили од дошл>ака. Пада у

очи да ]е чешЬи у непроменл>ивим речима: кьаШ, сьаШ, нёкьаШ,

нйкьаш, дьаньас, ноКьас, шьамьан, ]есеньас, кьакуки, сьа села; у скра-

Ъеном облику глагола }есам: кьа сьам бй}о, доша сьам, /а сьам

ши коза,- упрефиксима: сьачува, изьагна, сьасшанак, сьасшавиш; и,

на]зад, некипут у затвореном слогу на кра]у речи: дгьан>, сшйрьац,

Црногдрьац, момЪак, сЪЛьаШ, йаЛьаЦ, — некако све испред или

иза сононата. У насел>има где преовлаг^у староседеоци никако

полугласник нисам чуо у радном придеву или ген. множине. Ре-

довно се каже:

доша, йоиш, ошиша, сшйгй, йобекй, завука, обукй, брдй, кдзй,

оваца, йййуна, вЬлдва, дйнарй, коли, сшдшинй, (х)йлада, смЪ-

кава, кочегьйна итд.

Примери: из Голубовьаиьа, дйнарь", йушь", йдсловь", кдн>ьа,

кйшьа, кукьа, раль", уШёкь", осшрйгь", кошь", бележени су у Да]-

бабама, Махали и Голубовцима, где ]'е мали бро} становника старо

седелаца. Ипак, и у тим местима бро]ни}и су примери изговора

са а. Вал>а напоменути да ]е полугласник у Зети редуцирани]и,

Т]. ньегова ]е полугласност веЬа него у осталим говорима источно-

црногорским, ко]и га доследно чува}у. То се види из горн>ег озна-

чаваььа вокалске бо^е жегове1). Разлику у полугласности зетског

*) .|а сам узео БелиЪев начин обележаван^а: веЪу полугласност вокалом

чи]е )е бо^е доле, а магьу полугласност тим вокалом горе.



Источноцрногорски ди]алекат 1 1

и осталих говора црногорских ]а об]ашн>авам чин>еницом што

прави претставници првог нису знали за та] глас. Кад га ]е но-

вонасел>ено становништво под утиц^ем месног изговора почело

замен>ивати вокалом а, постелено се губило осеЬан>е за н^егов

„правилан" изговор и он се осеЪао као ]едан врло редуциран

глас а. На та} начин му ]е и вокалска бо]а остала исюъучиво

тога реда.

§ 8. Питала полугласности и вокалске бо]е у говору Зете

карактеристична су, дакле, према осталим говорима источноцрно-

горским, али су у цело] ово] групи ди]алеката та питала много

карактеристични]а према ономе што се о ньима досад мислило.

Прво питанье овамо заправо ни]е питание полугласности веЬ нео-

дре^ене вокалности, а полугласник — тако Ьемо га и дал>е звати

иако он то ни]е — ]е потпуно вокализован звук, }едан средней,

неодре^ени вокал измену сие. ^дан нарочити случа] асимилашф

ових говора у резултату ]е дао изврстан пример за об]ашн>ен>е

вокалске природе тога гласа. У бро]евима од 11 — 19 извршило

се стапан>е а ч е, али само упола, тако да су оба самогласника

сачувала понешто од сво^их вокалских елемената и дала глас

свим особинама ]еднак полугласнику : ]едьаньас(ш), дваньас{Ш), шри-

ньас(Ш), чеШ.рньас(Ш), йеШньас(ш), шесньас(Ш), седьамньас(ш), ось'м-

ньас(ш) и девеШньас(ш). Одавде ]е ]асно да ]е вокалска бо]а нашег

полугласника на средини измену самогласника а и е, те да може

бити и ]едног и другог реда, — и разумл>иво }е да ]е онима што

нису имали прилике да га осете ту бо^у тешко одредити. Али ]а

сам на основу тачно бележених примера дошао до одре^еног

заюъучКа: да ]е она, (бо]а нашег полугласника) супротно у науци

веЬ примл>еном, углавном реда а, само у извесном, нешто ман>ем

бро]у случа]ева реда е. Утврдио сам, чини ми се, и погодбе ко]е

условл>ава]у ]едну или другу самогласничку нюансу.

§ 9. Суседни вокали — нису од знатног, ни сугласници —

нису ни од каквог знача]а по вокалску бо}у полугласника, што

ни]е случа] у оно] друго] групи ди^алеката наших ко^и чува]у

полугласник (види А. БелиЬ, Д^алекти источне и ]ужне Срби]е,

стр. 46 и 71). А као у н>о], и ]ош важни]у улогу игра наглашеност

и ненаглашеност полугласника и уопште н>егов положа] у извесно]

речи. Из примера:

задаШ.ьак, додйшь"к, осшашьак, десёшьак, йешьак, чешвршьак, удо-

вьац, йокровьац, сли{ейьац, шйрьац,зу6ьац, йоганьац, сшуйьац, йбйьац,

]уньац, мршьац, кольац, крйвьа.{, момьак, йи!есьак, ошьац, сокольац,
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ДолУц, оснуШьак, шренушьак, башьак, ййшьак, замошульак, }емьац,

коньац, лонУц, борьац, жйжьак, држьак, вр~шьак, кружьак, ра-

жьан>, }Ъчъам, лучьац, двйзьац, дубьак, рейъак, у[ьам, зй\ъам,

йо[ьам, мйчьак, сшручьак, овьас — види се да }е полугласник,

без обзира на претходни слог, а и иза непчаника и меких консо-

наната увек вокалске бо]'е а, ]ер ]е под акцентом.

§ 10. У истом положа]у и у исте категори]'е речи, ако слог

с полугласником ни]е под акцентом веЬ иза н>ега, онда ]е ова]

затворенной и вокалска бо]а иегова ]е реда е:

ошиадьек, одлЬмьек, йосёдьек, нарамъ'к, йасшорьек, шрдш.ьек,

Шдчьек, ндвьец, скакавьец, \азбавьец, сшарьец, шань*ц, йаль'ц,

чёшьел, жальец, каШаньец, кондйьец, влёшь'р, шдчьек, Пешь'р,

одьер, свёкь'р, сьесшаньек, дгьен>, осдльек, йомдльск, нарамъ'к,

йодбрадь'к, издьаньек, ойьаньек, }'йрь% Примдрьеи.

Понеки пут код примера ове врете чу]е се у изговору потпуно

одре^ен вокал е. Забележио сам: йоШйлек, заШйлек, навйлек,

обЩек, раздвЩек, йробд/ец. Свуда претходи умекшан сугласник.

Значи да ]е он у тим случа]евима природой сворм потпомагао

потпуно изгра^иванье палаталне ни]ансе овога звука. И у овом

случа]у, као уосталом и у неким другим, непчаници : ш, ж и ч

сачували су особине некадашн>е сво]е умекшаности. И иза №их

обично ова] глас губи сво]у неодре^еност и изговара се као е :

Шрдшек, кошек, кашел, ШронЬжец, точек, ЦрногЬрец, /арец, б\ело-

корец. Овде ]е гласовна одре^еност тога звука маже доследна

него иза л и /, што потвр^у горе наведени примери.

Пун паралелизам имамо у примерима код придева:

дужьен, шужьен, !адьен, гладь'н, дйвь'н, красьен, сйшьен, крЬшь'к,

нйзьск, заслужен, дугьачьек, н>ежьен, крашь'к, шёжьек, мучь'н,

мйрьен, будьен, (х)ладьен, круйьен, кршь'н, дбичьсн, сшрашьен, об

личен, йакосьен, радось'н, сладьск, йамешьсн, срамьсн, нёмошьен>,

срёшьен>, несрёшьен>, (х)рабьер, орьен, добь'р, влёрьен, грёшьсн,

срамошьен, йразьен, йогддьен, незгддьен, йрй\ашьен, жёдьен, ко-

рисьен, мрачь'н, мрсьен, бщедьен, ]ёдьер, врй]'едьен, злдбьен, вёдьер,

лдмьен, скрдмьен, ■—

како у овим тако и у оним где ]е умекшаност консонанта утицала на

стваранье потпуно одре^ене природе тога гласа : с/й/еи, доволен,

йдволен, зйдовдлен, дужен, шужен, заслужен, мучен, кршен,

влёрен. Само, овде вал>а нагласити да }е ова] по]ав иза ж, ш,

ч и р доследан у примерима према ко]има напоредо имамо пасивне

партиципе глагола изведених од дотичних придева (дужен од
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дужйти, шужен од тужйти, мучен од мучити, в\ёрен од в]ёрити

и ел.). Тамо где те напоредности нема, сасвим као код именица

чу]е се и ]едно и друго: н>ёжьен и лёжен, шёжь'к и шежек,

дбичьен и Ьбичен, ддличьен и обличен.

§11. Што се код придева у веЬем делу ди]алекта готово

изгубила бо]а звука с — очувала се само у неких: мрш.ьав,

кадьар, шуиьал — ни]е узрок везиваьье вокалске }еднобо]ности

полугласника за дату категори^у речи, веЬ преношен>е акцента с

кра]н>ег слога према почетку. У ]едном случазу1), ]едног само дела

ових д[флеката, кад се акценат одржао на своме старом месту,

на крадем слогу с полугласником, ова] ]е сачувао бо]у ко]у има

свуда под акцентом : глйдьан ]'е, жёдьан ]е, грдьан /е, йрйзьан ]'е,

мйрьан /е, ружьан /в, шуиьал \е, сшрашьан \е, би'есьан /е, ври'едьан

]е, сми-ешьан /е, с\а]ьан }е, — остао ]е реда а.

§ 12. Исти закгъучак Ье се извести из односа у примерима

осталих врста речи : сёдьем, дсьсм, нёкьед, нйкьед, \а сьем према :

дьаньас, \есеньас, ноКьас, \е<Хьан, измьа\ (измаЪи), измьакнем, зашь"]',

зашьакнем, йромь"/, йромьакнем итд.

Разлика измену кра]н>ег неакцентованог и других полугла

сника осеЪа се каткад и у примерима ко^и има]у и ]едан и други:

Скьадь'р, ойьаньек, издьаньек, къашкьеш.,кьа(д) сьем дошь", сьа(д) сьем,

ма да ]е изузетно у овим случа]'евима бо]а претходних утицала

на последней полугласник и ме^у н>има се обично не осеЬа ни-

какве разлике. У придеву шьаньак на цело] територи]и бо]у полу

гласника нисам могао осетити друкчи]е него ]е овде претставл.ена.

§ 13. У префиксима.ако нису под акцентом, ма да су испред

н>ега, вокалска нюанса полугласника ]е опет палаталне бо]е:

изьешкаш — изьешкам, разь'шаш—разьегнам, сьемлёш — сьемё-

лем, сьекрйш— сьекрщем, сь'зуш— сьезу]ем, сьечувйш — сьечувам,

сьесшавиш.—составим, сьекуйиш—сьекуйим, сьсвйш— сьевй/ем,

сь'бйш— сьебй/ем, сьеш,йш — сьешщем, разьезнаш — разь'знам.

одъезваш—одьезовем, одьегнаш—одьНнам, разьебраш—разубе

рем, съезнаШ— сьезнам; —

као и: сьебйран>е, али сьабран, съебщан>е, али сьабйш, разь'йёш, али

разьайнем, одь'йёш, али одьайнем, сьсзрёш, али сьазре, сьешрщеш, али

сьашре и сьаШрш, ]ер \е код придева и у презенту ових глагола

полугласник у префиксу наглашен. Тамо где се чч с кра^ег по-

влачи на претходни слог, а основни део речи ]е ]едносложан, те

') Види у оде.ъку о акценту под ко]им се условима у грани васо]'евиЬко1

акценат чува на крадем слогу.
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акценат доспе на префикс полугласник у н>ему мен>а вокалску

бо]у: сьамлеш, сьакриШ, сьазуш, сь'знаШ, сьалиШ, сьаишш, сьазваШ,

одьНнаш, одьазваШ, разъЧнаш, разьабраш, према презентима : сь'ме

лем, сьекрщем, сьезу/ем итд. При истим условима врши се и

обрнута промена. Неста]ан>е акцента с кра^ег слога у н>ему

условл>ава померанце гласа ь" у правцу ье, те према : ]'едьан, душьак,

ручьак тамо имамо: ]ёдьен, душьек, ручь'к, дубь'к, кружь'к, уддвь'ц,

лучьец, слШёйьец, шренушь'к, задашь'к, али не баш редовно тако.

Непосредно иза узлазних акцената наилазимо чешЪе и на примере

с полугласником исте вокалске бо}е ко}у има под акцентом, ^сам

забележио : йочёшьак, ]уньац, синдвьац, свё(йьац,1) ШренуШьак, осШа-

Шьак, ]ёсьам. Позав^се може об}аснити двема околностима : анало

гиям према случа]евима кад акценат у истим речима ни]е пренет :

синовь"ц ми (]')е, йочешьак /е ддбь'р, и тиме што процес прено-

шен^а акцента рш ни]е потпуно завршен.

Вокалска бо]а зависи у првом реду од акцента и отуда у

]едносложним речима исюъучиво:

мьач, сьач, йьас, шьас(ш), чьас, шьав, йьан>, сьан, дьан, мьа(х),

цбьан>, кьад, сьад, мьа] (маЬи), шь°/ (таЬи), смьа\, шьа ; —

у вишесложним не само под акцентом као у:

зьава, льажа, бьачва, мьагла, шьамнйца, вьазда, мьакнем, шьак-

нем, смьакнем, сьНнем, исшьакнем, омьакнем, йомьакнем, бьанем,

издьане, укьане, усьане, —

него, изузима]уЬи сложене речи у префиксима, и испред акцента:

мьасьак, дьаньак, кошьальац, иииьальац, дьаньас, дьаньаииыща, йс-

лъНьано, /едьаньак, сьамнуш. сьагнуш; —

а у отвореном крадем слогу речи и иза акцента :

йосьа, кошь", иьакьа, вишь", дкругь", свщешьа ; аошь", ошишь",

сшйгьа, мдгь", сёкьа, шекьа, смрзьа, исШрёсь", довезь", обукь",

иоблёгь", дйгь", ошёкь", изйшь", йолёгь", завукьа,исШукЪа,уйрё1Ъа,

йорасшь"; шьа, оньа ; зубь", $акьа, йрсШёнь", сШдлОвьа, вдлОвь",

двндвь", копь", голубь", ]ёленьа, зёчёвь", $йво~льа, брдь", сёлЪ",

Поль", кйшь", йолйць", клуйь", сшубь", влЦьа, длакь", овь"цьа,

кбзьа, йшёль", иланйнь", лдзь", брсйШнь", купель", лйвйдь",

водь", куКьа, киль", фбукь", слйвь", йрёслйць", браздь" итд.

Шта више, у речи ко]е испред овог има]у ]ош ]едан полугласник,

и та] ]е с н>им истога реда, макар да ]е иза акцента и у претпо-

следььем слогу: ошйадьакьа, нарамьакьа, йолубьацьа, скйкавьаць",

]) Два акценатска знака обележава]у упола пренет акценат, т\. акце

нат ко]и се делом пренео, а делом се чува на крадем слогу.
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]азбавьацьа, кашаньацьа, удовьацьа, йоШйльакьа, заШйльакьа, обо-

]Ъакьа, шренушьакьа, оснушьакьа, замошульакьа, третьан>ьа, кру-

шьакьа, крошьан>ьа.

§ 14. Усамл>ени случа]еви не нарушава]у систему. И не може

се рачунати с полугласником у речи валаши, где ]е, иако пред

акцентом, полугласник често бо]е е: вь'лаш, и дал>е, вокалност

н>егова ]е каткад потпуно одре^ена : вела, рег)е вала, у Црнцима:

вола (види наредну главу). Овакву разнобо]ност среЪемо ]ош

у — Бога ми : Бдгье ми, Бдгьа ми, Боге ми, Бою ми, Бдгу ми, а

чуо сам и кь'блйк, поред кьаблйк и каблик.

§ 15. Према изложеном, о вокалско] бо]и полугласника у

говорима источноцрногорским може се казати :

1) иза акцента у кра\н>ем слогу речи, али само ако \е та]

слог затворен, и у йрефиксима ако они нису йод ма каквим акцен

том Полугласник \е реда е,-

2) кад се исйред Шаквог Полугласника деси неки умекшани

сугласник, там шшо умекшаношку сво]ом йо/ачава йалашалну ни-

]ансу, а некийуш и йод уШица\ем аналогще, они/ се изговара као

одрекен звук е;

3) у свим случа}евима изузев означене йод 1) йолугласник \е

без изузешка реда а, — и

4) на йомерале вокалске бо'}е йолугласника овога другог реда

ни умекшани сугласници ни аналоги/а нису ни од каквог ушица/а1).

') Дата правила не могу се применит на станке тога гласа у васо]е-

виЬком селу Трепчи, чи]"у смо интересантност у том погледу веЬ напред на-

гласили. Природа полугласника овде само се ]едним делом подудара са овим

што ]е вев изложено. Као непосто]ан глас, у наставку за творбу речи, он ]е

у свему онакав какав )'е у свим овим говорима. Ван тога положа]'а не по

стов данас сталности у жегово] природи. Ништа више се не може узети

као одре^ено правило. Узрок |'е у наглом, готово насилном, губл>ен>у полу

гласника онаквог какав ]е ту изгледа доскора био у употреби. Против н>ега

\е, и успешно, повела борбу школа, кжига и лична вола сваког по)'единца.

Случа]'еве замене вокалом а \а сматрам вештачким, |ер она ни]е везана

за извесне позици)е као у посредном суседству, у околини Беранско]; ]'а сам

и код оно неколико старших л>уди код ко]их сам нашао на]типични]и

та]' глас чуо и бележио место н>ега а, било у коме се положа]у налазио:

йола дана, сад, гддину дани, гддйна, динара, сшарац, данас, ша ма(х),

дош&, измакнуш, изагнаш, йдса, ова наш, свакиа добарй. У истим позици-

]'ама и код истих претставника полугласник \е често онакав какав смо веЬ

упознали: Турьакьа, йарь", кдн>Ъа, чинбвнйкь", годйнь", дардвъ", момьакьа,

дьанъа, Шаквн)Ъа, свк]Ъа, мдгь", дошъ", рёкьа, ов'ъа, 6Ъачва, с\ачма. Али, он

]'е на]чешЬе потпун, ]ако затворен вокал бо|е гласа е: Та шегова природа

на!изразити]'а ]е на кра|у речи ше йуш, шё ма, ше $ед, ше лу$и, овЩе (кра]н>е
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§ 16. Сво]е заюъучке оснивам не само на сигурности осеЪан>а

тога звука, него и на неким спол>ним особинама шеговим ко]е се

подудара]у са сво]ствима вокала а, а за ко]е е никако не зна.

У радном придеву ових говора врши се асимилац^а кра]н>ег

о, што ]е постало од л, са претходним а: чиШа, ййса, ора, й/'ёва,

гледа. То о ме^утим никада се не стапа са претходним е (испор. :

дшео, узео, йрдйео, йрдклео, завео). Где претходи полугласник,

асимилашф се опет врши као у првом случа}у: дошь", ошишь",

Шрёсь", ижлёгь" — без изузетка. Супротно правилу веЬине наших

ди]алеката, у источноцрногорском се стапан>е врши стално према

првом гласу, како у примерима радног придева, тако и у свим

другим случа]евима кад ]е оно могуЪе: йдсь", кошь", нагь",

зьава (заова), чдк (преко чо/ек од чов]'ек),. И непотпуна, бол>е

реЬи сво]е врете асимилащф код бро]ева 11 — 19 учврш^е нас

у уверен>у да ]е вокалска бо]а полугласника ближе гласу а. Иако

су, као што смо веЬ казали, оба вокала задржала понешто од

сво]их гласовних елемената, — свакако Ье се и ту ]едначен>е бити

извршило на штету последььег. Дал>е, код оног, иако незнатног,

дела претставника ко]и зна]у за лаби]ализа1щу вокала с, лаби-

]ализу]е се и полугласник (види о том у наредно] глави), — док

е не позна]е такву особину. И на]зад, л црногорских ди]алеката,

ко^е ]е дво]ако — релативно меко, онакво какво ]е обично л нашег

]езика испред палаталних вокала и тврдо испред свих осталих

гласова (испор. напред у глави о природи сугласника л), — испред

полугласника може бити и ]едне и друге природе ; меко, у положа]у

пред полугласником палаталне нюансе : йаль'ц, жалъ'ц, сйльен,

обил'н, иначе тврдо, као год и испред вокала а, ако ]е иза н>ега

полугласник ове вокалске бо^е: Льак, Льасно, йоЛУко, Ль"жа, Льа-

жлйвьец, ДоЛЪац, кОЛьац, сокоЛ'ьац, кошьаЛЪац, йийьаЛьац.

е одговара ьа и а), 30 бравё, из Плёвйлё, 30 робе, из Крале., с Лойашё,

од Т$>рь"ке, момь"кё, йарё, лПвадг, К.лимёньашё, йлуЪё, ошииЯ, пжъёг!, кошё,

йосё, овё, онё. Ако ]'е слог с полугласником затворен, он \е, рекли смо, она-

кав какав смо бележили са ье. Исте \е природе обично у корену речи: д"ьен,

Б~ьел (планина) къед, сьед, ш'ьема, я'ьгкни, .пЬегла, б"ьачва, измъскдсмо' см~ъаче,

а понекипут и у отвореном кра]у речи: 50 гддичъе, Климёньашье, лйвадье,

9 брйшъе, мдгье, дошъе.

С 1'едне стране овака разнострукост природе, а с друге факат што \ь

случа) ограничен искл>учиво на ово село — на 1'едном кра]у у непосредном

суседству Виницка не зна ни за ]едан пример оваке природе полугласника,

а на другом Трешьево само некад у показно] заменици 2 л. ше — навели

су ме да га издво^нм и нагласим као усамъену и необ)'ашн>иву интересан-

тност, и да независно од шега посматрам полугласник целе ове трупе говора.
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§ 17. Ни]е неинтересантно да се задржимо и на физиолошко]

страни овога гласа, иако ]е она углавном позната, ]ер 1е ]една

вештачки за н>ега везана особина у ]едног дела претставника

источноцрногорског ди]алекта привидно тога карактера. Поред

онога што се веЪ зна о полугласнику, да ]е средн>енепчани звук

средн>ег реда образованна, осетно се примере неке врете на-

залност н>егова. Истина та назалност ни]е онаква каква се држи

да ]е била назалност прасловенских §. и о или каква ]е у пол>ских

назала ^ и д.. То ]е у извесном положа1у тесно спо]ен изговор

полугласника с ман>е или више потпуним сугласником «.

У Кучима, БратоножиЬима, плавско-гусин>ском кра]у и понекад

у суседном делу Васо]евиЬа1) иза сваког ь на кра]у речи чу1е се,

помешан с н>им доста ]ако изразит носни звук:

Шьая, овь"Р, зъая (зао), йосъа$, кошьав, рёкьап, ойШшьая, сш.йгьап,

исйекьап, исшёкьап, зарёкьап, размьакьап, издйгьап, осШрйгьап, ошрё-

сьап, завукь"", грльап, йрсШЪап, дрвьап, лдзьап, 6екйоьап, сшолщьал,

главйцВ"", рй6ьап, клучёвь"", сшрукдвьа", ребьарьап, бркьап, сшубь"",

У6ьальап, Доланьап, кЪлйшьап, кдчёвь"", сшдлдьая, двндвьая, йла-

сшдвь0!, йд]'йшьая, кдзъая, овьацьая, музйрь"*, млёкарЪав, 1аловщЪа*,

ддбри]Ъая, слабщь0*, %аволщьая, црнщьао, аамешнщь"^, лукавщь"*,

Шй]Вап, овщьая, оваквщьап, свако\акщьа*, йсшщьая итд.

Ово рш неЪе бити потпуна назалност полугласника. Ни у ]едном

од словенских ]езика и ни у ко]ем од ди^алеката ерпскохрватских

нема трага, и никад у старшим епохама развитка ни^е било основа

да ь (\ер) постане назалан звук, зато сам назалност о ко]0] го

ворим назвао привидном и казао да ]е вештачки везана за полу-

гласник. То се да закл>учити и по томе што, ако се полугласник

налази у ма ком другом положа]у речи, носна дупл>а нема никаквог

учешЪа при изговору н>егову, вей цела ваздушна струна, потребна

за изговор тога гласа, простру^ кроз уста. Кад се иза полугла

сника деси сам носни сугласник н: овьан, грдьан ]'е, оиьйньак, згддь'н,

йрщашьен, йамёшь'н, красьен, кдрисьен, йакосьен, улудьен, — сваки

од тих гласова пня задржава сво] одрег^ени звук, односно

шум. Код првог по]ава, ме^утим, немамо одре^ене границе ме^у

н>има, него су се оба слила у ]едан сво]е врете назалан звук.

') Трепча, ко)'а н^'е у том суседству веН се налази одавде на северо-

истоку, иза читавог низа насел>а, те о утица|у не може бити речи — дели-

мично тако^е позна}е ту особину. У радном придеву, али ]едино у том облику,

али опет нередовно, иза полугласника се изговара глас «. Поред горе наведених

облика без икаквог носног звука забележио сам тамо и: дошъ">, ошишьс,

ейшьеп, суешйгъ*", осшрйгьеп, извукьеп, иромукьеп,узмьакь"1, зар'ёкье", иейёкь^".

]ужнословенски филолог 2
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§ 18. Понекад само наилази се на исто] територи^и и исти

по]ав код самогласника и — услов ]е опет отворени кра] речи :

лани", йокд]'ни", йсшиР, ов№, они?, слйчни", йрщешелскиЯ — што

]е нов доказ да ]е назалност вештачки формирана. Али док ]е

полугласник доследно такав у свих типичних претставника оних

кра]ева, на случа}еве назалисаног и се ре^е наилази (све примере

ко]е сам чуо и навео сам их). Довольно ]е знати да означени

кра]еви леже уз арбанску границу, да на то] територи]и има и

неколико потпуно или претежно арбанашких села (Затри]ебач,

КоЪи), да измену српског живлза тамо и Арбанаса има разних

веза, да знатна веЪина нашег становништва говори лепо арба-

нашки, — па Не бити разумливо да можемо наиЬи на говорне

особине примл>ене из арбанског ]езика. ]една од таквих ]е не-

сум№иво и назална природа ьа у отвореном кра]у речи, ^а, на

жалост, не знам арбанског ]езика, али ми ]е познато да у н>ему

посто]и помуКено о1), с ко]ш се полугласник црногорских говора

изговором подудара и да ]е оно у суседству наших говора, у

диалекту северноарбанском, на кра]у речи назално. Било да ]е

изворан или секундарне природе ова] вокал ]е у примерима: Не

Ьикав (= ]еди хлеба); а ро а? (= ]едеш ли); а та рё ЬаЬа? (= виде

ли ми оца); а та рё папйя (-виде ли ми ма]ку); Ш{а" Л]сШ, е

па1а.ч папа (= дан>у сунца, а ноЬу месеца); доке йога* (=пружи

руку); 05ки№ (= отишао) и многобро^ним сличним, — могао ути-

цати и извесно ]е утицао на формиран>е назалности полугласника

у грани кучкобратоножиЬко].

§ 19. Лаби/ализаци/а вокала а и ьа ]е доста интересантна,

не и необична, особина ових гласова, позната на релативно ма

лом простору. То баш ]е чини рш интересантнирм.

У пиперском селу Црнцима свако а и сваки полугласник

исте вокалске бо]е иза лаби]алних консонаната и сонаната изго-

впра]у се са заокругл>иваньем усана, при чему се чу]е предзвук

вокалске нюансе о, а по ко]и пут потпун ова] самогласник. По]ав

чудан уколико ]е залутао у диалекте ко]и апсолутно не зна]у

за н>ега, али — физиолошки сасвим оправдан и довольно ]асан.

При изговору лаби]ала, усне се као на]важни]и орган за н>ихов

!) Помучено а црногорских суседа Арбанаса, чи]'у сам помуЪеност

бележио са •• изнад, као на]'згодн»фш знаком, не одговара рецимо немачком

помуЪеном а, вей се и бо]'ом и тоном, па чак и местом образованна подудара

са ьа неточно црногорског диалекта. Тога ради к>егова назалност се, мислим,

и могла раширити у првом реду на одговара]'уЬи му звук.
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изговор ставе у покрет, па ако иза н>их до^е а ко\е \ъ местом

изговора блиско опет лаби^алном гласу о (нетто ]е од овог

ниже у вертикалном правцу), те долази формирано готово с истог

места одакле и о, усне га, ]ош у покрету, ман>е или више лаби-

]ализу]у. Примери с потпуном лаб^ализащфм су доста ретки:

бодава (бадава), не вола (= не вала), неволйльац, йроволща, мо

гаре, йозар, у йойрйШ, — свега сам ове чуо. У другим случа-

]евима ко]'их, уосталом, ни^е мало лабиализован ]е само први део

вокала, ако га ]е тако могуче делити :

б±а: б^Щаги, б^аба, б'ан>а, б^ара, б^аШйлй (остави) Б<?ар,

б9аруш, б?ар]ак, бШлЬв (пас), б^алуша (крава), раз-

б^аоушЩо се, разб^ачи Шо;

б9ьачва, бяьадн>йк, б°ьадьан>;

в°альак, св°аки, в°аралица, в°арнйца, в°аШра, в°ал, св°Ща,

св°адили се, в°аган, зав°алйла се;

ов°ь"н, йокров°ьац, сйв°ь"ц, изв°ьан;

домРаШн, м°арама, м<*а]ка, Шара, М?арко, м*ал, мРалйц,

м°алйна, м°аШща, Шарща, Шарща, м^али, йомШмйле

се, нам°азала се, ом9алйла;

м9ъагла, м°ьа(х), м°ь"ска, мом^ьак, м^ьакьер ;

Шамеш, №амешьен, йРанама, ОРайрйка, №алица, йРамук,

П*ава, й°ашка, й°алица, Шаша, й°ад, б*'аре, й^ас^л, й9ас,

й°альец, йШсе, й?ада,

й + ьа: й9ьас, й«ьашче, й%ан>аш, сл'-е']ей°ьац.

§ 20. Лаб^ализащф вокала иза неуснених сугласника нешто

]е сложение природе. Можда Ье изгледати и сувише про

извольно, али ми се чини да ]е она иза л, р и я условл>ена срод-

ношЬу ових са некима од уснених сугласника — опет посредством,

иако далеким, гласова што се образу^у на уснама. Ако не местом

образованна бар гласовном природой сво]ом ова три консонанта

са усненима в и м чине засебну групу сугласника — сонанте.

Држим да се отуда мон лаби]ализован>а преко сонантности пре-

нела на све гласове такве природе. Стога редовно и :

л + а. йл^анина, мл?аддс, л^адовйна, глРава, сл^ава, салШша,

глРавйца, сл^анина, вля'адика, гладило, гл9ас, мл$аз,

кл*ас, Вл?адд, вл*ак, мл^ад, мл«ак, гл«адьен, йл»ашим

се, йомл^адй'-о се, развл°йчЫо \е;

л + ьа: л«ьак, л9ьасно, йол^ьако, л$ъакьац, л»ьасшьак, коМац,

сшри'ел9ьац ;

б+ьа:

в~а:

в + ьа:

м + а:

м л ь":

й + а:

2*



20 Михаило С. СтевановиН

р + а: р^аник, (х)р*йна, р^ана, р*ало, р^айа, рОабдша, р^адник,

ряад, Рвадуле, Р*>адовйн, гряйд, бр*йй1, вр*аг, мрРак, мр*аз,

сшрясшлйв, гряаблйв, гр^абиш, ир'-авиш, р'-'асшавиш,

р^азбйш, йор^авийш:

р + ьа: чвЪр*ьак, двдр*ьац;

н + а: нРйсл&н, н?йрЬд, н?арамьек, нРйлдг, нРймеш, Н°акло, Зад

ница, н?айрава, нРавлака, н?афака, «?а йуш, нРагла се,

н*ашла га, «?а/ (наЪи), н?але];

н + ьа: йрйзн°ьан1ща, кон°ьац, ]едьан?ьак.

§ 21. Из наведених примера може се утврдити:

а) У ]едно] речи ]авл>а се свега ]едан лабиализован вокал

— обично први по реду: гл^ава, сл*ава, Таирова, ПШва, сл*ама,

л^амйа, нРйиас, Ранима, б^аба, сл?аба, м?амьац. У случа]у да та]

први самогласник не до*>е иза уснених сугласника веЬ иза р, л

или н, а да му у неком другом слогу сем последн>ег претходи

ко]и лаб^ални консонант, онда се лаби]ализу]е та], а не први

самогласник: разб*ачиШ, наб^ачиш, наШйлйш, лайХавица, нам?а-

мйш, найлРашйш.

в) Ни]едан вокал у отвореном кра]у речи не лаби]ализу]е се

ма какав му сугласник претходио и ма ко]и вокали били у прет-

ходним слоговима: губа, сШуба, груба, сува, ста, жива, крива,

глува, шума, сума, гума, /ама, кума, сама, с ума, шаиа, кайа,

штампа, соШона, Гордана, Ишана, бут, бура, цуоа, сила, жила,

свила, кила.

И да се понови, чудновато ]е откуд та гласовна црта у

свега ]едном, истина, овеЪем селу, а ван н>ега не наилази се на

примере овакве лаб^ализацше.1) Ни]е невероватна претпоставка да

]е примл>ена из арбанског ]езика, ]ер у н>ему постов вокал {еднак

нашем лаби]ализованом а, с ко^им се напред упознасмо [испор.

арбанско а у примерима: папа (=ма]ка), капе (= месец), ЫтЬа

(= род), Ьап (= чини) Шапе (= кажу), та (= ]ош) и ел.]. Али, с }едне

стране, таква природа овога вокала у арбанском ни]е условлена

истом позициям; а затим, сем овога, у арбанском ]езику посто]'е

и други вокали са истом особином. Дале, населе наших прет-

ставника с лаби]ализованим вокалима одво]ено ]е читавим низом

других од арбанских насела и пре Ъе бити тачно да ]е порекло

ове особине у неком нашем диалекту на истоку, с ко]е стране ]е

знатан део црногорског живл>а у дал>о] прошлости овамо доселен.

•) Чуо сам ]едино йозар у многим насел>има васо]евиНке гране и йомРала

ви Бог од неколика особа у Плаву.
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§ 22. Замена сшарог вокала Ь. Прелаз овог некадашн>ег само-

гласника у нове гласовне вредности извршио се свакако у епоси

за]едничког развитка црногорских са осталим д^алектима нашим.

Замена ньегова ]е углавном као у свим говорима на то] страни.

Према томе изгледало би да ]е доволно само то констатовати,

али, не]еднакост гласовне вредности, с обзиром на квантитет

слога с тим вокалом и с обзиром на суседне гласове ко]и тачност

замене чине колебл>ивом, а цело питан>е сложении, изиску]е да

се ипак штогод каже. У свим говорима ко]е )е рш Вук, с недо

вольно оправданна, назвао ]ужним, Ъ \е прешло у /е или ще, зато

назив \екавски, односно щекавски не само да ]'е згодн^и од првог

него ]е зацело тачан. Неоправданост ]едног и оправданост другог

назива овде ]е споредна, а главна ]е ствар да се утврди: уко-

лико и где има отступала, од простог правила да свако $ да]е

]е, а свако $ — ще; у ко]им случа]евима ]е й дало неку треЬу

вредност, и све упадгъиве разлике од юъижевног ]екавског

изговора.

§ 23. Према ономе како цело питание сто]и у говорима источно-

црногорским због н>егове ]едноставности много га ]е згодни]е било

из ньих узети за основицу кн>ижевног ]езика него из других ди-

]алеката. Идеално правило Ъ = ]е, Ъ = ще, нарушено аналогиям и

променом квантитета слога с Ъ, остало ]е овамо с на]"ман>е

необ]ашн>ивих отступала:

а) брй/ег, свЩеш, снй/ег, снщеш, цвщеш, клщеш, брЩес(ш), дрй/ен,

грй]е(х), вщек, кбри^н1), йи*есьак, сли'еиъаи, биЧдй, рщека, сшри-

'■ела, сви^ека, срй\еда, сшщена, ци'-ена, ли'еска, ври'-емё, млиЧко,

гли!ешд, ди'ешё, йори-еклд, сй/'ено, цри'ево, вщеке, ждри'-елд,

бщедьен, цщешн, 6Щесьен, лщей, врщедъ'н, слй/ей, лщен, ии'-е-

йаш, сшри'елаш. (од бр$г, св%ш, сн$ш.... б%да, р$ка, сшрЪла....

врЪме, млЬко.... бЪдън, фшн.... фиат, сШр$лаш), итд. — и

б) влёра2) млёра, Плена, кёца, лейоша, млёсец, влёшь'р, семе,

млёсшо, щёсма, Ледник, север, окёло, грешник, кево'}ка, блежаш.,

сёс, 6ё\, кёраш, сёкаш, вленчаш (од вЪра, мЬра, д&ца, лШоша,

мЪсец итд.)

§ 24. БлагодареЬи пасивносТи у промени дужина после губ-

л>ен>а и испадаььа полугласника (види главу о прив. скраЪиван>у,

§ 497) у примерима типа разм]'ёрка не можемо ни очекивати ще

') Види главу о несложним звуцима.

*) У глави о ]отован>у.
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jep t HHJe било ни по пореклу, а ни касни]е никад ни]е постало

дуго. С друге стране, за употребу прилога прошлой зна]у само

л>уди из школе, што значи да су га примили из кнэига и, можда,

из других ди]алеката, па су, природно je, копирали и кванти-

тетску вредност н>егових слогова. У народном говору та кон-

струкци}а je непозната (детал>ни}е о том у сделку о синтакси),

те о вредности и у примерима категори]е Koja не nocTOJn, или je

само вештачке природе, ни)е потребно говорити. J едино у гени

тиву множине где je не * веЬ касни}е рефлекс н>егов постао дуг,

имамо слагаже са свим ¡екавским ди}алектима : млерь", влерь",

Олень", смлешь", иолень", леШ". У понеком усамленом случа]у

могла je аналоги}а утицати на промену гласовне вредности овога

вокала: tjëeà (према t>ëBÔJKa), цреиа (према црёпула), cèkà (према

¿ёкавица) — где je дужина новообразована за обележаван>е деми-

нутивног значежа односне речи.

§ 25. Колико je квантитетска разлика условл>авала разлику

новим гласовним вредностима t, лепу слику да}е стари предлог

upt, KOJH je у служби префикса био jaKO продуктиван. У пред-

лош^ употреби самогласник je остао какав je и по пореклу

био — увек дуг, те данас у свим ^екавским, па и овим говорима,

гласи upüje. У служби префикса, ме^утим, HHJe увек }еднак:

а) код глагола дужина се скраЬивала и вокалска вредност

* постала je ë'•

upëcko4UGl -- upëckÔ4uM, ирёвариш — йрёварйм, ирёнй/ет —

иренёсём, ирёлейеш — йрелешйм, ирёшрчаш — йрёшрчим, йрё-

ирйчаш — йрёйричам, йрёломйш — преломим, ирёдвойш — ирё-

дв&йм, ирёйлёс — йрёйлешем, йрёшрес -- ирешрёсём, йрёораш

— йрёдрем, upékouâiu — upëkouâM, upëcykâm — иресучем, йре-

ноШш — ирёндШм, йрёдьанйш - - ирёдьанйм, upètièpâuL — ирё-

Ъёрам, йрёварйш — йрёварйм, иреташ — йрёженём, upecko4Ùui

— üpeckmuM, upéokpenym — uoeokpênèM, йрёвариш — йрёварйм,

йрёбачйш -- йрёбачйм, ирегридйш — йрёградим, йрёврнуш —-

ирёврнём итд.

в) код именица дужина самогласника у префиксу се чувала

и н>егова je вредност двосложна:

ири^елаз, йри'-есшуи, upu^ekop, upu'-ekAàd, йри'-едлог, йри-еглёд,

ири'-есад, ири'-енос, upu'-euèk, йри^ейис, upu'-ec'ëk, ири-еШдй, ири-

tehep, ири':евлес, ири':евоз, ир^егон, йри'-е/сои, ири<елом, ири'ебд], —

али доследно у свега неколика примера; у свима тек код по]еди-

наца. Иако je слог у префиксу дуг, Taj префикс je на u^oj терн-
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тори]и у несразмерно веЬем 6pojy примера jeднocлoжaн.

uputeuidk, upuieköp, upu-ekAad — само тако, а сви остали обично:

ирёлаз, ирёсшуи, йрёдлЬг, иреглед, ирёндс, иреййс, upêcêk, ирёшЬи,

upëkëp, йревлес, ирёвоз, ирёгдн, Прелом. Бро] глагола сложених са

овим префиксом много je веЬи од 6poja именица, а ове последнее

су девербативног порекла — изведене су од глагола — и jacHO

je да се особина многобро]ни]е пренела на малобро}ни}у катего-

pnjy, Tj. именице су усво]иле глаголски префикс upe-. Уз то,

примере се да je код стареет Hapamraja, KOJH не општи с кн.игом

и ман>е има прилике да долази у додир с претставницима екавског

изговора, код свих именица без разлике обични}и двосложни

префикс, а по томе би се рекло да je давно утвр^ено правило

í = aje, нешто рани]е било у оним кра}евима и идеално применл>иво.

с) ПрЪ je, исто тако, сложено и с придевима. У глаголским,

имали они предикативно или атрибутско значение, слог у префиксу

je, разуме се, увек кратак:

uékpô/ен, йренешен (и иренешен), ирёвежен, йреведен, (и ирёведён),

йрёйечен (и иреиечен), иоеварен, ирШрёшён, иреблен, ирешучен,

ирёйолдвлен, йреручен, ирёварен, йрёсдлен, ирёбачен, иреоран,

йрёдвд/ен, upëkouan, ирёсечен (и ирёеечен).

Изведени пак од именица nonamajy се као речи од KOJHX су по-

стали; ири!есшуиьен, ири1е№рьен и безири'еМрьен, нешто се чешЬе

4yjy, бар код на}типични}их претставника, него у облику са пре

фиксом uiê-. Остали су обични ¿едино овако: ирёлазь'н, ирё-

глёдь'н, йрёвознй.

§ 26. Казали смо веЬ да je аналог^а омогуЬила e (дуго е)

у овом префиксу. Иначе свако pf je фонетским путем давало

puje, као што je некадашже pt y свим случа}евима доследно дало

ре (о том пронесу види у глави о ]отован>у). ]еднако са: врёпа,

мрежа, бреме, реиа, бреювп, дренови, времена (од eptfca, мрЪжа

итд.), како je у свим ди}алектима без разлике, каже се и:

ipêuiHuk, грёшъ'н, грешница, uöipeiuka, речйш, рёчйца, гревоша,

ipëujHuk, Ргчйне, К'арениНи, нарёч(])е, гореш., сьеюрёш нагорёш, сша-

рёшина (гдеко и сйшри'-ешина), где се кньижевном ]екавштином

пише pje. A и суседним говорима саме Црне Горе, б]елопавлиЬком

и западноцрногорском, нарочито овом првом, pje je JBAHHO no-

знато. С обзиром на везе Koje ове говорне трупе има]у с источно-

црногорским и с обзиром на остале велике ди}алекатске поду-

дарности, сасвим je за див;ьен>е колико je тежак, стран и не-

Moryts изговор трупе pj у источни!« KpajeBHMa.
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§ 27. Познати екавизми ]екавских ди]алеката, лако об]ашн>иви

у неодре^ених заменица и прилога: нёки, нёкадплр. — и необ]аш-

н>иви у усамл>еним примерима: зеница, дзледа, цесша, цёриш, цели-

'■сваш, дбедви^е — и овамо су уопштени.

§ 28. Поред и/е, }е и е вредност *, у зависностн од поло-

жа]а у ком се находи може бити и и. Опет као у свим ]екавским

говорима *+/ и # + о > и/ и во:

вщаш. — вщем, сщаш — сщем, грщем, сми{йш се — сможем се,

смЩем (од см]ети), вщан>е, сщаш, грщагье, смй^але, вйдио,

управо с разви]ан>ем несложной звука измену и и о (види главу

о несложним звуцима): вйди1о, умй/'о, желй]0, волщо, горщо,

оголЩо, разболщо, шрйщо, леШщо, дщоба; —

а различно од осталих овога типа, Ь источноцрногорских ди]а-

леката испред # и л> дало ]е гласовну вредност ко]у има у сва-

ком другом положа]у: сиЦефШ, блиЦе$ёш, с'е^Ш, убе^ёлица, б/елёг

или блзелёг (према томе како се уопште изговара група б}), б]елёга,

б]елёшка, б]елёжшща, б\ележиш. Додуше, ни бил>ёг, бимшка, би-

лёжнйк, убилёжйш, нису непознати, али су доста ретки, у на

роду по мало необични, а у употреби само код оних што теже

да говоре „госпоцки".

§ 29. Карактеристични су и, на први поглед, доста интере-

сантни икавизми ]едног дела овамошн>их говорних претставника.

Подгорички муслимани и све оне муслиманске породице ко]е су

]ош остале у понеком зетском селу, као и муслимани Плава и

Гусин>а, свако и/е (од #) изговара]у као дуго и:

бис (бщес), вйк, Шрйс, лик, бриг, брйс(ш), свйш, снйг, дрйн,

ждрйбдц, ййсак, слйиац, йрйклад, врймё, глйшо, клйшша, сйно,

дйШё, млйко, Шило, бйда, колйвка, звйзда, мйнй, свйка, сшрйла,

цйн'а, сшйна, рйка, срйда, бйлйш, бйлёш, дйлйш, крйййш, мй-

сйш, мйшаш, сй^ёш, блй^ёш, сйваш, снйваш, поливши, разливши,

умймо, ризумймо, блид, лйй, свйша, слйй, цйли, сйд.

Изузетно, ако ще до^е на кра]у речи, онда оста^е неизмен>ено:

йрще, идсли'-е, овудще (али овудйньак); у нёкща, свй\а, овй/а, дд-

брща и иначе се и не може очекивати, ]ер ]е ще (у глави о полуглас-

нику, смо видели ко]им путем) променило сво]у гласовну вредност.

О овим икавизмима говори у познато] д^алектолошко] сту

дии Оег §1окаУ15спе 01а1ек1 (стр. 79-80) проф. Решетар, али се,

по моме мишл>ен>у, не може примити оно што се тамо о н>има

налази. И сасвим независно од овога ]а Ьу изложити сво]е ми-

шл>е(ъе о то| по<ави.
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Има читав низ дијалеката између ових и правих икавских

говора Босне, Херцеговине и Далмације. Сам тај факат говори

против претпоставке да су удаљени, босанско-западнохерцеговачки

и далматински говори, преко источнохерцеговачких и јужнодал-

матинских, те преко говора западне Црне Горе (бјелопавлићког

и бокељско-катунског) могли својим утицајем тако далеко до-

сегнути, а да на територији која их дели од источноцрногорског

нигде не оставе трага. Али друга једна, врло позната, чињеница

да је на разлику вредности старог * утицала верска разлика

становништва у икавским крајевима, с обзиром на то што се

изговор само муслимана црногорских подудара с изговором њи-

хових једноверника у Босни, говори за претпоставку да је на

неки начин морало бити угледања на икавске говоре. Оно мало

заосталих муслимана у градовима црногорским (а највише их је

у Подгорици) обичајима и начином живота слично је са босанским

муслиманским становништвом. Ја верујем да ту има нешто наме-

штености, тј. да су се ови малобројнији поводили за својом

верском браћом. Питање је још, уколико су и на који начин с

њима долазили у везу. Главно занимање црногорских муслимана,

и раније је било, и данас је трговина. Трговачку робу добављали

су највише из „Аустрије" — из Трста, Ријеке, Сарајева и др.

градова на тој страни. Тамо су долазили у додир с босанским

муслиманима. Сем овога постоји и родбинских веза. Један стари

муслиманин у Подгорици причао ми је да се његов отац доселио

негде из околине Јајца и да има још њих пореклом отуда. Већ

женидбене везе, биле су и раније, и сада су доста честе. Најзад

у току XIX века и пре за војевања црногорских с Турцима било

је врло честог мешања војске Скадарских и босанскохерцеговач-

ких паша. То значи да су имали довољно прилике за међусобно

упознавање, па није немогуће да су једни настојали подражавати

друге и у говору.

По мојој претпоставци ово је подражавање само помогло

један уочљиво гласовни процес. У ије немамо пун, него само

мање или више редуциран глас у, често једну врсту несложног /.

Ова несложност некипут је апсолутна да се између и и е не чује

никакав глас, а иза ове редукције последњи је вокал у ие према

првом могао добити нешто затворенији карактер — прећи у одређен

глас и, а овај ће дублет, природно је, дати једно врло дуго и,

какво и јест оно у икавизмима црногорских муслимана. За поткре-

пљење ове тезе служи сам факат што је (од *) нигде није дало и.
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А потврде joj налазимо и код самог Решетара. Он je y Махали,

зетском селу ]ужно од Подгорице, чуо неку вокалску удвостру-

ченост, са редуцираним другим вокалом: razdïflim1), dvï-, uvn-dim,

а поред тога у више примера: dî4i, cri(va, mbha, rï{c, posPdïo,

snftg, svï(t, uvrï*dim, zvi(zde, ¿drfibàc. По ономе што сам ja утврдио

ово je само упола, уколико се тиче примера са if, тачно. Дужина

û je претерано дуга, ненормална; у неким случа]евима се, уистини,

joiii oceha Cßoje врете двогласност и гласовну вредност би можда

тачни]е било бележити знаком и" него обичним о. Али ти случа}еви

нису они Koje наводи проф. Решетар веЪ двосложне речи што

сливаньем ова два вокала nocTajy {едносложне: бри"с(ш), шрй-с(ш),

б№с, снй^г, сви"Ш, снйуш, Biï>k, дри"н.

Да би се могао об}аснити г. Решетаров заюьучак односно

оне друге трупе примера са /*, с KOJMM ce ja уосталом не слажем,

вал»а нагласити следеЪе. Само старее становништво и оно што

не излази из CBOJHX махала старога дела вароши има типичан

изговор. У мла^ег света, KOJH je вей свуда, сем у цркви, за]едно

с православним жившем, данашн>а вредност í Hnje ни о ни u», a

ни и?, него исто оно што код жихових православних сугра^ана —

aje, и{е или ие, према томе да ли je глас / jaK, слабщн или пот-

пуно редуциран. Не може се спорити да се и енергични}е изговара

него е, те je стога, можда, г. Решетар на другом месту осетио неки

призвук, а не потпун вокал е.

§ 30. Вала истаЬи да je y заменичким и придевским облицима

датива, инструментала и локатива множине: нашими, вашйма, овима,

онйма, сваШма, сейма, HekakeuMa, HÙkakeuMa, ддбрима, йамеш-

нима, невалалйма, жушима — û у наставку од t код муслимана

постало као у осталим случа]евима — HHJC то особина других

}екавских д^алеката, да у реченим облицима поред uje HMajy и

рефлекс и. Источноцрногорски ту зна исюьучиво за и/е и сем

муслимана сви изговара]у:

наши^ема, ваши-ема, ови/ема, онщема, сва№ема, nekakeuieMa,

HUkakeu'-eMü, сви/ема, злй/ема, добри'-ема, црни-ема, вёли№ема,

дебели-'ема, Aykâeu^eMa, славни'-ема, главни'ема, мудр&ема,

слаби'-ема.

§ 31. Аналого, од итеративних глагола KOJH nosHajy дво]аке

облике: снйваши и снщеваШи, заливаши и залщеваши., йролйваши

и ироли/еваши, разлйваша и разлщеваши тамо су у употреби само

последней: сни'-сваш, зали^ев'аш, ироли'-еваш, разли'-еваш. Према

1) Курзив je г. Решетара, као и иримери.
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овима, и неки изведени на йв дуго и замен^у са ще: йочи'еваш,

йокри'еваш, йрекри(еваш, оШкри^еваш, осни-еваш, цели(еваш.

§ 32. Има известан бро] именица у ко]има налазимо однос:

ще према кн>ижевном «. То су на^пре неколике словенског порекла,

али ]е више оних што су узете из страних ]езика; и ко]е Ье бити

заменено са ще налазило се у наставку за основу испред р.

По]ав ни]е нимало чудан; напротив, врло ]е лако об]ашн>ив, како

по случа}евима у домаЬим тако и по оним у страним речима. Пра-

словенско козёгь морало ]е у овом, као у свим говорима и]екав-

ског типа, дати косй/ер. Но, у прасловенском ]е ова реч била

позната и у облику кошь, те ]е од таквог облика добивено

екавско кдсир. За овим су се могли повести: йасшщер (често

се каже йасшир) од старога пдст-ырк, йуйгй/'ер (од йушир), водй'ер,

— и ако ]е ]ош ко]а слична. Идентичан }е однос овдашн>ег кон-

дщер (сасвим тачно од прасловенскога копйёгь) према екавском

и уопште кнэижевном кдндир, што опет не мора бити и ни]е ика-

визам, вей последица еластичности сложног елемента у овом

положа^у да од Ъ постане и и обрнуто * од и. Интересантно ]е

да те еластичности нема у ненаглашеним слоговима. Ако не тим,

не знам чим би об]аснили манасшир (никад манасшщер) и врёшройир.

§ 33. У речима страног порекла: факй/ер, колщер, йанцщер,

офицщер, командщер, брегадщер, иниилщер, шаликр -ще одговара

вредности некадан>ег * (испор. тал^анско рагшеге, франц.: соШег,

оШаег, тдетеиг, итд.)

§ 34. Напомена. У речим узетим из ту^их ]езика могуЬе

су и честе гласовне промене ко]е се не даду подврЬи ни под ]едан

познати закон спещфлно наше фонетике. На]бро]ни]е су те

промене у речима поза]мл>еним из тали]анског. Односе се углав-

ном на замену романског о нашим/: башшун (тал. ЬазЮпе) = штап,

бдкун (тал. Ьоссопе), бур^ёла (тал. ЪогйеИо) бушига (тал. ЬоИе^а),

кдлур (тал. со1оге), веладун или веледун (тал. уе1Ыо), марагун

(тал. тогап^опе), ийрун (р1гопе), шйщун (зрюпе), ишщ'унйш или

шйщунираш. (зрюпаге), а'улишика, йулшйичьен (ро1Шса), иулйцщ'а,

йулщман (франц. роПсе), найулион (фр. паро1ёоп), шавулйн (тал.

1ауоНпо), шакулйн (тал. 1ассоИпо) итд. Тако исто, само много

рег^е, и остали вокали у оваквим речима могу бити промен>ени

у друге жима рш ман>е сродне гласове: коишан> (са51а§по), беш-

кош (ЫзсоИо), камара (сатега), йамиддра или йамиддрща (рото

вого), Шкара (сЫсспега), као и нешто горе наведених: веледун

и найулион. Из оволико примера немогуЬе ]е извести неки одре
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г^ени заюьучак о такво] промени вокала у страним речима. Тек кад

би се имао цео лексички материал, све ту^е речи, што се тамо упо-

требл>ава]у, могла би се утврдити нека система. Пошто ]е ова] рад

без тога материала, морамо се задовол>ити овом напоменом.

Сугласници

§ 35. Природа гласова у и в — Несложни звуци ( и и. У

вези са слабом природом н>иховом, често се дешава да се сугла

сници /иву извесном положа]у изговара]у као ман>е-више ре-

дуцирани звуци, или и да сасвим ишчезну, — и обрнуто, да се

понекад разви]у тамо где их ни]е било.

У средний речи, измену самогласника / се, ако су иза н>ега

палатални вокали и и е изговара као редуцирано, несложно и (').-

Шем се, — ка'-еш се, — ка'е се, влёру'-ем, шргу(ем, куйу^ем,

стажем, йЫем, иродШём, гладу'ем, брй'ем, иъи^ё, сь'ви'ем,

двй'-е, дбо1е, мо1ега, шво'-ёга, сво'ёга, брЫеви, зма'еви, рЫеви,

слЫеви, дЬ'-им, двд'-им, йЬ'-им, крдЫм, гнд'-и, знЫи се, йрекро'-йш,

йредво^йш, озно'-йш, осво'йш.

§ 36. Редукщф може бити и потпуна — измену два и као

општеди)алекатски (види примере компаратива у глави о при-

девима), иначе више као индивидуалан по]ав. ЧешЪе испред само

гласника и, а каткад и испред е у се, а ни ма какав несложни

звук, не чу]е у изговору:

крЪим, знои.н се, йЪим, доим, бойм се, освоим, заддим, йребрдим,

йрекрдим, зашйй, мои, твои, свди, кой, никои, задаём, чуем,

радуем се.

СкраЪен облик 3 лица }еднине глагола \ёсам као енклитика

акценатски чини целину са реч]у ко]а ]о] претходи, и / ]е сасвим

редуцирано, ма ко^и му вокал претходио :

Он ми 'е каза. Ко ти 'е рёкьа ? Што 'е скривила? Ко 'е то на

чинав ? Колико V плаЪено за то? Обека 'е да Ье дб]. Стару

'е послала, Ко]у 'е спрёмйла. Понекад само место у се чу]е врло

слабо несложно '-.

§ 37. Разумл>иво ]е, а и из претходне главе нам ]е познато

да ]е / и у ще од % унеколико редуцирано. И у овом ]е случа]у

као у осталим индивидуална особина да ли Ъе у бити ]аче или

слабее. Ипак, овде ]е лакше него у ма ком другом случа]у одре-

дити кад ]е ова] глас ]ачи а кад слабей. У речима са акцентом

на непосредно претходном и он ]е потпуни]и, а у речима у ко]има

та] слог ни^е акцентован, измену оба вокала чу]е се само не

сложни звук. У примерима:
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свЩеш, клЩен, дрЩен, брщес(ш), вщек, снй]ег, свй/ес, свщеш, бщес,

брщег, Шрщес, косЩер, воЩер, офищ\ер, командщер, кумйй/ер,

колй]ер, рЩека, сщено, сшЩена, лщей — лщейа, слщей, (али

сли'ейа), Шщем, свЩем, онй]ем, овй/ем, развй/ем (од развщйш),

двЩе, куЩе, овудЩе, онудй/е, оваквще, онаквще, шаквЩе —

у ]е на ]ачем ступн>у, свакако стога што нагласак непосредно

преда н> пада, те наста^е известан, иако тешко приметан, прекид

ко,]и омогуЪава пуноЪу овом сугласнику. Ме^утим:

би'еда, сви-еЫ, сШри^ела, ври^еме, ди'еШё, ждри^елд, бликдЪ,

гли^ешд, кли^ешша, йри-ешЬк, Ори*еклад, дбедв&е, оби'едйш,

окрШеййш., оби-елйш, йроми'-енйш, усшри^елйш, осли(ейлёш, раз-

ди*елйш, йоси^е^ёт.

Узмемо ли друге облике истих речи — вокатив на пр. од

именица и инфинитив глагола — у ко^ма акценат при повлачен>у

доспе на слог непосредно испред /, природа н>егова ]е наравно,

као у претпоследню] групи примера: дщеШе (вок.) према ди'-ешё,

сшрЩело, према сшри'ела, йромй/еним — према йромЫениШ, сй/евам

према Ыеваш, сШрЩелам према сшри'-елаш, мй]ен>ам према мШе-

н>аШ, цщейам према ци'-ейаш, срщекем према сри'-еишш итд.

Дато ]е система, а у по]единаца, као скоро свуда, има от

ступала. Отступала се креЬу само у }едном правцу — у правду

редукщце, а не и пуноЬе гласа у. Зацело, али само као индиви-

дуална црта, /' може бити ]аче редуцирано у сваком положа]у и

без обзира на акценат.

§ 38. Чиленица да ]е сугласник / у данашло] вредности %

пун, а при истим околностима и измену оба палатална вокала

на исти начин распоре^ена, ако то ни]е рефлекс нашег старог

вокала — редуциран: йи-ём — наймем, ши'-ём — сьешШем, би'-ём

— разбШем, ли1-ём — разлй'ем, кри'-ём — скрЫем, — говори да ]е

слаба природа овога гласа наслеге из рани^их епоха развитка

]езика, а у касни]е време, од XIV века на овамо, образовано /

могло ]е бити пуни]е.

§ 39. По]ав ова] у свим наведеним примерима условлен ]е

сродношЪу консонанта /' са наредним вокалима, т]. ььиховом за-

]едничком палаталношЬу. Неманье, мег^утим, сугласника /, ко]е ]е

апсолутно и доследно код свих претставника, изузима}уЬи оно

мало муслимана, у презенту глагола са а у обема основама (3. л.

множине.) .-

чишау, йлёвау, шрёбау, чёкау, свйрау, знау, ймау, нёмау, цршау,

коту, йрймау, скйдау, свйрау, скйшау, йрйчау, ручау, оснй/евау,
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сни/евау, си/евау, uokpujeeay, ouikpujeeay, sakuiujeeay, зй/евау и

свима овога типа —

гласовним путем немогуЬе je об]аснити. Та fce особина, по CBOJ

прилици, бити развй}ена посредством аналогов истога облика

имперфекта, у Kojer се тамо скрапе позната дужина испред на

ставка — у, н тим потпуно неста]е сваке разлике измену ова два

облика.

§ 40. Насупрот редукции, условлено нешто друкчи}им ме-

^увокалским положа}ем познато je и разви]ан>е сугласника / тамо

где га по пореклу HHJe било. У позиции измену два и, као и

измену и на првом и задженепчаног о на другом месту, преко

несложног l, на KOJCM се некипут ocTaje, разви]а се пун глас / —

испред о и у засебним речима, а испред и само измену две речи

кад оне чине свега }едну акценатску }единицу:

Кажй /и(м) [Кажи им], Вй^е ли у'и(х)? [Ви^е ли их], Познаде

ли /и(х), Рёци у'и(м); До^ё и уон, И у'опет, И уонда, И /очи:

и уопьаньек, И уостави у'и(х), И уовй he до].

Ова особина се нajлeпшe огледа у радном придеву, би/о,

ййю, kpujo, води/о, ошвори/о, уморщо, изгуби/о, догони/о, чьа-

cülujo, мйсшщо, иосшй/о, pudüjo, B03ÜJO, носи/о, Алонйу'о, за-

kAouujo, зашворй/о, иоЬлонй&уморй/о, развйлщо, \йвщо,ушочщо,-

или: дЬни'-о, идни'-о, иронии, добило, йдйи-о, йзьегн>и1о, сшави!о,

слави'-о, оставило, Поставило, заборави'-о, —

само с несложним l измену два последн>а вокала, очевидно зато,

HITO je акценат дал>е, а не непосредно пред жим — joui }едан

доказ да je изговор сугл. у формираног у засебном животу овнх

ди}алеката иза акцента интензивни}и.

§ 41. За овим случа]ем, где je зацело било услова за форми-

ран>е сугласничког елемента испред о, повели су се примери ко]има

такви услови недоста}у. Аналоги]ом према и/о подгорички мусли-

мани, а и понеко од православног становништва Подгорице и целе

зетске равнице говори и у/о:

CMakHyjo, aupeknyjo, сьазу]о, o6yjo, cpknyjo, бану/о, увену/о,

yuioHyjo, йошону/о, расшегну]0, upouïèiHyjo.

Па за чудо и: илуснуjo, kyifnyjo, seeknyjo, kAeknyjo, AeAeknyjo,

иану/о -- иако акценат HHJC на претпоследн>ем, eeh на неком од

Kpaja дал>ем слогу.

§ 42. Исти су nojaBH, и под сличним погодбама ce jae^ajy,

слаб;ьеже до ишчезаваньа сугласника в и н>егово формиран>е у

положа}у где га HHJe било. Али с првима нису узели исте размере
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у погледу територ^е на кор] су познати. Становништво у Зети,

нарочито у Матагужима, Бериславцима и другим селима, где ]е

више староседелаца него новонасел>еног живл>а, ко]и ]е ову специ

фично зетску особину мак>е од свих других примио, — измену

два самогласника кад ]е од н>их први о или у, ни ]едно в не изго-

вара потпуно; у том положа]у ова] глас )е нека врста прелазног

звука, несложног и, или и сасвим ишчезава:

ЛЩкоЧики, ПойЬ^иНи, Драгд^ики, мд.}ко*ику, волд*и, овндхе,

рддо"е, даро"е, юйдо"е, свашо"е, уготЬ^иш, гоШоуи су, ПласШо-и,

Пушо^и, сваШо^и, Шраго"и, коаш, окоа га, осноаш, куйоаш, йош-

ко'аш, закоаш, окоаш, шргоаш, ойроаш, оамо, ойко, с оу страну,

оуди/е, дуйна, суй /е (сува ]е), глуй су.

Из примера Ье се заюъучити да се прелазан звук чу]е ако ]е

акценат непосредно или уопште испред ньега, а нема никаквог звука

кад акценат пада иза места на коме се иначе разви]а. Има истина

случа]ева да иза акцента измену два односна вокала сваки глас

ишчезава, али Ье ту по среди бити аналоги]а; према: осноаш и

дсноан, ирекоаш-йрёкоан, дароаш-дароан, йошкоаш-йдшкоан. Тако

исто, и оно неколико примера инфинитива с акцентом на првом

слогу могло се угледати на бро]ни]е примере тога облика ко]има

]е наглашен последней слог. ]а бар мислим да се због тога измену

о и а не осеЪа никаквог звука у примерима: идслоаш, йдшшоаш,

исйдслоаш, радоаш, обрадоаш, и ел.

§ 43. Сасвим ]е ограничен бро] речи у копима ]е на целом терену

простирала источноцрногорских говора в редуцирано; короли (и

Ъаолй), краосииа, чдек (стапажем према првом чдк — у пиперско]

грани, а стапаньем према другом вокалу чек — у зетско] и кучко]),

како сам могао утврдити усамл>ена су три примера ко]и се могу

за ово навести.

§ 44. Ме^утим, сасвим ]е уопштен обрнут по]ав — формиранье

прелазног звука или потпуног гласа в измену вокала на месту

изгубл>еног х, или и тамо где ни]е посто]ало никаквог сугласничког

елемента :

гревоша, дуваш, здувач, сувоша, наводи, на чуеша (отуда у по-

]единаца вуеша), р очи, на чуле, на чочи, за чочи, на чоро, на*

умио, н&чойако, у*оиьанке, у^обдр (понегде и вобдр).

После изложеног ]асно Ье бити откуд то да се место ]едног

разви]е други од ових гласова; у брщан>е /' се, будучи иза и, реду-

цира, а место н>ега се, испред вокала а, разви]а прелазан звук

в: брйван>е-брйвай1.
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§ 45. JoiuoBufbe. Иако je joToeatbe чисто фонетска особина и

]едан од нэ}знача}ни}их nojaea те природе, а гласовне су промене

о KOJHMa he на пометку ове главе бити речи сасвим другог карак-

тера, ипак их je, држим, згодни]е ставити на то него ма Koje друго

место. 3H34aj аналогов, доста велик у нашем }езику уопште, у

овим говорима je много веЬи и, чини ми се, а то he ce joui често

понавл>ати, аналопф je овамо знатно више реметила утврЬене

системе у свим областима говора него што je то случа} са ма

KOJHM од других ди^алеката српскохрватских. Стога je, мислим,

HajsroÄHHJe уз сваки nojae навести истородне резултате до KOJHX

се ььеним посредством дошло.

Источноцрногорски говори, опет више од свих осталих, оби-

ЛШ умекшаван>ем сугласника до Kojera je долазило фонетским

путем, преко процеса joTOB3H>a, где je то било могуче, или просто

угледажем на такве случа}еве. Познато из осталих д^алеката и

из юъижевног jesnKa ни}е потребно наводити; доволно je напо-

менути да се меки и непчани сугласници налазе у свим no;iu>i<aji¡.M..:

где у другим говорима — а важно je истаЬи оно у чему су ови

отишли мимо остале.

§ 46. а) У облицима учесталих глагола на -иваши (односно

-оваши и -еваши) и од н>их образовании именицама основни сиби-

ланти с, з и ц умекшава}у се, ма KOJH им вокал следовао у простим

глаголима од KOJHX су изведени:

ИререживаШ — иререж]>]ем — иререживаме (према иререзаваши

— иререзу/ем — иререзйвйпе), разрешйваш — разрешу/ем — раз-

решйван>е, kaytcueam — kaoKyjeM — ka.жйвàн>e, йри1саживаш —

upukaoKyjejH. — пpukaжйвâtьe, увеживаш — увежу/ем —увежй-

ванзе, завеживаш,надовеживйш,иревеживаш; замажйваш—за

мажу¡ем — замажйван>е, йремаживаш, размажйваш, ойашиваш

— оиашу/ем — оиашиван>е, расиашиваш, заиашиваш, зайишйваш

— заиишу]ем — зайишивагье, исйишйваш, ошйиишваш, йрейиши-

ваш, расиишиваш, зашешйваш — зашешу]ем •— зашешйвагье, раз-

бачивйш — разбачу]ем — разбачиван>е, избачйваш, забачиваш,

убачиваш, набачиваш, йре'бачиваш, одбачйваш —

ван сваке сумже према истим оваким речима изведеним од простих

глагола са и у основи презента (испо'р. са: зара^аваши, забрангмваши,

исце^нваши).

% 47. Ь) Из учесталих, али само оних KOJH су изведени

наствком а, враЪа се, тако можемо казати, умекшан сугласник у

основне глаголе:
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йушшиш, расйушшиш, исйушшиШ, найушшиш, йрийушшиш, за-

йушШиш, йрейушШиш (према аушшаш, расйушшаШ . . .)

с) Спещфлно у трпном придеву умекшаван>е сугласника з и с

проширило се на све случа^еве где у том облику иза н>их до^е

вокал е-.

шрёшён, отрешен, йошрёшён, исшрёшён, расшрёшён, донёшен, йо-

нёшен, разнешен, нанёшен, йренёшен, сйашён, Пашен, найашен,

вёжён, навёжён, довёжен, навёжен, грйжен, угрижен, разгрйжен.

§ 48. На умекшаванэе у примерима под а) могао ]е утицати

и сугласник из презента н>ихових основних глагола (испор.: йре-

рёжем, увёжем, кажем, замажем, оиашем, зашёшем), исто онако

као што се, по моме мишл>ен>у, презенатски умекшани конзонант

неких глагола III врете пренео у инфинитив и облике образоване од

№егове основе. Из: крёкем, мекем, йрёкем, глокем — к и к су ушли у:

крёкаш, мекаш, йрёкаШ, жвакаш, йрифйкаш, размекаш, за-

йрёкаш, евркаш, обркаш, завркйш, доли-екаш, йроли1екаш, гло-

каш, оглокаш, йреглокаш итд.

§ 49. Док се прво од ова два умекшаважа ограничило на

сибиланте, друго важи само за дентале д и ш. Али сем те потребно

]е нагласити ]Ош ]едну разлику; прво се врши у претставника на

цело] територи]'и, а друго, како сам утврдио, стално ]е и доследно

у Зети и Кучима, а почесто се на н>ега наилази у Подгорици,

Л>ешкопол>у, БратоножиЪима и Васо^евиЬима. У Пиперима ]е апсо-

лутно непознато, а нисам га чуо ни у многим селима Васо]евика.

§ 50. Старе групе шш и жд ]авл>а]у се дво]ако умекшане:

као шш и жд ре^е, а као шк и жк чешЬе. Облици:

намлёшшаШ и намлёшкаш, аушшаш и аушкаш, сйушшаш и

сйушкаш, ойушшаш и ойушкаш, йройушшаш и йройушкаш, кршша-

ваш и кршкаваш, ойрашшаш и ойрашкаш, —

под}еднако су данас чести, али се ипак може реЬи да су код

типични]их претставника обични]и последней. С више разлога се

то може тврдити за облике трпног придева: йушкен, сйушкен,

иройушкен, кршкен, ойрдшкен, намлзёшкен — ]едино се тако упо-

требл>ава]у, уколико: иушшен, кршшен, йрекршшен из юъиге и школе

не улазе у народ.

§ 51. ^дна од многих особина ко]е су овим говорима наслеге

из давне прошлости }е и то што су ран^е умекшани консонанти

ж, ш и ч сачували сво}ства некадашьье природе сво]е. Као год

,|ужнословенски фЕЛОЛОГ 3
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што у старом ]езику у ни]е могло ста]ати иза ових сугласника

тако се овамо и данас губи у ььима:

бджи — бджа, врайчй — врайча, двчи, лисйчи, врчй (Вучи до),

гушчи, Шйчи, мйши, осшоже, оруже, Зйлуже, Зйбрёже, Побрёже,

йодндже, облелёже, ораше, нйруче, йодруче, облйче.

§ 52. Чуван>ем ове особине код консонанта р дй се лако

об^аснити вредност ^ у положа]у иза н>ега. Да ]е ово сво]ство

лепше очувано него у свим другим д^алектима доказ ]е то што

свако рЪ доследно да]е ре (види напред главу о вредности *).

И у случа}у где се измену р и / налазио полугласник после

жеговог испадан>а нестало ]е сугласника /. Примера, истина, с тим

по]авом ]е мало; ]едино се Зйгдре и Прймдре тако изговара]у. Реч

йридвор;е тамо нисам могао чути, као ни бор\е (у значен>у последнее

употребл>ава се реч борйче). ]авдр'}е \а познато у овом облику,

свакако стога што ]е особна именица, име планине у колашин-

ском кра^у, па се тачно копирана реч пренела у источне кра]еве

Црне Горе. Збирна именица према за]едничко] \авор не употребл>а се.

§ 53. У прастаром ]езику свако с/ давало ]е ш, а свако 3]-ж.

У нови]е пак време ове групе у ]едним д^алектима су могуЬе

и оста]у неизмензене, а у другим, ме^у ко]е до^е и источноцрно-

горски, да]у нове гласове непознате у кн>ижевном ]езику српско-

хрватском. Ти консонанти су врло меко ш (с) и врло меко ж (з).

Местом образовала и природой сводом ипак су ближи сугла-

сницима к и к, па се и дешава да каткад код по]единаца и

пре^у у те гласове. Изговара]уЬи к и к врх ]езика ]ако приби]амо

на алвеоле, а при изговору с и з притисак ]е врло слаб, да се

додир ]едва осеЬа. Ако у долази непосредно иза сиз рту^е их,

— прво у свим случа]авима макар ко]ег датума била та везаг

йрос'ак, саш (с]ати), обьебаш, са]'ьен, аьаси, иьасаьлук, осе, класе,

ирдсё, сушра, семе, секира, Сенйца, беседа, усёкёлииа, сёс, бе-

с'ёдиш, сёдник, седйшше, с'ёнка, север, сёцан>е, сёшйШ се, осёшйш,

засё], расе}, йосё], осёлаш, осешлйв, осёчьек, осёкагьё, дйбена,

усёв, усёка, сусёд, субёсшво, губеница, кйбелица, укйселиш, за-

сёньек, засёда, сен, Мйса, Масд, Гйс'д, Саго, —

и после испадан>а в измену с и у.-

седдк, сёдочансшвд, осёдЬчйш, йоседочйШ, седочйш, сёШовйш. (али

св]ешдвни, односно свлеШдвни, а не сёшбвни како би очеки-

вали); —

$ се, ме^утим, ]авл>а условно. Кад иза групе з] до^е неки од па-

латалних вокала, у н>0] се врши процес ртоважа:
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козй — коЗй (кджй понекад) — кЪзе, из~ёс — йзеде, йзедна, Зела, —

а кад }о] пак следу]е ма какав други глас, она оста]е неизмен>ена:

Поред из]авйш, раз']йсниш, из}йдаш, израдйш, где и иначе нема

услова за ]отован>е (испореди: из/едначйш, раз]1чаш), ]ер граница

и природна пауза иза из- раз- томе смета]у, — каже се ж'}аш-

ж}а (а не $аш- за). Што придев у женском роду од коза гласи

коза, значи да се готова ова промена пренела из мушког и сред-

н>ег рода. Отуда, а и зато што ]е група з] у нашем ]езику ре^а,

примера за з не можемо много навести, док су примери за с

многобро]ни.

§ 54. Не само у резултату ртован>а веЪ и у резултату

]едначен>а сугласника сретамо <! и з, иако не увек под]еднако

одре^ене. Позната ]е особина да с и з испред непчаника прелазе

у ш \л ж, али ако су ти сугласници к и к, у тежн>и за што пот-

пун^им из]едначен>ем сибиланти овамо прелазе у н>ихове на]срод-

нше звуке, а то су као што смо рани]е казали: с и ё.

з + к> 6к: искёраш, искешаш, искирщйш, искукаш., ибкурёш,

рас'кёраш, рас'кешаш;

с + к > сЪ.: скукурйш, скушлаш, Скеид;

з + к>зк: иёкёла, изкенуш, иЗкакаш, изкаволйшаш.

Код по]единаца, а у неким местима и уопште, ]аче ]е разви]ен

фрикативни елеменат од палаталног1) :

Шкёйан, рашкёраш, рашкёйни шо, ишкешало 'е, рашкерешали

се, йж кавола, ижпаволйша га, йжкену иглу, йжкака га.

§ 55. ,|отова№>е на]нови]ега датума, условлено везом сугла

сника д, ш, л, н, са / од ]е (Ь) врши се доследно на цело] тери-

тори]и простирала источноцрногорских говора (то смо уосталом

рекли и у глави о вредности *):

д}е (од дЪ)>ке:

кед, кёца, кевд}ка, кё (од гд]е), кёке, нйгке и нйке, овкё и овбкё,

вйкеш, сшйкёш се, блиЩёш, с'екёш, некёла, кёвер, кёшелина, шше-

кёш, кёко\и, кёшшо, кедраго, изкенуш, си'-екёш, вйкеш, свйкашсе,

кёлаше, кегд/, догркёш, закёс, окенуш, закевица, кешШъсшвЬ;

Ш]е (од шЪ) > ке:

кескоша, кескоба, Покера, кёраш, искёраш, йрокёраш, кёшйш, укё-

шйш, вркёш, осирокёш, лекёш, жукёш, йроккёло се, буккёш,

разбуккёш.

!) У БратоножиЪима и Ри]"еци Пиперско] ово ни]'е индивидуална веН

општа црта.

3"
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Уз примере са Ке од ш* наведимо и оне KOJH су постали од цЪ:

Ъейаница, Ьедило, Певчйца, ^ieлokyпьeн, kêukuul —

и после испадажа s измену ц и i:

Ъеш№, Ъешна, ШшЪн>а, Ъешула, Аешарйца, Кешйс, КеШш, ke-

шйН, ЪеШаш, исЪешаш, ироНешаш.

Африката ц садржи у себи две компоненте, од KOJHX друга

у вези с j да]е с. Ово 6 с првом, опет, компонентом, за Kojy

знамо да je ш, стапа се у нову африкату. А као што je с средн>и

звук измену с и ш, с ]ачом палаталном нюансом, нова африката

je ]едан умекшан средней звук измену ц и ч; дакле, ни}е ништа

друго до чист звук k.

¿je (од лЪ) > ле:

лейоша, лешо, upojbêhe, леса, ле!шр, лeт^ьпkдвьeц, ле^ви, левач,

илёва, ле^вйш, на/леиши, лешовйШ, желеш, еолеш, болёш,

доле ;

н/е(од «¿) > ле:

hbêMba4ka, н>ёга, нгежь'н, н&ювйШ, шн>ежйница, шн>ёжь'н (ре^е

сн>ежь*н), црвелеш, зелен>ещ, шарен>еш, итд.

§. 56. Не знам или би тачни}е било назвати традищфм у

pasßojy црта, или активношЬу у вршежу гласовних промена —

]отован>е у групи уснени сугласнЖ + f. Особина да б/, О/, в}, м/

Äajy бл, ил, вл и мл je наслеге из прастарог }езика, а вршен>е

истог гласовног процеса у нови}е време сведочи о традицио-

налноМ чуван>у рани]их особина с }едне, и о активности диалекта

у том правцу, с друге стране. JeflHO или друго, или oöoje за}едно

тек свако:

бje (од 6t) > бле :

блежанзе, блежаш, блелег, блeлêшka, блележиш, блелега, обле,

облеручие, БлелоиавлиНи, блеше, облёсиш, срблеш (наравно

после испадажа в измену с и р), зашрублеш, йреблежаш,

блежанща ;

uje (од ut) > иле:

йлёсма, илеслшрйца, илевани/а, плëcнпk, йлёвйш, Плеишвци,

Плена, илениш, илёга, илешв, шрилеш, досйлеш, осли^ейлеш,

ШилШ, усШшлеш, йреШилеш;

в/е (од et) > еле:

влера, вленчан>е, влешшица, влeштâk, невлесша, свлежина, вле-

шьер, влëpeнпk, влереница, влеровин>е, увлерён>е, влетала, не-

влерьен, звлерови, влёш(ш), влешшо, влечйш, влечйшо, живлеШ,

сйвлёш, савлешовйш, ирвлен йрвьец, Aencka, ойлч-евлеШ, невлера,
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йойлйвлёш, влё^а, влешромеШ, завлеШрина, зйвлёш, зПвлёшина,

влеишина, двлесШа;

м\е од м& > мле :

млёсшо, млёра, йрЬмлена, йремлешШа] (и йремлешка}), за-

млерка, намлера, размлена, неумлешшина, млешйна, замле-

ник, сьемлШ, разумлёш, йремлесШиш, загрмлеш, умлёш, из-

млёрйш, намлёрно, зани'-емлёш итд.

§ 57. Иако ]е ова особина обухватила велики део наше те-

ритори]'е, н^е уопштена код свих претставника. На изговор група

б], б/, в} и м] ни]е тешко навиЬи, и сви ко]и су имали прилике да

се науче кн>ижевном изговору, било из кн>ига било на ко^и други

начин, они су га и прихватили. Ипак, и онако како ствар сада

сто]и да]е нам права за твр^ен>е да се ртова№>е у великом

вршило и било на путу да се уопшти, али нешто кн>ига, а нешто

мешан>е становништва с претставницима других ди]алеката ко]и

за ову особину не зна^у, направили су запреку, те се данас горн>и

примери скоро под^еднако употребл>ава]у и у облику:

б\ежаш, б\ежаш, б]елёг, дб]'е, Б]елоййвлики, б[ёше, об]ёсиш, щё-

сма, щесмарйца, щесник, щеванща, щёна, Щешйвци, шрщёш, врра,

в]енчан>е, в'}ёшшща, зав]еса, в]тишо, жйв]ёш, в/ёшшо, м\ёсшо,

м]ёра, йрдм]ена, нам/ера, разм/ена, м/ешйна, йрем]ёсШиш итд.

§ 58. У Кучима, и БратоножиЪима и ^угозападним Васо]е-

виЬима су чешЪи примери без вршен>а икаквог процеса у групи

уснени сугласник + у. У овом погледу се отишло ]ош и мало

унатраг. Код многих становника ових племена веза сугласника

у с лаби]алима не повлачи никакву гласовну промену ни онда кад

]е та веза створена испадан>ем полугласника испред наставка-уе.

У б]елопавлиЬком говору, ко]и се по многим одликама разлику]е

од групе ових говора, свако л иза лаби]ала да]е /: угрйб/ен,

залЩен саб}а, роб}е, славлен, уйрав\аш, здрав/'е, див\ач, намам]ен,

слЬм\ен, рам/е, заклдй/ен, скуй/ен, дёб}и, щачка, кай/ё, сЩё итд.

Али, та се црта ни]е одавде преко Пипера1) могла пренети, а да

у н>има не остави никаквог трага. Сем тога по]ав ове врете у

кучкобратоножиЬком познат ]е само у:

грЪб]е, роб]е, здрав/е, коще, сндй]е, дйв/и, рйб]й, лав]й, —

па и у н>има ]'е чешЬи глас л (види главу о сугл. л), те се не

може сматрати да се развио под б]елопавлиЬким утиц^ем, веК

свакако зато што л у оваквом положа]у, испред е найме, ни]е

познато, а сродност измену у и гласа ко]и се тамо изговара мала

!) Види карту.
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^е. Угтраво, чудо ]е откуда то да се место у употребл>ава сугл. л,

утолико чуднее, што се процес ни]е могао вршити посредно

преко л, )ер \е непознаван>е овога гласа у то] позишф, несум-

н>иво, старее од датума кад су се могла извршити на]нови]а

ртован>а.

§ 59. О сугласнщима А и А казано ]е у двема главама на-

пред оно што ]е било потребно истаЬи о на^ови^ем формиран>у

тих гласова. Али природа н>ихова у извесним положа^има захтева

да се рш мало на н>има задржимо. Проф. Решетар |у веЬ цити-

раном делу наводи примере неизвршеног процеса у до/ддше (за-

.бележио у Пиперима), о}дох-о]дё (опет у Пиперима) и о\дем (у

БратоножиЬима). Према томе очекивали бисмо и йо\дем, на\дем,

йрщдем итд. Ме^утим, у свим примерима ове врете, па и у

првом од наведених код г. Решетара, ]еднако као и у штокав-

ским говорима мла^ега типа, и тамо се каже: йокем, ткем,

йрйкём, а и ддкем — ддкдше. Усамл>ен ]е случа], у]едно и

уопштен, код свих претставника са примером: Щдем — о\дЪ(х) на

цело] територи]и. Узрок те издво]ености ]е, по моме мишл>ен>у,

ме^удентални положа] консонанта /. Од два узастопна дентала

први ]е испао, и после тог испадан>а ни]е било услова да се глас

У, преда^уЬи умекшаност следеЬем сугласнику, изгуби, ]ер ]е после

испадан>а првог дентала, кад ]е и добио консонантски карактер,

припао првом слогу и ме^усложна пауза то ни]е допуштала (про

цес ]е био: о/ши/дем > о/и1дем > о/Цдем > оЩдем > оЦдем).

§ 60. Да ли треба сматрати неизвршеним процесом или прела-

жееъем сугласника А и А у у случа]еве у ко]има место тих африката

имамо ова] последней глас? У глави о инфинитиву, одел>ак морфо-

логи]е, видеЬемо како се од два инфинитивна облика употребл>ава

само краЪи, облик без наставка и, и према томе сви се глаголи

у инфинитиву свршава]у на ш или А. Ово се последнее тамо уопште

не чу]е, вей место н>ега консонант у:

до/, иду, на], сшй]', сшё/, йрешё], ушё], йрд], йрё], ижлё/, осе'},

йосё], йоту], ушу]', рё\, йрорё/, изрё], лё], йрилё/, излё/, разлё],

йрона], изнй], омьа], намьа/, смьа]\ размьа], йромьа], аримь"],

йремьа], йомо], аошйомЩ, йоодмьа], йову\, йреву"], изву/, зале],

зайрё], зайё], иейё] итд.

Инфинитиви: замр], омр'], дщ се, сшьа\, забрё], чести су и са

сугл. А. Свакако зато што ови глаголи у то] форми и нису ди]але-

катски; они тамо иду с глаголима типа на -ну замркнуш, омркнуш,

дйгнуш се, сшьакнуш, забрёкнуш. Облици на А биЬе вештачки
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— разви]ени у употреби код света ко]и ]е прошао кроз школу.

Много ре!)И су примери изговора к у то] позици]'и код других

категори]а речи. Поред:

йдмо/, $ йомо/, нд/, сйно], ООнд/, свёмО]', 0]'ли (од: ок ли), вё/, —

чу]е се гдекад и йдмдк, ндк, сйнок итд., али ]амачно само код оних

претставника ко]и се не могу узети као сигуран ди]алекатски тип.

§61. Ни к се накра]уречи неизговара, вей место н>ега исти глас:

к}], неку], нйку'], когЩ, догЬ], курд), сву\.

§ 62. НамеНу се, рекосмо, две могуЬе претпоставке. Будучи

да су умекшани, к и к су на кра]у могли по]ачати то свойство

гублен>ем фрикативног елемента и разви]ан>ем — на штету овог —

яалаталности до потпуног умекшаван>а и стварног прелаза у

одре^ен глас /. Ни]е невероватно и да се има посла са редукциям

кра]н>ег сугласника, што се код глаголских примера да лако

об]аснити. Сугласничке групе, шуштави или пискави + праскави

дентал, на кра]'у речи су непознате, ]ер последней од н>их потпуно

отпада. Сонант / може имати у овом положа]'у исто сво]ство ко]е

има]у простру]ни дентали, тим пре што се и он образу]е, иако

малим додиром ]езика, на зубима. Са: мйлЩШ.), жалОс, йакОс,

радОс, сшарОс, влас, (х)рас, йрйш, гроз, или са инфинитивима: изйс,

ошйс, довёс, Новее, изёс, ошрёс, ойлёс, омёс, навёз — могу се поре-

дити: дд](ш), й6](ш), йрй](ш) и ел., у ко]има ]е ш могло отпасти

пре него се с н>еговом вредношЬу помешала вредност сугласника /.

По ово] претпоставци у времену пре XIV в., из тих примера, где

]е баш тада имао да се изврши процес од /Ш до к, та се особина

могла пренети на остале, у щима ]е к веЬ било формирано, како у

инфинитивима глагола: реки, леки, теки, жёки, тако и у другим ре-

чима. Али, врло ]е тешко веровати да би се за свега неколико при

мера могао повести тако велики бро} н>их другог карактера; не би

ни у ком случа]у да к и к нису били склони умекшаван>у, те

ми прва претпоставка изгледа много вероватн^а. За н>у говоре и

случа]еви промене истих сугласника у средини речи. У могу/сшвд

иму/сШвд, йреиму}сШво, йоку]сшво (а од ових нису далеко: ме/дан

и ме\данища) \щъ могло бити никаквог дел>ен>а африкате к на н>ене

саставне делове, а ]ош ман>е испадан>а било ко}ег од тих делова.

§ 63. Прелаз йискавих с и з у шушШаве ш и ж ни]е особина

ових веЬ суседних говора ]угозападне Црне Горе и црногорског

примор]а, из ко]их су ]е досел>еници пренели у део ди]алеката ко]и

нас овде интересу^у и тога ради ]е, ипак, не вал>а мимоиЬи. Тако

исто, ово ни]е по]ав опште веЬ специ]алне природе. Найме, прелаз



40 Михаиле С. СтевановиЬ

се не врши у сваком положа]у, веЪ je условлен суседним консо-

нантима, а ти су консонанти у првом реду ли«, што долазе

непосредно иза сибиланата:

с+н> шн:

шни'-еваш, шноваш, шна/ (снаЬи), шнага, шньаа, lUHujei, шнй/еш

шна, (ген. од сьан), шнови, шнМови, kpâuino, чьашни

epiuHÛk, вршнйца, ceakoBpuiHO, илешниН, илешнараца,

ошноваш, шнемо'] се, шнуждио се, ш начином, ш ногу, шнЫьачКе,

kpiuHO име, /ашно, ш назеблйне, ш носа;

3 + Н> ЖН:

жнава, жнаш, жнан>е, жнамен>е, жнамениш, жнйшьен, йо-

жнаш, иожнани1с, иожнаница, иожнансшво, иожнашо, йожно>

йожнаеш ме, йражно, ражнй/еш, ражноси се, иражнЖ, ираж-

HÛk (она] KOJH ништа нема), иражни дом, разьежнй/ё, сКЬжна,

беж нас, иж нас, беж: наглавь^ь", йж носа, аж Нового Сёла,

ижнщеш ;

, шлйва, шливли^ шлина, шлисшйш, шли'-ейиш, шлйзаш,

шнй/еш, шли1еш>ац, шлükap, uuiukäui, шлично, Пошлине, зайошлим,

.¡¡um, паи, замишлйш, зайошлиш, иогилип., ш ливаде, ш леда>

ш Лесендра, шлеЬ.Ш, тле], шли^етш, шл&евШ, шли^еванзе, шли-

jeuö oko, шлиш — шлщем, ирешлишаш, иредомишлйШ. :

з + л> жл :

жлиЬдвьец, жлица, жлй чьас, ижли^еваме, ижлЖеваШ, ижли-

заш, ижлимйш, ижлйн>аш, ижли^ечйш, ражлйчьен, ражличиш>

ражли-евапе, ражли^егаме, pâжлuka, ражлеКеШ се, ажлемаш»

ижлежаш, ижлеЬеш, ижле\ се, жле те Myke мучиле, жлесреЪе

ме наиуна, Кажле итд.

§ 64. Metjy примерима из последнее две трупе нема ни ]едног

примера пред задженепчаним вокалима. И Вук Kapaynh je пре сто

година у предговору свом првом издажу Пословица тачно кон-

статовао да се у вези са л промена врши само испред пала-

талних вокала.

§ 65. Поред ова два, промену могу условл>авати и консо

нанти: в, м и р, али, утврдио сам, ниуколико доследно ни код

на]типични}их претставника. Примери:

uipeha, шребро (и шребрд), шри-ецаш, жраШвъец, шмй]ешьен,

Ûjex1), шмйцйш, жлща, ражмйцйн>е, ражмешаш, ражме-

1) Ова особина и изговор консонанта х позната je скоро истим пре-

ставницима; исп. о том у глави о сугласнику х.
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шан>е, жв&езда, шви'-еАа, (и жвщезда, швй/ека), шейке, шве-

[едно, швела (од глагола свёнуши), —

уедини ко]е сам чуо, малобро]ни су према маси других у ко]има

се за ову промену не зна. Па и из тако малог бро]а да се утвр-

дити да сами набро]ени сугласници нису доволни да процес

услове, веЬ им у томе, као год и сугласнику л, помажу предн^е-

непчани вокали и и е, с разликом што и при том услову односне

сугласничке групе много чешЬе оста]у неизмек>ене.

§ 66. У случа]евима где се измену консонаната чи]а веза

доводи до горже промене налазе задььенепчаници к или г — она

се ]еднако врши:

ижгнаник, ижгнЛвйш1), ражглевиш, рашкнёзй/о се, рашклймаш,

шклйзйш, ражгМбйло се, ижглйба се, йж глйба, ш глёдан>а

(идем ш гледйн>а), иж Глйюрще, ражгледан>е, ишклейаш, иш-

клйзаш, ишклйзнуШ, ишклуваш, ишклуцаш, йшкле га.

Можда ]е и сувише произвольно тумачен>е, али ]а у овом

по]аву, и поред ограниченна испод текста, видим неко ]едначен>е

по месту образованна. Консонантима н, л и р су пискави с и з

много дал>е од шуштавих ш и ж; управо, ови се последней са

н, л и р образу]у на истом месту. Мой сугласника лив, ко]и

има]у друго место образованна, да овако утичу на промену прет-

ходних гласова, по то} претпоставци добивена ]е преко н>ихове

сонантске природе. Уосталом, допуштам да Ье се на правом

извору дате гласовне особине, из веЪег бро^а примера, извести

тачной заюьучак, ]ер ]а имам материал ко]и сам прикупио само

у Лэешкопол.у, Подгорици и Зети, од породица досел>ених из за

падне Црне Горе. Сигурни]и сам кад заюъучу]ем да ]е ова осо-

бина у ишчезаван>у, бар овамо где ]е друкчи]и изговор потиску]е

из употребе. Чува се само код старших л>уди и уопште код

особа ко]е су везане за куТт.у и породичну традиц^у.

§ 67. Свега су три примера са обрнутим по]авом, ко^и се

састо]и у изговору с место ш, и то у ]едном од н>их испред л,

а у друга два испред сугласника ш. Свугде где се ови ди]алекти

простиру каже се слива место шл>ива. Тако исто и осшрйш место

ошшриши. Последней случае у примеру сшай, познат ]е }едино у

кучкобратоножиЪко] грани.

') Л> и » утичу оним делом природе сво]'е што им ]е за)'еднички са л

и я, а не непчаним карактером н>иховим, ]ер кад би ово последнее било, ни

у осталим гранама г и к не би спречавали прелаз сибиланата у шуштаве

(испор. шн,ёжьен, ражььежшй ишд.)
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§ 68. Сугласник л \е на|чешЪе алвеоларни звук, не свугде

потпуно истог места образованна и исте природе с тим консо

нантом у юъижевном изговору нашем. Обичном л српскохрватског

}езика, та] глас одговара само у положа]у испред палаталних

вокала: и, е и полугласника те вокалске бо]е:

лй/ек, лице, лисица, лййа, лйс(ш) лиша}, лиШйца, вйлица, сшре-

лйца, осдли, залй, лешо (улаз на кошници), йлешё, глёда,

клёйаш, клёйлем, лекёш, лешй, лёд, леденйца, йлёШйво, лёйШир,

сйлёш, свилён, осдль'к, сйль'н, дбйльен, ййль'ц, жаль'ц ишд.

§ 69. У свако) друго] позицией, он ]е веларне природе. Истина

ни]е онакав какав ]е полски консонант I (испор. сМор, сг1отек,

1аЬе<И, Ши>05с, Цк, аЧи§ итд.): ни]е тврд колико руско тврдо

л, али се од нормалног гласа нашег знатно разлику]е веларношЬу

сворм. Оба ова гласа могу се образовати, ]едан где и други, на

зубима, иза н>их и на алвеолима; — на]чешЬе, како ]е веЬ речено,

на овом последнем месту, али положа] ]езика и запрегнутост

ььегових Мишина нису исти у оба случа]а. Обични се образу]у

приби]ан>ем самог врха ]езика, с мало затегнутим мишиЪима, на

алвеоле, а други прил>убл>иван>ем дон>е површине, нешто испод

врха, нимало незатегнутог ]езика и разливажем по унутрашню]

површини горних зуба. За разлику од првог, то тврдо л беле-

жиЪу знаком л у следеЪим примерима:

Лазар, Лазо, Лабуд, лав, клак, Лань"ц, кЛйнь"ц, бЛашо, слаб,

сЛадьек, слан, гЛ'ашко, глава, слава, сЛама, Льак, Льако, йоЛьако,

кдЛьац, кила, жила, свйЛа, сила, МйЛош, Милован, лов, ловьац,

йЛбш, сЛдн, сломлен, зло, масшйЛд, крйЛо, слово, олово Лдква,

Л'дйша, Лойаша, сЛобода, Лука, Лукавица, МиЛушин, Лук, Лукав,

Луйёж, гЛув, куЛук, кЛуйко, кЛубарице, кЛуйа, сЛуш, сЛомиш,

осЛонйш, йрейоЛовйш, уЛовйш, гЛобйш, угЛйвйш, Лщаш, наЛак-

шйш, сЛакомиш, йозЛашйш, сЛавиш, гЛачиШ, Луйиш, огЛуйлёш,

разЛуйаш, закЛоийш, осЛонйш ишд.

§ 70. Изузетак чине примери у именима одмила. У н>има ]е

свако л обично, ма ко]и вокал иза н>ега дошао: Мила, Мила,

Лале, Ла]о, Лако, Лала, Мило (и МиЛо).

§ 71. Овакво тврдо л познато ]е у неким другим говорима

нашим, македонским, на пр., и во]во^анским. Али, с обзиром на тери-

тор^алну удал>еност црногорског од ових ди]алеката, ]а сматрам

да ]е л у жему добивено према таквом сугласнику арбанског

]езика. Тамо где ]е уза]амни однос ова два ]езика неопходни^и,

где ]е наш живал измешан са Арбанасима — бележио сам често
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веларно л и у поломку непосредно пред палаталним вокалима:

соколе, код школе, мили су, биле (Во]носело код Плава) силе ми

Боже, 4 киле, мйлй се (КоЪе у Кучима). То ]е разумл>иво, ]ер у

арбанском природу сугласника не условл>ава следеЬи вокал.

Чудновато ]е само што становништво зетске равнице, ко]а лежи

одмах до арбанске границе, не позна]е ова] консонат, као што,

уосталом, не зна ни за консонант л. У изговору н>ених типичних

претставника ни]е могуЬе осетити ма какву разлику измену ]едног

и другог л и треЬег гласа л. За сва ова три гласа овамо ]е познат

свега ]едан ко]и ]е нека средина измену обичног лил, управо

то ]е нешто умекшан консонант л, потпуно идентичан са, опет,

арбанским меким /. У:

БЛагоша, БЛажд, МйЛош, МиЛутйн, Лав, Ланац, бЛашо, млад,

слан, сАашкд мЛакЪ, блйгЬ злато, колаи, йолако, Адква, длово,

крйлд, свила, йреклайа,—

л \е исто као испред палаталних вокала, у примерима :

Аи(ечйш, Ли-еййш, Ли^егаш, сЛи-еваш, кликнут, Клйковац, лице,

АёАек, виАё, МйЛёша, силе, свйЛё, Аекёш, лелёкаш, лёд, Ае-

дйш се, Лежат, АёгаЛо, йаЛьец, сйАьен;

као што му ]е ]еднак и сугласник л:

здравЛе, Лубица, ЛубЬ, кЛучанииа, ЛуЛашка, Ау^и, Аубаф, Ае-

йоша, Лето, йроЛёке, вЛё^а, зёмАа, Летник, шАёме, кашаЛ, бЛе-

лёг, йЛёсма, не(в)Аёсша, мЛешавина, йЛёна, йЛёва, мЛёра, ко-

Лёно, йАёсмарйца, рдбЛе, грдбЛе, кдйЛе, заробАен, уйошрёбЛен,

исйравЛа, сасшавЛа, оиЛачкаш, йомамЛйваш се, разваЛивйш,

наЛушйш, обЛеЛёжиш, кашАаш, обаЛен задовдЛиш, задовбЛьен,

обЛёсиш, обЛёшен ишд.

Примери веларног л и непчаника л, ко]и се могу чути у

многим зетским селима (]а сам их бележио у Српско], Ла]ко-

виЬима, Махали, Голубовцима), а на]више у Подгорици, не могу се

узимати у обзир, ]ер се чу]у само код скоро досел>ених становника.

Рани]е досел>ени су примили типични зетски изговор и лако ]е

констатовати да се и код дошл>ака иде од разногласности (упо-

требе сва три гласа) к у]едначаван>у. Уз вредност некадашн>ег

полугласника ово ]е на]'карактеристични]а фонетска особина зетске

гране према осталим, од ко^их суседна, кучкобратоножиЬка, на-

пола има исту особину.

§ 72. Истоветност два, у односу према суседству, три раз

лична гласа може се об]аснити преимуЬством осекан>а сличности

над осеЬан>ем разлике ььихове. Можда ]е баш отсутсво осеЬаньа
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разлике ме^у меким лил довело до врло интересантног стаььа

ствари, да се оба ова сугласника у изговору уза^амно замен>у]у,-

понекад под апсолутно истим погодбама. У Кучима и Братоно-

жиЪима свако л испред и изговара се као л:

Велйша, Велика, Илща, Милща, Малаша, Мйлица, Илйнка,

молйш — мЬлйм, ойколиШ — ойколйм, вдлйм, колик, велики,

оволйка, шолйкй, вьасколик, ййлйм — шли, йрисйлиШ — йри-

сйли, соколйш — сокдлйм, ойколиШ — ойколйше йрилйче ши,

осолйш — осолйм, намолйш, замолшй, уййлйш, умолйш, йо-

сйлиш се, обалйш, осшали су, чули су, казали су, ойравшьи,

сломили, у'скочйли;

не ]едино кад ]е следеЪе и део вредности старог *; и тамо ]е:

мли':ека, лщейо, блщед, бли-еда, слщей, сли-ейа, сли'-ейьац, бли'е-

сьак, бли'еска, сли'еваш, обли'екаш, разли'екаш, зайли'екаш.

§ 73. Ме^утим, л ]е на своме правоме месту, чак и испред и,

непознато; управо, потпуно ]е ]еднако зетскоме мекоме Л:

бдЛе, коле, весёЛе, насёЛе, здравЛе, грдбЛе, сндйЛе, кдйле, ко-

нойЛе (уколико се не каже здрав}е, ъроб\е иШд.), закдли —

закЪлем, сйаЛен, оставлен, расшавЛен, осоЛен, обилен, огулен,

уШойЛен, заклдйлен, глЬбЛен, удрдблен, осшавЛаш, исйравЛаш,

ЛуЛашка, Аулаш, Лубица, Лубд, Милан, зёмЛа, умилаш, замо-

шуЛьак, йиЛьак, шйЛьак, кайуЛа, накайуАйш, муА, жуА, жуАеви,

ожуЛен, коЛёно, идЛе, Аейоша, Леса, иЛёва, Лйгав, ЛйАан;

па и :

ВЛёшрник, вЛёра, мЛёра, мЛешйна, смЛешйна, бЛёш (бежи) влё-

шшица, невЛёсша, увЛертё, вЛенчан>е, влетала се; мЛёсшо,

бЛелёг, бЛешнзйши {6}ешнзаш ли, што значи у диалекту ю]иш ли се),

поред: В]ёшрник, в]ёра, м/ёра, м]ешйна, — дакле, са/'иза лаби]ала,

ако ]е ту био стари вокал $.

Особином изговараььа сугласника л као врло меког л \щъ

ова] говор усамл>ен ме^у ди^алектима нашим. Та ]е особина, поред

осталих на исто] страни, карактеристична и за говоре Косова и

Метохи]е, па ]е врло вероватно да ]е некад отуда овамо пренета.

Интересантна }е супротна околност што се место меког л изго

вара л, утолико интересантни]а што л меко тамо ни]е ниуколико

необично.

Ова] полунепчани ликвид зетскоподгорички ко}и се у кучко-

братоножиЪком изговара само место сугласника л физиолошки

сто]и на средний измену овог и сугласника л. Положа] ]езика при



Источноцрногорски д^алекат 45

н>егову изговору ]е као код консонанта л, а приби]а се на предн>е

непце, где и при изговору л. Или обрнуто, место да се образу]е

самим врхом ]езика на предн>ем непцу, што ]е свакако природное,

може се образовати и приби]ан>ем горное површине ]езика на

алвеоле. Веларно Л, ме^утим, никад не меша]у са овим вей га

доследно употребл>ава]у онако како }е на почетку главе изнето.

Изговор тих гласова овакав ]е у целом плавскогусиньском кра]у,

а често их налазимо такве ]Ош у Велици и Полимл>у. То ]е, уосталом,

врло разумл>иво кад се зна да ]е у Плаву и Гусиььу с околином

скоро цело становништво кучког порекла и да ]е доста величких

и полимских породица досел>ено из Куча и БратоножиЪа.

§ 74. Сугласник х се, као у веЬем делу ди]'алеката наших,

углавном не изговара. На жегову месту на]чешЬе нема никаквог

гласа; понегде се место н>ега разви]а прелазни звук; понекад га

заменив ко]и сродни консонант, — и, напослетку, неки претстав-

ници ]еднога од ових говора га чувашу у изговору. Значи, народ

ни тамо ни]е имао осеЬан>а за жегов изговор па га ]е, с обзиром

на положа} ко^и ]е у речи заузимао, напросто испуштао, или га ]е

замен>ивао неким другим гласом; у ]едном кра]у само примио ]е из

суседства к>егову уиотребу.

§ 75. I а) У почетку речи сем у изузетним случа}евима под III

[тачка а) и &)], х се не изговара нити прелази у ма какав други звук:

а\дук, алйна, арбьаш, араш, а\дучща, а\дучки, щка, ала, алё-

шьак, ан, Шса, аниар, арём, арач, аф, аий/а, аша/ье, Щде, а]ду-

коваш, Ерцёювьец, ёЛда, ёркеЛа, илада, йшаШ, йшьер — йшра,

лад, Ладьен, Ладнйк, Ладовйна, Ладшй, леб, лёбьец, лёбар,

одан>е, одйш, дди, орраш, диа, оку, раброс, рабьер, ром, ранйшел

рана, райа, рамаш, Рваш, Рйсшдс, ришканин, ркан>е, рван>е,

ркаш, ром, ройьац, ука, укшй, укшснье итд.;

Ь) на кра]у именица и свих других речи:

вр, гра, грще, дьа (дах), мьа, ма, мще, кру, кожу, ора, ира,

сшра, смще, сирома, шрбу, одма, овщьа, онщьа, шщьа, свщьа,

каквщь", шоликщьа, свако\йкщьа, мощь", швощьа, нашщьа, вашщь",

нзйни}ьа, ддбри/ь", злй\ьа, малщьа, вёлщьа, високщьа, дебелщьа,

зелёнщ'ь", йечёнщьа, варёнщьа, здрёлщьа, ]еднщьа, други]ьа, десё-

шщьа, йешньасшщьа, чу, вике, рёко, ушёко, исйёко, ижлёго, до-

несо, ошрёсо, уграби, уфйши, скочй, иребачи, завукд, йрочиша,

узора, ирекойа, осшави, набави, куий, йродадо, свршйх сйрёмй,

зафашй, йрекуша, крака, дондса, йрендса, йребачйва, осшавла,

чйша, йлёва, грЩа, седЩа, си-ецща, шресща, ора, койа, кйда,
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скйда, зйда, крили, йлешщй, ендвй, куидвй, узймй, завщй, сье-

вй\й, грЩй, йрегдлй, чува итд.

с) У средний речи, ако испред или иза н>ега нису лаб^ални

вокали о, у и палатално и, или иза н>ега палатално е, — х се

тако^е не изговара:

манйш, манишдв, манатула, маниШован>е, маниШу/е, сумануШдс,

суманут, минут, заманут, оманут, замаН)йван>е, одьануШ,

удь"нут, издь"нут, бьануш, разманут, сньаа,1) узуоъаа (изнебуха),

дьаа (ген. ]ед.) мь"а, ораа йраа, граа, о(д) стра (од страха),

с вра, сшраовйт, йлаовйш, граорас, греови, млеови, м&ови, врови,

маовина, ораовина, граорина, мауна, чу\ау, чишау, вЩау, йле-

вау, гледау, треещау си'ецщау, вйкау, гра/ау, налагау, орау,

йлешщау, дочекйвау, срЩетау, кажйвау, йребачйвау, забачйвау,

трговау, ошкойавау (и тако у свим примерима овога облика).

§ 76. II а) После губл>ен>а консонанта х на жегову се месту

развио прелазни звук в, ако му претходи у и следу]е ма ко]и

други вокал :

дуван, йуваш (место и са значением дуваши), дуват (преко

■жив, она] у коме }е душа — добило ]е значение здрав), уводит,

уво, суво, глувд, сувоша, гревоша, увода, }ува, руво, здувач,

малодувас, глувак, глувошшьа.

У сув и глув- в се на кра]у ни]е могло развити фонетским

путем, вей се, несумн>иво, развило према облицима косих падежа,

утолико лакше што ]е у одре^еном виду, као год у женском и

среднем роду оба вида, у свим падежима условл>ен сво]им ме^у-

вокалским положа^ем.

в) По ономе што веЬ знамо из главе о природи гласова

/ив разумл>иво ]е и разви}ан>е консонанта у место ишчезлог х.

Из : ажда^ё, чд/ё, орЩи, тщй — тй/ё — ш&а, тй'-е — кй/ат, нг&аш —

гласовним путем разв^ени глас у пренео се и у: ажда\а, чо\а,

шщ и остале облике у ко]има се фонетски ни]е могао образовати.

§ 77. III Изузетне ]е судбине х испред сугласника шив,

на почетку као и у средини речи.

а) У првом случа]у, испред т, х прелази у себи на]срод-

ни]и консонант к:

') У примерима где се сродни или исти вокали, кад до^у )'едан за дру

гим, нису слили имамо {асан доказ да се х у ранним епохама изговарало

као и да ]е сваки траг тога гласа измену ових вокала нестаоу нови]е време,

]'ер ]'е тако само могуче об]аснити неизвршено сажимаже.
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ккёш — кшйо — ккёле, ккёне, йроккШ — йроккёнё — йроккело се

дркшаш — дркшйм, дркшавица, дркшан>е, бьакшан>е, бьакшаш —

6ьакшйм, — бьакшан?е, закшикваш— закшщевам, закши'еваьье.

Примери са кк ]асно говоре да се прелаз хук извршио ра-

ни]е, пре формиран>а овога к. По ономе, ме^утим, што у истим

примерима немамо свуда такву веЬ и нешто друкчи^у замену, и по

односу примера ]едног према другом заменику, да се са сигурношЬу

утврдити да се ова замена вршила ]едновремено с процесом на]-

мла^ег ]отован>а. Знатна веЬина претставника их изговара, како ]е

наведено с трупом кк, али у свим местима напоредо с таквим изго-

вором среЬемо и: шкеш (односно: дкёш) шкёла, шкёло (каткад и

шкёо), йрошкело се, шкёне, йрошкене — а према овоме шк, — неком

повратом снагом аналогов (испор. госшйш-гошкен, чьасшйш-чьашкен,

крсШшй-кршкен) код истих претставника у м. роду глаг. придева

редовно се чу]е сш-место кш-, дакле: шкеш и шкела, а сшй/о: Пре него

]е било заменено са к, налазеЪи се пред новообразовании к, х

се ]едначило с н>им. Преко умекшаног х"к добивено ]е прво

с'к, а потом и шк (испор. башкем и дршкем ккьижевног ]езика).

§ 78. Зетскоподгоричку грану и ова особина унеколико из-

два]а од оне три друге. Док ]е у осталим несразмерно чешЬи

изговор групе кк у ово] се чу]е само код нови]их дошл>ака са

северне стране. Да ли се тамо дуже задржао изговор суглас-

ника х, како би сачекао формиран>е на]нови]ег к, с ко]им Ъе

се из]едначити у ш, или ]е по среди утица] са стране, не може

се са сигурношЬу тврдити. У западно] Црно] Гори чува се глас

х готово у свим позици]ама. Оно се изговара не само у 1 лицу

аориста и имперфекта, у ген. множ. заменица, придева и бро-

]ева веЬ и, у истом облику, код именица: л>удйх, жёньах, сшраньах,

брдУх, кдн>ьах, овьацЪах, грльах, зубъах, главьах, рамёньах, — не

увек као задженепчани, него више као недовольно одре^ени

грлени звук. Доншаци из тих кра]ева су га, као и више других

говорних особина, донели у зетску равницу, те га и данас сви

досел>ени с те стране изговара]'у. Штавише, изговор се по-

могнут употребом у школско-административном ]езику шири и код

осталих претставника, уколико, — засад ]'е немогуЬе тачно реЪи.

А сви они ко]и х изговара]у, с обзиром на закон о ]едначен>у

сугласника, у положа]у непосредно пред к, не могу ни имати к,

него ]едино ш — односно с, БудуЬи да }е поред ових било и осталих

са изговором групе шк у овом облику, природно ]е што ]е то уоп-

штено на цело] територ^и зетскоподгор. гране.
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§ 79. Оно што смо утврдили о губл>ен>у сугласника х ремети

се понекад заменом н>еговом у ограниченом бро]у речи, кад им

се, подражаваььем юъижевном изговору, жели дати друга, пра

вильна форма. Поглавито у васо]евиЬко] грани често сам наилазио

на замену иегову сугласником к, у положа]у где ]е иначе изгубл>ен.

Забележио сам: ваздук, усйлёк, Микайло, Мешдкща.

§ 80. б) У групи хв први глас ]е пре, или рш вероватни]е

у току самог ишчезаважа, предавао фрикативну артикулаци]у сле-

деЪем, те смо у резултату, пре дефинитивног нестанка н>егова,

место сонантног в на другом месту добили исто зубно-лаб^ално ф.

\\щч немогуЬа ни претпоставка да се прво, иако према претходном,

извршило ]едначен>е од хв у хф, па после губл>ен>а х у резултату

}еднако остало ово што имамо у примерима:

фала, фалцща, зафалйван>е, зафйлнос, идфала, фйлйш се —

фалам се, йофйлйш, зафйлйш, фат, фашйн>е, уфашиш, зафашиШ,

йрифашиш, зафакаш итд.

§ 81. Сугласници ф и и су на]чеигЪи у речима поза]мл>еним из

турског првобитно, а затим и из другог ко]ег ]езика:

фес, фисшан, фёреиа, фйлцан, фен>ёр, Фаша, фишил, ферман,

фуруна, фуруниЩа, фщда, фз/дйш, фишек, фишеклща, фишекшар,

фйн, фа/ьела, фрёшко, фйс, кафа, кафана, ией, иймща, диа,

аища, анцар, иефердар, иак, иамадан, крид, криа\лща, наиак, иа-

нум, иаба, иелей, иёбьана, иевай, иелаш, иеваийш, иенёш, ийн,

иуйелёша, цилйш, иилйшнуш се, ийгерица.

§ 82. У многим од д^алеката српскохрватских и у тим ре

чима ф се заменив са в. У нашем ме^утим — то се никада не дешава.

Напротив, у неким речима што почин>у сугласником в, ова] се

замешу]е са ф:

фуга, фрщес, фёшьек, фрба, фрбдв, фрблак, фрйска, фаблё/ье,

фабйш, фйр, фиш (врста траве).

Уз то се ова] глас употребл>ава у другим неким случа]евима,

где ]'е у веЪини осталих говора ко]и други сугласник (види по

следней параграф претходне главе) ; а увек тамо где га посто]и

у ма ком од ди]алеката српскохрватских, на пр. у подражаважу

природним звуцима:

фркаш, фркнуш, фйккаш, фщукаш, фук итд.

^дино ]е заменен у особном имену: Трййун место Трйфун

Трййо, Трййко, Трййуновик, Трййковик, али то не свудге. У Васо-

]евиЬима ова имена гласе : Трйфун, Трйфо, Трйфко, Трифуновик

и Трйфковик. Нщч чудно откуд та недоследност употребе гласа
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ф, кад ]е то у личним именима; тамо ]е обрнуто, а на кра]у непо-

знато; удсий се, на пр., никад не каже вей увек ]Ъсиф и убсифовик.

§ 83. Попут гьега, и звук а се употреблава свугде где му

има места. Доследни традиции у спрово^екьу по]единих гла-

совних промена до на]нови]ег времена ови говори консонантом

и замен^у консонант ж: ибун, убан> (место жбун, жбан>),

цбйр (поред чешЬег жбир), — не ]едн.ачен>ем по звучности према

б, какав ]е случа] у оШаибина и наруибина, \ер \е ж и само

звучни глас, него угледан>ем на случа]еве промене сугласника

ч, ко]а се врши у ова два последила примера.

§ 84. Неколико сиШни/их гласовних йромена. Интересантно

]е да се стара прасловенска африката 5 (дз) као општи по]ав

находи свега у речи &глдб (зглоб). Интересантно, не само због

тога (испореди : изглавйш, разглавйш, разглёдаш, разгласит), него

]ош више што ]е у том усамл>еном случа]у имамо место сугла

сника з, а у п,о') з до1>е тек као друга компонента иза прве ко^а

и ни]е г него д. У ствари ни у овом случа]у н^е то стари пра-

словенски глас, вей ]е негде у нови]е време добивен од сугласника

з, жеговом нарочитом артикулаци]ом. Утолико га с правом нази-

вамо старом африкатом што се обе компоненте у н^ распозна]у

онолико колико су се у прасловенском распознавале и што ]е,

несумгьиво, и местом изговора и целом сворм природой оно

исто што ]е у старом }езику био — сливени консонант, звучни

парььак мукло] африкати ц.

Као индивидуалан по]ав среЪемо § у многим местима. По]е-

динци свако з артикулишу тако да ово у гьихову изговору по-

ста]е звучна африката ?:

бща, бщак, 6ит,йн, бет,обрал,лук, т,ви\ет,да, мнот,ина, 6рт,ина, т,воно,

■фра, щеро, %ёш., %уб, от,ад, ра%ум, йрд%ор, %ваШ, рщлог, %йт,ор,

рат,ъЧнаш, щье^ваш, ра7,ьабраш, ра7,борйш, мрт,ъ'н, ю,бр%ьен. Поз

ван ишд.

Измену првог усамл>еног случа]а и овог ]а не осеЬам никакве

разлике; и први ]е, мислим, био какав ]е други остао — индиви-

дуалног карактера — па се касни]е уопштио.

§ 85. Очевидно ]е различие природе ]едан други, у резултату

сасвим слични по]ав. Опет спорадички, и само као индивидуална

црта познат ]е изговор африкате ц место сибиланта с, и африкате

ч место ш. Дакле, место зубних простру]них изговара^у се зубни

сложени звуци ц и ч, чи]е друге саставне елементе чине фрика-

]ужнословенски филолог 4



50 Михаило С. СтевановиЬ

тивни дентали ко]и целе односне африкате замену. Исто имамо

у горн>ем параграфу — звучни простру]ни сугласник з замен>ен

звучном, наравно, африкатом 5 ■ У ко]о] ]е з на другом месту

садржано. Али, док смо напред утврдили да ]е цела промена

настала нарочитом артикулаци]ом гласа з, може се пратити цео

ток процеса ко]и ]е довео до гласовне промене у:

йцй, йиешо, Пцйна, йцешерйна, йиоваш — щу\е, лийцоваш — ли-

йцу/е, Шьайцй]а, сийцй/а, йченйца, йченйчнй, лййчё, лейчй — лейче,

(од Оси, йсёшо Пшеница, лййшё итд.)

Иако ни]е немогуЬ ова] процес ни]е ни толико прост. На

против, доста ]е компликованог карактера. После изговора ек-

сплозивног а при моментаном намештан>у говорних ору^а за изговор

зубних сибиланата с и ш, а пре н>их чу]е се више или манье

редуциран звук ш: Шеи, й*сешо, йРсоваш, щ.ъайРсй}а,. . . йРшенйца,

леи^ши. При изговору групе йс, односно иш, због наглог прелаза

од усненог праска к зубно] фрикаци]и, осеЬа се неки мали напор.

Инерци]а праска при формиражу фрикативних сугласника на

другом месту чини ]едну одре^ену средину измену експлоз^е на

уснама и фрикащф иза зуба, и формира се у наведеним приме-

рима у глас ш, ко]и ]е праском сродан првом, а местом образо

вала другим сугласницима. Кад су се веЬ добиле групе шс>

односно йии, немамо разлога да се питамо откуда место н>их

консонанти и н ч. Одавде ни]е далеко до процеса при обрнутом

реду истих сугласника: чйЩун, чйщаш., чйагеььацй, чйаг. Само ]е

ова, опет индивидуална по]ава, ]ош много ре^а.

§ 86. Овакве групе, не да^у увек )еднако — сливене звуке

вей су код н>их, зависно од положа^а у коме се находе, неколика

различна процеса могуЬа. У ^едном случа]у, свакако на]ман>ем и

врло малом бро]у примера, дентал се чува ; у другом се напросто

губи; а у треЬем тек, слива се са следеЬим сибилантом афри

кате. Ради ]асни]ег прегледа све случа]еве Ъемо поделити прво

у две врете — дентал у префиксима и на кра]у општег дела

испред суфикса. У сваком опет од ова два положа]а има по два

случала.

У префиксима :

а) дентал обично испада:

осусШво, осушь'н, осуешвовйш, йрёсшава, йресшавлйн>е, При

ставник, йресшйвйш, йресшавлаш, осечь'к, обе/, Ьсщек, оси\ецаш.

йребеднйк, йреседйваш,\\\тл.. и
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б) ако би се испадан>ем дентала реч обликом сво]им из]една-

чила с неком другом реч]у, те би и у значен^у могла настати

забуна, онда се та] дентал чува; речи:

йошбёшиШ, ошседлаш, ошсамарйШ, —

без ш значиле би: „направити неком посету", а не — „скренути му

на нешто пажн>у;" „ставити седло и самар" а не „скинути их".

Испред суфикса :

а) код именица дентал се ]авл>а ]едино испред наставка

-сшво, па, налазеЬи се у посредном суседству с Ш у суфиксу,

природно ]е да се, ради избегаважа нагомиланости дентала, пот-

пуно изгуби:

срёсШво, брасшво, существо, во/вдсШво, юсиосШво, йроклесШво,

лусшво, богасшво;

Ь) код придева, ме^утим, дентали се налазе у друкчи]ем поло-

жа]у — испред групе ск, и код н>их седиш општега дела стапа]у

доследно са сибилантом с у африкату ц:

л$цкй, браикй, грацкй, хрваикй, свлёцкй, вЩвоцкй, ймоцкй, зецкй,

брцкй, лоиацкй, шумёцкй, клойоцкй, гурбёцкй, марифёцкй (прилог

од марифеш).

§ 87. Као год дентали, и А се испред наставка -ски слива

с првим следеЪим консонантом у сложен звук и:

блелдйавлицкй, нйшицкй, кеклицкй, йёцкй, йошйёцкй, йавковицкй,

Ъурковицкй, маршйницкй, 6ра]Ъвицкй, ]овановицкй, божовицкй,

ми/двицкй, йешрдвицкй, радёцкй, лЩковицкй.

^дино се у васо/евички на месту где би очекивали и изговара

глас ч. Свакако ]е по среди пово^ен>е за примерима код ко'улх су

у основно] речи консонанти к и и (испореди: жаблачкй — Жаблак,

лучки — Луке, орелучки — Ор]а Лука, рщечкй — РЭДека, йодгдрички

— Подгорица, андрЩевичкй — Андрй]евица, б]елйчкй — Б]елйце,

кукички — Куйице). Тако се, мислим, обрнут, опет усамлен, случа]

мрака — Мрке повео за горн>им примерима.

§) 88. Промена зад/ьенейчаних сугласника у вези са наредним

вокалима у наставку за основу. По закону о то] промени место

к и и у присво]ном придеву пред наставком ин сто]и консонант ч.

С обзиром на случа]еве у ко]има се та промена врши према онима

где основни консонант оста]'е неизменен и с обзиром на тери-

тори]у где ]е ]едно или друго познато, у источноцрногорском се

оба сугласника не понаи^у под]еднако. У примерима изведеним

од именица на-^а промена }е великим делом извршена :

4*
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кралйчйн, царичйн, банйчйн, богорддичйн, /Ьубичйн, Миличйн,

Уаничйн, Сшаничйн, Дьанйчйн, Макичйн, Драгичйн, лисйчйн, ку-

нйчйн, ]аричйн, магаричйн.

Основно ц чува се у придеву изведеном од особних именица

с наглашеним другим слогом:

Мацйн (од Маца), Мйцйн — Мйца, Цйцйн — Цица, Цйцйн —

Цаца, Дйцйн — Даца, мацйн — маца, куцйн — куца.

§ 89. Код друге групе, са к, найме, у основи именице чи]у

припадност казу]е дати придев, у североисточном делу, одре-

^ежф — у васо]евиЬко] грани, место основног сто]и консонант ч

у придевима направлении од особних именица. Као ма/чйн, $е-

во']чйн каже се и :

Тодорчйн, Здрчйн, Васшьчйн, Борйчйн, ]аглйчйн, Анчйн. Али

у придевима ко^и припада]у двосложним именицама с кратким ак

центом на крадем слогу опет ни тамо не зна]у за промену основног

сугласника : Вукйн (Вука), Ъукйн, Сшйкйн, Рйкйн, Мйкйн, ЬЪйкйн,

Закйн, бйкйн, — као год што и направлени од именица истога

типа, само мушког рода, чува]у основни консонант, без обзира

на бро] слогова и место акцента : Вукйн — Вука, Лукин — Лука,

Милйкйн — Милйка.

У свим осталим гранама к ]е промерено |едино у ма/чйн и

^евд/чйн. Па и та оба примера нису необични]И у облику ма]кйн

и ^евд/кйн.

§ 90. Да се задржимо ]ош на ]едно} особини ко^а се тиче

промене задн>енепчаног к, али не више испред наставка за обра

зование речи веЬ пред наставком за облик; другим речима, не

промене у ч него у ц, — и то у свега неколико примера код придева

и заменица : }ацй, [ёднаци, свйколици (Да Бог да }йци. Сви сте

\ёднаци. Долите, вала, свйколици). У ово} се особини, као, уосталом,

и у многим другим, чува ]една архаична црта нашег ]езика, ]ер се

специално у овим облицима исюъучиво основни вокал употре-

бл>ава на своме месту ]Ош од XVI века.

§ 91. Групе ск и шк. Под утица]ем сливак>а формираног ц

пред к (испор. у глави о присво]ним придевима) у неколика при

мера — никад у почетку речи — и само с у положа]у испред

истог сугласника артикулите се као ц:

Ашанацко, шруцкаш, рецкаш.

У ова три примера по]ав ]е опште природе ; а индивидуално,

на исти начин, сад у сваком положа]у речи, група ск се изговара

као цк :
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цкдш (скдш), зйцкдк, зацкочйла, цкйкаш, уцкочйяа, цкрорйш, рац-

кро\ши, цкоро, цкоро]евик, цкайаш, цкакавь'ц, цкйШа, цкшшища, —

и то тачно у истих претставника ко]и свако з артикулишу као #.

§ 92. Потпун паралелизам чини претваран>е групе шк у чк :

чкдла, чкдлован, чкЪловаШ, чкан> (шкан>), чкаклйв, — само што се,

потребно ]е нагласити, на н>ега нешто ре^е наилази и, каракте-

ристично ]е, ти по^единци код ко^их сам слушао наведене примере

старци су или старице од преко 60 година.

§ 93. С по^авама ове врете згодно }е напоменути ]Ош ]едну

особину неких од ових говора. Рани]е умекшани сугласници: ч,

ж, ш, р и сугласник и, изговара]у се много експресивни]е, па се

доста разлику]у од самих себе при нормалном изговору. Давати

им и неки спол>ни знак за обележаван>е те разлике било би ипак

сувишно и довольно }е, мислим, описати их физиолошки, да би

се имала ]асна слика н>ихове експресивности. МишиЪи ]езика су,

пре свега, при изговору к>ихову много напрегнути]И, а и сам

положа] ]е нешто друкчи]и. Познато ]е да се сви набро]ени кон-

сонанти образу]у врхом ]езика на предаем непцу, иза алвеола.

Кад се мишиЬи затегну, а врх }езика издигне с малим враЬак>ем

уназад тако да функщну врха преузме на себе дожа површина, и

с разликом што не додиру}е непце, — па се при таквом положа]у

говорних ору^а изговара]у, онда Ье се добити нарочити гласови

тражене природе. Такав н>ихов изговор ]е опште локална црта у

БратоножиЬима и суседно] Ри]еци Пиперско], а осетио сам га и

у другим селима на оно] страни : Мркама, ПетровиЪима и РадеЬи.

§ 94. ]едначен>е сугласника йо мешу образовала. У глави о

ютоважу, код сугласника 6 и з, дотакли смо то питание. Тамо

смо навели примере промене сизу положа]у испред к и к. Ви

дели смо да се у резултату |едначен>а добива ш и ж, као у

кньижвном ]езику, а и г и з, што ]е поред неких суседних говора

карактеристично и за источноцрногорске. Пискави дентали мен>а]у

се доследно у шуштаве не само испред к и к веЬ и испред друга

два умекшана непчаника — л и н> :

ражлушйш — ражлушим, ижлубйш — ижлубим, ижле] —

ижлёгосмо, иж лубави (су се узели), иле лёба, иж луки, иж

ТЬеиаве, иж Луба, иж Лзубице, иж гъёга, иж н>едь"рьа,

шлеме, шлёз, шлеййло, йошлёдн>и, нйшлёдник, нйшледно,шледу/е,

йЪшле, йошледица, шн>ежни, штжани, иньежйнща, суииьё-

жица, итешлйв.
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Ако у по]единаца и наи^емо на: сн>ёжни, сн>ежйнйца, суаьежица,

не значи да се код н>их ни]е вршило ^едначеже веЬ да ]е посреди

други ]едан по]ав — раз^едначаваже сугласника (види главу о

дисимилаци]и). Уочл>ива ]е, иако бар мени изгледа необ]ашн>ива,

не]еднака склоност звучног и муклог сибиланта да се из.|едначе

са следеЬим непчаником. Док з да]е ш, како у префиксима тако

и код предлога испред речи ко^е починку меким сугласницима л

и н>, с у овом последнем случа;у чешЪе оста]е неизмен>ено:

с /Ъёгушь", с Лзубовйка, с лейошё, с луб'ави, с пушке, с 1Ъего-

савё, с н>ёга, с н>егови^ьа (а често и: ш н>ёга, ш н>егови]ьа).

На не}едначен>е у префиксу слушшйш — слушкен према случа]у

]едначенэа шлубши — шлублен, — утицао ]е на блиском отсто]ан>у

сугласник ш, управо, и да се ]едначен>е извршило, раз}едначаван>ем

би се дошло на првобитно стан>е. Тако ]е, наравно, моЬ дисими-

лащф омела ]едначен>е у сложении глаголима: излушшйш — из-

лушкён, раз/ьёжйш — разнежен, излушкаш — излушкан.

§ 95. У ]едначен>а ове врете убра]а се промена н у н>, према

претходном к, у примерима : йомокн>йк, кукн>й, йошкукн>ица, — у

ко]има се промена, уосталом, ни]е на томе задржала, веЬ се к дал>е,

опет дисимилацирм, мек>а у ш, те се сви ]авл>а]у искл>учиво у

облицима :

йомошн>йк, кушн>й, йошкушн>ица, нЪйИьй, ношн>йк, немошгьйк,

немошн>йца, немошн>а, немойньи (па аналогиям и немошьеНг),

несрешник, несрёшшща, несрёшн>а, несрёпиьй, несрёшь'н>, ймуииьй,

ймушн>а, ймушь'Н), имашнзй, имашь'Н).

§ 96. Зато што се н образу^е на алвеолима где и ш, а м на

уснама, ово последнее испред ш прелази у н: йанкте, моте, кунче,

йаншйш — йаншим, молин ше, вдлин ше, кумин ше, вйдин Ше,

йозйвйн ше, йрейоручу']ен ши, чудин ши се, — и обрнуто, н прелази

у уснено м ако иза н>ега до^е ко]и други уснени сугласник:

сшрамйушииа, сшамбени, одбрамбени, зелембак, сшам йолако итд.

§ 97. Исйадан>е и ошйадан>е консонанаша. Испадан>е сугла

сника ]е обичан, а губл>ен>е с кра^а речи врло чест по]ав. О ишче-

заван>у гласова. у и в измену вокала било ]е речи тамо где се

говори о природи н>ихово], а додиривано ]е, али не с неким

наглашаван>ем, и у положа]у до сугласника. Тога ради се на исто

питание поново осврЬемо. Иза с и и испред /е од, # в често испада:

седок, бедочйнешво, сёддиба, бедочиш, сёшовйш (од свЪдок ),

Ъёшко, Ъёшна, кёшдгьа, кешула, кешарйца, кеш'аш, кеша (од

ЦвШко ), слеикй (св]ешски).



Источноцрногорски ди]алекат 55

И не само из тог поломка, него испред сонаната, односно испред

меких сугласника / и л, испадан>е гласа в ]е и иначе врло обично:

чд/ек (специ]ално ова реч не чува се ни у том облику вей и у

испадне, па се иза тога врши стапан>е према првом у чдк или

према другом вокалу у чек), срблёш. — србй (од сврбЪш .),

о$ё (од овдЪ), ме$ед (медв]ед), осшалаш (оставлат) наврала

(направл>а), исйрала (исправла), слёсна, длесйш (св]есна и

дв]еста), с\аШи БЬже (св]ати Боже).

§ 98. Поред р на]чешЬе испада]у консонанти:

<).- а\мо (а]дмо), ур (стари облик императива удри), он>ё (онд]е),

о]едндм (од]едном), глёа; (глёда}), йоглёаШ (погледат).

к: неа га (нека га), йрёо, Нйшик, нйшицкй, Нйшицкд Поле,

м : црнйца (прво се, сигурно, м из]едначило са и па се ]едно н из

губило у другом), црнйчки, /с ним (у /в млйм — л ]е прво дало

и — о том дал>е — па онда преко истог процеса), да \и кажем

(да им кажем), кожи }и, Понеси /и шо, простри /и, — (м се у

енклитичном облику датива плурала редовно губи, те се тако

]едначи с енклитичним обликом акузатива — \еси ли /и каза, као :

}еси ли }и видимо) ; — по значен>у глагола могуче ]е одредити ко]и

од та два облика у дато] прилици имамо;

н: Косшадйн, бушбвник (поред чешЬег буншдвник);

л — речце ли у упитном облику 2 лица презента ишчезава, а и

се спа]а с глаголским обликом и с н>им чини ]едну реч :

йлеваши ? (й;'еваш ли), радиши, зборшии, кажу/еши, чу}еши,

шресёши, йредёши, вй^аши, коначиши, чёкаши, йлашиши се, чи-

шаши, идёши, скачеши итд.

§ 99. Супротно испадан>у, среЬемо се и с уметан>ем неких

сугласника у извесне ме^уконсонантске и претконсонантске поло-

жа]е. У групи зр и жр разви]а се, готово увек, звучни дентал д:

здрак, здрака, здракнуш, ждрака, ждракнуш, ждракну, здрела,

здрй/о, йроздреШ, наздрёш, йрйздрак, Оздрйники, оздрйницкй,

Прйздрен, йрйздренскй, йроздрак, здрйкавь'ц.

§ 100. У страним речима често наилазимо на уметнуте носне

сугласнике м и н:

фёмбрувар, окшомбьер, комёндща, комёнсща, офинцщер, цингар,

йолицйнски, —

отуда се у свим придевима на -ски, ако су само образовани од

«меница на -ща, испред тог наставка развило н место ишчезлог у:

аусшрйнскй, шумадйнскй, мешойнскй, чаршйнскй, юлйнскй, на-

йнскй, йлашйнскй.



56 Михаило С. СтевановиЬ

§ 101. Тренутни звучни консонанти, на кра]у речи акценатски

самосталних, губе или напола редуцира]у сво]у звучност. Од

н>их ]едино консонант д свуда потпуно прелази у себи сродно,

али само мукло, Ш:

граш, граш, комат., (х)лаш, Мргуш, Обраш, дбйШ, а кьаш, нйкь'ш,

найрЩеш, озаш.

Звучност консонанта б и г у претставника гране пиперске,

кучкобратоножиЬке и васо]евиЬке ]е само редуцирана. За к>у Ъе,

мислим, на]згодни]е бити следеЬе обележаван>е: бЪб* , гроб* , дрдб4 ,

скреб*, рог*, сшруг*. дуг*, драг*, сшрдг*.

У зетскоподгоричком редукщф звучности и ова два, као

год и консонанта д, ]е потпуна: '

Бдк, бди, брЩек, брлок, врак, вршлдк, гдлуа, грдй, дрдй, друк,

здй, зуй, крук, рок, скрой, Шок, сшрук, снй/ек, груй, сШр'дк

драк итд.

§ 102. Кра]н>е д предлога уз речи ко]е почин>у неким ден-

талом, или и африкатом у ко]'о] ]е први део дентал, потпуно

се губи :

йре шобом, йо шаваном, йо шрйезу, йо шаулйн, исйре шебе, кьа

шй ддкеш, на шобом, исйре Шорйне, йо шёшко брёме, ко Шебе,

исйре цркве, йоре цркве, сьа ку, кьа кеш, ко Ъура, сь" сь'м дошьа,

кьа си чуо, исйре села, йо слалом, йо зардк, иси'д звона, ко-

Зарще, ко школе, ко жйша, исйо жйша.

§ 103. Што д предлога испред речи са почетним муклим

консонантом, и сваки звучни сугласник на кра]у акцентованих

речи пред енклитикама кад ове почиььу муклим консонантом губи

звучност, то ]е сасвим разумл>иво.

§ 104. С изгубл>еном звучношЪу сугласник се с кра]а пренео

аналогиям у косе падеже речи: комаша (према комаш) — комашу,

сдлша — сдлшу, — као што се у косим падежима са муклим из-

]едначени консонант преноси у номинатив: сшуйьац (према сшуйца)

или у мушком роду придева: глашьек (према: глашка, глашко и

глашкй), слаШьск (према: слашка, слйшко и слашки), жйшьек (према

жйшка . . .), и као што ]е, према облицима средн^ег и женског

рода опет код придева, у ко]има ]е ]ош од прасловенске епохе

ш немогуЪе испред н, та] дентал испао и из облика мушког рода,

иако се не налази ни испред ]едног консонанта веЬ испред само-

гласника :

ж'алосьен, йакосьен, радосьен, найасьен, корись'н, йзврсь'н, мй-

лосьен, йдсьен, мрсьен, чьасьен итд.
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§ 105. С обзиром на бро] случа]ева промене и, у]едно, на

н>ено територи]ално пространство нарсетл>иви]и су дентали д и ш.

Да таква осетдъивост лежи баш у дентално] природи н>ихово]

]асно ]е и отуда што с кра]а речи, употребл>ене самостално, ак-

ценатски независно од осталих, или у акценатско] целини с корм

другом реч^у, — увек отпада}у, само ако испред н>их сто]е про-

струдеи дентали с, з, ш и ж:

дьаж, гвдз (шума), гроз, слас, мае, чьас, радде, жалдс, наше,

йрдиас, йобджндс, строгое, старое, младое йакбс, йре, кре, слас,

йдс, мрс, вл&с, кдрйс, мое, клас, богал>ас, будалас, голубое,

йрушас, йушйс, мекойушас, балйс, брн&с, жуЬкас, црвенкас,

Нас (краЪи облик инфинитива Пасши), ейас, шрёс, ошрёс, алее,

оилес, йрес, ойрес, муз, йомуз, рее, изес, ]едьаньас, двань"с, се-

дьамнь"с, йрйш, вл>еш, невл>еш.

§ 106. Метатеза и дисимилацща. У области ова два по]ава

нема ничега што не би било познато овом или оном диалекту

нашем. Зависни првобитно од психолошког стан>а и ]езичког

осеЪан>а по]единаца они су и остали таквог карактера, или су се

раширили на ман^е и више ди]алекатске области. Карактеристични

су за ове говоре уколико се у н>има чешЪе ]авл>а]у него где

другде.

§ 107. Први по]ав, метатеза, найме, ре^е ]е општега, а чешЬе

индивидуалног карактера. Скоро у свим местима од по]единаца

се чу]е :

црвка, намасшир, йериен, чекша, чекШаш, фёкшо, фекшй, умре-

шйн, койровьац, —

обрнуто, индивидуални су облици у пиперско] грани $ердан и

чекшар, а уопштени с метатезом: §ендар и чешкар. Општеди]а-

лекатске су метатезе у примерима :

цукат — цукам, цукан>е, фрумешйн, уловача, су']ма, бездьамница.

Сем тога, она ]е у неким од ььих преплетена с другим ]езичким

по}авима, па ]е вероватно, ко]и пут очигледно, да су они услов-

лавали промену реда гласова у дато] речи; бездньашща }е преко

бездмьаница добила облик бездьамница, — за доказ служи средней

облик ко]и сам забележио свега на два места, оба случа]а од

врло старих л>уди, у Отмени пиперско] и Клопоту братоножиЬком.

Дода]мо факат да реч бездьан, било у значежу именице или пря

дева, тамо ни]е позната и биЪе нам ]асно да у бездьамница, имамо

и метатезу, а не само раз]едначаванэе сугласника, како се на први

поглед чини. Мало компликован, а ипак краЪи процес него у
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речи су}ма, у ко]о] ]е, мислим, по]ав метатезе, промена места

сугласника / и м, нови]ег датума. Дисимилацирм н> у л добивено

]е прво сумла од сумн>а. Према правилу да свако л иза лаби]ал а

да]е / — и ако оно не важи за наше говоре, — добивен ]е,

затим, облик сумра, какав се често и чу}е код оних претставника

у ко]их важи правило мл>м]. Кад }е веЬ такав ушао у источно-

црногорске говоре ко]и, рани]е нарочито, нису знали за групу м}

у много више случа]ева отишло се и корак дал>е — извршила

се метатеза у су]ма; врло ретко старо стан>е ]е сачувано, нешто

чешЬи ]е облик сумла.

% 108. Дисимилаци]а ]е опшщег карактера. Готово редовно

и многи претставници кажу:

дамно (место давно), дамнаити, дймно, сламно (жсто славно),

рамно, рамнйца, рамн>ак;

чешЬи и доследни^и ]е обрнут случа], ]авл>ан>е я место м:

гивнази/а, гивназйс, шьавнйиа, шьавнйк, Шьавно, на/ьавник, обрав-

нща, гувнб, лдвна (место ломна):

А на}чешЬи, можда, су прелази ове врете пул, и н> у л иза м:

млдго, млозйна, млдшшво, умлджшй се, намложило се, йо-

млджйло се, йомлОжи шо, дймлак, димленйк, сумла (уко-

лико ]е у последню] очуван такав ред гласова), —

као и б и и у в испред с, з, ш, и задн»енепчаног к :

левши, йЬлевши, овздвина, вей (йси), всу}'е се {йсу]е се) — овзйре

ШевсЩа, кЬвча, ковчйца, заковчаш, клувко, склувчио се, шив-

ксиье, шивкаш, овколиШ, жавка.

Овамо иду и примери: ланйа, ланйШер, ланй&он.

Сви гласови ко]и се ме^усобно замен^у образу]у се на

истом месту у устима : м и в су по месту образованна уснени сугла-

сници с ме^усобном разликом што при изговору првога део ваз-

душне стру]е пролази кроз нос, — м дакле, ни]е уснени, него усне-

ноносни сугласник, па ]е природно да испред и ради избегаванэа

назалне нагомиланости пре^е у сродни глас в. Тако исто, с ]едне

стране « и л, а с друге н> и л образу]у се, прва два врхом ]езика на

алвеолима, а други приб^а^ем горн>е површине ]езика уз предке

непце. Уз то, при изговору н и я. знатан део стру]е про^е кроз

нос ; Т]. н и н> су, за разлику од л и л, носни. И у овом се

случа]у раз]едначаван>е врши с истог разлога.

§ 109. Сажимат вокала. Наш ]език уопште, а д^алекти

о ко]има ]е реч напосе, и свакако рш више, на разне начине: ]ед-

начеььем, раз]едначаван>ем, испадаььем, отпадан>ем и сливакьем теже
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упрошЪаваььу сугласничких група. Развщан>ш несложних звукова

' и и, односно сугласника у и в, ста]е се на пут одржаван>у више

вокала у групи. Тамо где нема услова за разви]аьье нових гласова

измену два самогласника, они се слива]у у ]едан. Насупрот векини

ди]алеката, сажиманэе се овамо врши према претходном вокалу:

ао>й:

кй, ниша, ййса, койа, ора, йлёва, чува, гледй, чеки, ис'Нёра,

разьНна, расука, завеза, исйробща куйова, почета се, ошеса,

дйрй, шичешла.

ьао > Ъа:

рёкь", ижлёгь", сшйгь", дошь", издйгь", йошь", изйшь", йревргьа

измьакьа, обйшь", свукь", обукь", расшукь", завукь", сьагьа се,

сйошьакьа се, снемдгь" се, йомдгь", уйрёгь", заШёгь", кошь", йдсь",

смрзь", свщешьа, округь" итд.

§ 110. Та] по]ав за]еднички ]е углавном на цело] територи]и

простирала ових говора. На североисточно] страни само, у ва-

со}евиЪко] грани, сажиман>е се врши доследно у последнем слу-

ча]у, Т]., ьао увек да]е ьа. Ао, ме^утим, у претставника ове гране

чешЪе оста]е несажето, а случа]еви асимилаци]е су ре^и. У око-

лини беранско], нарочито у насел>има дале од вароши и реке

Лима, тамо где полугласника у овом положа]у не постов, сажи-

ман>е овог карактера ]е уопште непознато. То ]асно говори да

мой асимилащф ]угоисточно сто]и у тесно] вези с природой полу

гласника, али се не може тачно одредити да ли су у примерима

са ао на несажимаже, ще 1'е и у целим Васо]евиЬима данас чешЬе

од асимилаци]е утицали саниачки говори или се та особина у н>има

самостално разви]а. ^а мислим да ]е по среди и ]едно и друго.

Речени утица] на ове говоре ]е неоспоран, а да се кн>ижевни изго-

вор (са несажетим вокалима) рашири несумн>иво су помогле школа

и кнэига, ко]има се у овом кра]у и иначе веома много подражава.

§ 111. Не само на кра]у веЪ и у средини речи наилазимо на

стапаже ових вокала, ако се измену н>их ни]е налазио сугласник х,

ко]у1 ]е ишчезао после епохе сажимаььа сугласника (види § 75. тач. с);

затим на сажиман>е сво]е врете ае>ьа, код бро]ева //—19; /е-

дьаньас, дванУс, шрйньас итд. Само у ]едном примеру слива

се ое > о: чдк (или супротно изнетом правилу према последнем

вокалу у кучкобратоножиЬком : чек). Асимилацирм се облик речи

не межа много, свакако зато што ]е она обичан по]ав. Али тамо

где су се осем н>е вршиле ]ош и друге промене реч добива облик

ко]и претставницима других ди]алеката звучи као непознат. Такав



60 Михаило С. СтевановиЬ

]е баш случа] са последним примером у коме се асимилац>ф извр-

шила после испадан>а сугласника у и в. Не распозна}у се засебне

речи на и ум, после извршене асимилац^е, у нам (Не пада ми нам)

и ако ]е она у овом усамгьеном случа^у уедини по]ав. А тако

исто, и рш знатно више измеььен ]е упитни облик глагола хшеши

у 2 л. ]еднине ; он тамо гласи : олй (Хокеш ли > океш ли > ок ли

> о] ли > о1- ли > оли); а за овим ко/ (гд]е хокеш > где океш > ке ок.

> ке о/ > ко']- сажиман>е, рш и овде извршено према другом во

калу) и не] (не ок — >не 0]> не]).

§ 1 12. Иако су усамл>ени, ипак ни]е без знача]а навести два слу-

ча]а у ко]има ]е вокалним р заменен слог с тим гласом сугласничке

природе. Место: горок, горчина, загорчиши, редовно и свуда се каже:

грк, грчйна, загрчйш; и место: шрщезан, шрщезниши — ш.р/азьен, шр-

]йзнйш. Само се, потребно ]е нагласити, код последн>ег примера

извршило померан>е значена ; употребл>ава се т]. шрЩезьен и значи

она] ко]и ни]е пи]ан, а шр/'азь'н — лак на сну, не шрщезни се =

увек ]е пи]ан, а нешр/азни се = непрестано спава или налази се у

бунилу, у ватри, због болести.

§ 113. П'артикуле се врло често употребл>ава]у као саставни

део прилога. ] едино се партикула зи дода]е и промешъивим ре-

чима, — нарбичн^е заменицама, ре^е бро]евима, а ретко кад при-

девима. И то, ова партикула ]е обична у зетскоподгоричко] грани,

а у осталима ]е врло ретка. Па и тамо где се употребл>ава, може

се реЪи, примл>ена }е из суседних западноцрногорских говора;

само она овде никада ни]е промешъива ; дода]е се ]едино обли-

цима м. рода у ном. пл. :

овйзи, онйзи, шизи, ко/йзи, некйзи, свакйзи, йсШйзи, —

и датива ]еднине жен. рода:

н>д]зи, шд]зи, овд/зи, ко]д]зи, мо\о}зи, н>егово]зи, сво]д]зи, сва-

ко]'зи, }еднд']зи, друю]зи, ддбро/зи, мудро]зи

Примере ко]е навиди Ъ. Шкариь, за Ри]ечку и Катунску Нахи]у:

ХегцеН, оиегуек, опегце/г, ко]егЦек, пекиЦек, (егует (Исп. Кас1 ]К1А]

229) не налазимо ни у зетско] равници.

§ 114. Остале партикуле н, к и р, у таквом облику и с по-

кретним вокалима а, е, ьа, употребл>ава]у се свугда у говорима

источне Црне Горе и, што ]е интересантно, нижу се често свака

]една сврх друге. НавешЪу свега неколико примера:

шун, шуна, шунак, шунака, шунаке, шунакь", Шунь"кьа, овокен,

овокена, овокёнак, овокёнь"к, овокеньакьар, овокенар, дндар,

дндаре, дндарек, дндарьака, дндарка, бндарьакьа итд.
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II Морфологща

§ 115. Иако неким морфолошким особинама иду ме^у старике

диалекте, иако у н>има има нешто више морфолошких црта сачу-

ваних из старших епоха развитка нашег ]езика, ипак се ]асно

види да се облицима много више него гласовним особинама и акце-

натском системой источноцрногорски говори слажу с мла^им

ди]алектима ко]и су у основици кн>ижевног ]езика српскохрватског.

Именице

§ 116. Номинашив /'еднине. Хипокористична имена мушкога

рода готово ни мало се не осеЬа]'у као таква. Никада у номи

нативу нема]у наставак а, веЪ о или е, па, разумл>иво ]е, и целу

промену именица типа Марко.

Благо, Божд, Гйврд, Драго, Ъурд, Вйсд, Ъдкд, ]евшд, Крсшд,

Ивд, рвд, Мйшд, /Ьубд, Мйкд, Мило, Миро, Нйкд, Перо, Сйвд,

Нешд, Шкёйд, Туф, Машд, Раде, ]дле, Ъдле, —

су имена ко^а се обично при крштен>у да}у ; врло ретко, и то само

нека се употребл>ава]у рш и као хипокористика: Вйсд од Василщ'а

Ъдкд од ЪдрЬщ'а, Драгд од Драгушйн, ^гд од Уагош. Од ььих се

као од свих осталих хипокористична имена образу]у и ]авл>а}у у

доста измен>еном облику. Било да реч има два или више слогова,

први у корену се чува неизменен, а сви остали се замен^у са

хипокористичним наставком ле:

Боле (Божд, Божидар, Бдшко, Бдгдан, Богйк), ]оле Цован

]двд, ]дкд, удкица, удвща), Миле {Мйяош, Мщайле, МйлеШа,

Милован), Ъдле (Ъдкд, ЪдрЬща), Гале (Гйврд, Гавриле) Силе

(Сава, Савйк, Сйвд, Савела), Крле (Крсшд) итд.

Имена одмила честа су поред крштених у младости, а чим неко

поодрасте као да се ослобо^ава н>их, — сви га починьу звати

исюьучиво правим именом. Хипокористике у облику на — ле за

одрасле носе у себи, не ман>и, део перративног значен>а.

§ 117. БиЬе да су према и.има сва имена мушког рода на

ло место овога примила наставак-ле. Према Миле од Мйлд, Мщайло

]е могло дати Мщайле, Гаврило — Гавриле, Дачйло — Даниле,

Момчйло — Момчйле, Мано\ло — Мано\ле. ] едина од ньих ]е име

ница Мщ'а/ло сачувала такав сво] облик. Ова незнатна измена

облика номинатива ни]е, наравно, повлачила, а ни]е ни могла

повлачити никакву разлику у промени. Ни]е такав случа] и са

именицама: Василща, Глйгорща, ЪдрЪща, Димишрща, ПаншелЩа,

]ер ове променом завршног вокала у номинативу од типа: Мияо/е

(I врста) прилазе типу Никола (III врста) и примату целу промену
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ових последних ; Василща — Вйсилще — Василщи — Василщу —

Василща — Василщ'дм — Василщи, као ИлЩа — Илще

§ 118. Генитив, датив и акузатив — уколико промена н>ихова

ни]е условлена другим обликом номинатива — не само особних име-

ница м. рода него свих именица уопште, ни мало се не различу од

истих облика у кн>ижевном ]езику, и о н>има се нема шта говорити.

§ 119. Вокашив. Именице м. рода на умекшан консонант

на^веЬим делом у овом облику има]у само наставак у:

Богйку, Башрйку ,Савйку, Милйку, Рамйку, $ешйку младйку,

момчйку, ковачу, йлевачу, свирйчу, шрубачу, мужу, Мйлошу,

Радошу, Мйрашу, мркашу, кулашу, блелашу, зёкалу, бдгалу.

§ 120. У Зети, али не и у Подгорици, познат ]е код особних

од наведених именица опет }едан, а не два наставка; за чудо,

не у веЪ е ; староседеоци, на]стари]и становници онога кра]а, кажу

увек не само: Радоше, Мйлоше, Мйкаше, веЬ и: БогйНе, Милйке,

БаШрйке, Савйке, Рамйке, Лакйке, ВучйЬе, Вукике. ишд.

§ 121. Именице код ко]их извесне сугласничке групе у основи

не допушта]у е у наставку, и у кн>ижевном ]езику има]у за наставак

вокатива /, поред таквог позна]у овамо и наставак о: мачко,

йашко, Шёшко, кучко (од мачьак, йашь'к, шешьак, кучьак). И не само

то, веЬ ]е овакав облик много чешЪи, несумн>иво зато што те

именице с наставком у опет мек>а}у облик тако да ]е н>ихово

значение у питаньу; с малом разликом у акценту то су акузативи

имена истих животиньа, само женскога рода.

§ 122. И треЬа ]е група именица мушког рода ко^е уз е има]у

и наставак у:

гаду (гаду }едьан), нйрдду (чу] нйрдду), али и: нйрдде, изрЪду и

изроде, рдду и рдде, йордду и Породе, смраду и смраде, 6ьазду

(бьазду ]едъан), наду (залудн>и наду — у нарицан>у), кошу

(йьаси кошу), галиЬшу и галиЬше, скошу и скдше.

Интересантно ]е, уколико ]е необ]ашн>иво, откуда наставак у.

Све што се може заюъучити то ]е да се у свим тим примерима

основа завршава денталима д и ш.

§ 123. Оба наставка има]у и именице на ар:

цару и ийре, гдсйодару и гдсйодаре, Цйнцйру и Цйпцйре, Шуш-

н>йру и Шушн>аре, буквару и букваре, амбйру и амбаре, йа-

зйру и ййзйре (пада у очи различай акценат), дйруЩи^даре,

календйру и календаре;

а само наставак у све ко]е се завршава]у на : ер и Щер :

керу, церу, Пййеру, факикру , ламйи'-еру, Ьфицикру, кЬманди^еру*
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§ 124. Именице женског рода на а зна]у за сва три наставка:

а, е и о, али ]е распоред н>ихов на передние групе тога типа нешто

друкчи]и него у ккьижевном ]езику; а се, найме, у }едним случа^евима

раширило на штету оба остала наставка, а е ]е опет у другим

потисло глас о.

За знатан део именица ове врете и овамо о оста]е наставак

за вокатив. Изузетак чине особна имена, а с ньима и за]едничке

именице што значе сродство, занимание или зван>е, и све именице

на -ица.

§ 125. Различно од кн>ижевног ]езика и мла^их ди^алеката

двосложне именице, с наглашеним красим слогом номинатива

у вокативу има]у наставак е:

Маре, Мйце, Мйке, Сшане, Маше, Руже, Сш&ке, ]дке, Сшо\е,

Добре, Щ/е, Н>аке, ]две, Здке, Даре, Гдрде, Ъуке, Раке, Саве,

Пёшре, Маце, Косе, Драге, Даре, Доре итд.

Од свих овога типа и с наставком о употребл>ава]у се ]едино:

Плат (од Плана) ^ло (од ]1ла) и Уаяо (Ъд ]ана).

§ 126. Сва остала особна имена, без обзира на акценат и

и бро] слогова има]у вокатив ]еднак номинативу.

Не само :

Ружа, Мйшна, Сёкна, ЪурЬа, Мйкна, Сшакна, Милена, Мируна,

Мируша, Милуша, Велика, Веруша, Госиава, Дарка, Илйнка,

Сшанка, СШануша, Мйлосава, Гордина, /аюда, —

како ]'е уопште у нашем ]езику, него и :

Дьанйца, Мйлица, Лзубица, Сёкица, Марица, Уаница, /ёкица, Сша-

ница, Драгица, Макица, Савица, Кашица, Добрица,

где ]е у кн>ижевном ^езику наставак е. У ово] особини види се

тежн>а за из]едначаван>ем вокатива с номинативом. Цил> такве тежн>е

удосле^ен ]е у говорима на]стари]е Црне Горе, а само ]едним

незнатним делом и у нашем. У зетскоподгоричко] грани код прет-

ставника са западноцрногорским говорним особинама, ]еднака су

оба независна падежа и код именица типа Мйрй. Према ]една-

кости тих два]у падежа код свих осталих именица без разлике

рода (испореди и мушка имена типа Ббжо, Перо) — а пошто ]е

веЬ према вокативу превлачен акценат у номинативу (о том

опширно у делу о акценту) — номинатив ]е, кад ]е реч о име-

ницама женског рода, могао примити наставак вокатива и у свему

се с жим из]едначити, У Подгорици, Зети и .ГЬешкопол>у породице

досел>ене из ко}е бипо од староцрногорских нах^а и номинатив
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завршава]у наставком е. Од ових су гдекад то примили и остали

становници, те се онамо врло често сретамо са номинативима :

Ан^е, Мйре, Каше, ]дке, ]две, Стане, Мише, Мале, Руже, Сшаке,

]дке, Сшд/е, Добре, ЬЪаке, Даре, Ъуке, Гдрде, Раке, Саве, а и:

Плане, №ле, ]ане.

На питан>е откуда е у вокативу ни]е тешко одговорити да

]е ту очуван остатак наставка меких основа, ко]е су га, ушавши

ме^у тврде, у ди]алектима веянном изгубиле. Ипак, у нашем слу-

ча]у ова] наставак ни]е везан за овакав или онакав консонант испред

н>ега, вей за целу ]едну категор^у, овде спещфлно за трупу

хипокористичких1) двосложних имена женскога рода с кратким

нагласком на кра]у. Наставак именица: Ан^а, Сца, Па'\'а, Села,

Мира, Мйца, — пренео се, дакле, и везао за све остале на тврди

сугласник, ако су само имале са овима исти бро] слогова и исти

распоред квантитета и акцента.

§ 127. Тежн>а за из]едначаван>ем независних падежа именица

типа на а ни]е се ограничила исюъучиво на особна имена. С ових

се раширила на за]едничке именице што значе сродство и зван>е,

свакако зато што се оне на]чешне употребл>ава]у уз особне име

нице. И кад су употребл>ене засебно, као кад до^у уз особне,

ове именице у вокативу ]еднине има]у наставак а:

Баба (баба Марща), кума (кума Вйдосава), в'д]вода (вЩвода

Илща), владика, судй/а, самарий/а, булугбаша, ага, Наша и, —

ако их има ]ош таквих.

§ 128. Именице што значе сродство, припадале променом

ово) или прво] врсти, кад до^у за}едно с особним непромешъиве

су у васо]ев. грани ових говора:

Од баба Марё, кума Станке, тешка Милуши, стрина ]ани,

у/на Плани, кума Велйку, баба Драгу, шешка Милушу, с кума

Ъур^ом, с шешка Раком, йо кума Мйлосави, од сшрико Мира,

(отсуство (ьихова акцента врло ]е разумливо и сасвим оправдано)

у осталим гранама те именице су променливе ма како биле

употреблене :

из бабе Драге, код сшрине ]елене, искра} шешке МарЩе, у]ни

Сшд]'и, баби ]окй, куми Марици, шешку Плану, сшрину Раку,

с бабом Цщдм, с у\ном Сшандм, йо шешки ^вй, йо баби ]о-

вани, йо сшрику Илщи.

1) Као и мушка тако се и ова имена ящу на крштен>у, а врло ретко

одмила.
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Понекад само, врло ретко, уз инструментал особних именица

могу се непромегьене чути и у осталим гранама :

с кума Сшд]'дм, сьа сшрина СШефдм, с тешка Госйавом, с баба

Милушом.

§ 129. Напослетку, од кк>ижевног ]езика отступу и све

двосложне именице т-ца тим што у вокативу нема]у наставак о

веЬ, ]еднако вишесложним истога завршетка, наствак е:

куце, маце, шйце, злйце, клйце, —

исто као:

банйце, богородице, мйлоснице, йакоснице, йланице, невьала-

лице, калукерице, учйшелице, фаЫернйце, кал^езнйце, несрёш-

нице, каволице и др.

§ 130. Инсшруменшал }едшне. Код по]единаца ]е, каткад,

наставак за ова] падеж именица мушкога рода: ем место ом,

иако се у основи налази тврд сугласник:

пасем, класем, йрушем, йрЬсем, шрнем, каменем, грдбем, рдбем,

сндйем.

Ни ]едан такав пример нисам забележио у ВаодевиЬима, а имао

сам прилике да сваки од наведених чу^ем, ре*>е или чешЪе,

у свим осталим гранама. Сем прве набро]ене именице за множину

много чешЪе употребл>ава]у збирне именице него праве облике

множине, и за мене ]е горн>и инструментал резултат контаминащце —

основе речи и наставка збирних именица.

§ 131. Именице женскога рода на консонант зна]у за неко-

лико наставака. На]чешЬи ]е архаични, али ]ош кн>ижевни облик

с наставком и:

с шдм сшвари, вишёшком крви, свй/ъском маши, с на/вишом

радосши, н>егдвом смрши, сво]'дм чьасши, с шдм йамеши, с шак-

вдм йакосши, с великом жалосши, с оном сшаросши.

Нису ретки ни наставци именица мушкога рода: ом и ем:

крвлем, ре^е: крвлом, машкем и масшом, ндкем и ндком, чЪаш-

кем и чьасшом, смркем и смршом, найашкем и найасшом, ра-

дошкем и радосШом, сдлем итд.

А познат ]е у употреби и наставак \у :

крвлу, машку, чьашку, ндку, сдлу, смрку, с радошку, жалошку,

йакошку, с нййашку.

§ 132. Услед ]еднакости више падежа, те услед ]еднакости

инструментала на и с генитивом и дативом — дешава се и обрнут

случа] да се ова два падежа из]едначе с инструменталом на-/у,

узима]уЬи та] наставак:

^жнословенски филолог 5
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шенуо с Намеку, бо]и се смрку, мо]ё ми чьашку, погйнуЪеш

с такве иакошку, од велике жалошку, не могу се откупит од

найашку, благо тво]0] Намеку итд.

§ 133. Номинатив ]еднине. У овом падежу именице м. р., као

и у кн>ижевном ]езику нашем према неколиким старим наставцима

има]у ]едино наставак и (-еви, -ови). Изузетак чини колективна

именица луки ; у н>о] се сачувао наставак /е (наставак / основа)

ко]и ]е врло обичан у говорима штокавским стари]ег и на]стари]ег

типа (среднзоштокавским и староштокавским). Али облик луки

ни]е, као што видимо, сачуван неизменен, онакав какав ]е био,

с наставком ]е. Рани]е та] ]е облик гласно луке; дакле, посве

онако како гласи данашььи облик акузатива, према номинативу

на-« (испор. зуби — зубе) ко]и ]е, сасвим разумливо, према свим

осталим случа]евима, у овоме усамленом — заменио наставак е.

§ 134. У васо]евиЪко] грани ових говора, као уосталом у

многим ди]алектима нашег ]езика, сачувао се у називима места

скамен>ен некадашн>и наставак ном. множ. конзонантских основа

м. рода типа камене. Ова] се наставак везао за имена свих места

насела ко^а се налази ]угозападно од Андри]евице измену Комова

и Зелетина: БОжйке, Кошушике, Боевике, Ъулйке, Цецуне, Кон>уве,

— за нека ]ужно од Гусиььа, у насел>у Вусан>у : Гёране, ЪосЪвике,

Ъумбалике. А то су сва географска имена овога типа у цело]

то] области. Изузев Маршиновика код Гусин>а, ни]едно нема кн>н-

жевни наставак. Ме^утим, у осталим гранама називи ове врете

има]у само наставак и: Брашоножики, Пешрдвики, Ъурковики, До-

лани, Машагужи, Горйчани.

§ 135. Уметак-ов (-ев) испред наставка за облик множине

нешто ]е чешЬи него у кн>ижевном ]езику, што ]е, бар за више-

сложне речи, ]една од архаичн^их црта.-

какова, гавранови, гЪлубови, лабудови, вукови, сшрукови, кдчеви,

сШуйчеви, знакови, сшарчеви, [арчеви, зубови, шйлкови тамо ]е

обични]е него: кйцй, гаврани, гЬлуби, лабуди итд.

§ 136. Генишив и локашив множине. Од XV века углавном, од

губл>ен>а дво]ине као синтаксичке категори]е, под н>еним утица]ем

настале су промене по]единих облика множине. Те су промене

обухватиле све косе падеже сем акузатива и састо]е се или у

прихватаньу наставака дво]ине или у простом из]едначаван>у падежа

множине, а понекад и у ]едно] и у друго] особини. Споменици

и ди]алекти да]у нам ]асну слику кроз какве ]е све фазе прошао

наш ]език од доондашн>ег па до данашн>ег н>егова стан>а. Утица]
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облика множине био ]е од пресудног знача]'а у кн>ижевном

]езику за датив и инструментал множине. Са за]едничким обликом

за та два падежа из]едначио се и локатив, али не у многим ди]а-

лектима, — не ни у овоме о ко]ем говоримо. Локатив множине ]еднак

]е у н>ему са генитивом, свакако стога што су та два падежа

имала исти облик за дво]ину, а без сумн>е ]е жихову ]едначен>у

и код именица помогла }еднакост заменичких облика н>ихових.

Управо, ту и немамо ]едначенье генитива и локатива, веЪ конта-

минаци]у облика генитива ко]и се, после губл>ен>а н>егова на

ставка, из]'едначио са основой именице, — и старог наставка

локатива множине.

§ 137. Све именице, сем групе женског рода без наставка

у ном. ]ед., у ген. множине има]'у наставак ьа. То -Б" ]е, по миш-

л>ен>у проф. А. БелиЪа и по моме мишл>ен>у, вокални део наставка

за локатив -ьхъ,-ъхъ старих -1, -й и консонантских основа (типови:

с-ынъ, патк, г.|гкл\л. кам-ы, мати) ко]и се, изузима]уЪи изузету

групу, раширио на све остале промене:

зубЪа, кдн>ьа, вдлбвь", рёлёнь", Лавдвь", двндвь", другОвЪ". кне-

жёвЪ", кмешдвь", двдрбвЪ", смешдвь", йушбвь", йрсшь", гдсшь",

сёЛБ", йдль", Пёрь", дрвь", кдлень", дшджЪ", врешень", звонь",

шлёмёнь", алешнЪ", времёнь", женЪа, гМвЪ", бабЪа, вйлЪа, сузь0,

сШрйнь", сШри.!елЪа, шьамтцьа, ШеШЪакЪа, наднйць", —

у истини су генитиви, - то нам сведочи квантитет претпоследн>ег

слога, — али са наставком лок. множине. Претпоставка Решетарова,

да ]'е ова] наставак вокализован стари наставак генитива множине,

неоснована ]е, ]ер ]е апсолутно немогуЬе да се полугласник сачува

у позицией у ко]0] се, као некадашн>и наставак ген. множ., налазио.

Што претставници ко]и у свом изговору нема]у полугласника (Зета)

у наставку ген. множ. место н>ега изговара]'у а, може се дво]ако

тумачити. Прво, то а може бити гласовног, а не морфолошког

карактера, а друго, исто ]е толико вероватно да ]е ово а оног

порекла ко]ег ]е и у кн>ижевном ]езику. Ако ]е ово друго тачно,

онда говори зетске равнице са осталима са ко]има су груписани

нису у основи исти. Ова особина и вокализованье полугласника

у одре^ени вокал а говоре за претпоставку, да ]е оно станов-

ништво ко]'е ми данас сматрамо као староседеоце дошло у Зету са

]угоисточне стране и населило се у ню] пре XV века. Детал>ни]а

проучаван>а ово Ъе несумливо утврдити.

Да ]е ово, уистини, наставак лок. множ. да]е нам ]асан доказ

део ових говора и западноцрногорски говори ко]и су, чува]уЬи у из

5*
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говору сугласник х, у потпуности сачували некадашн>и наставак лок.

множ. -/-, -й- и консонантских основа (испор.: сйнбвьах ,йушдвьах

мЩьакьах, бременьах зетскоподгоричких доселеника из западне

Црне Горе). По извесним претпоставкама1) х се овде могло развити

аналогиям према придевском наставку -их {щех). Уколико ]е то само

по себи, вероватноутоликооблици генитива нам: луди, сшвйрй, нокй,

найасшй, гости, йрсй, итд. наводе на сумььу. Оно претставника

у грани зетскоподгор. ко]и иначе чува]у сугласник х у ген. множ.

ових именица — та] глас врло ретко изговара]у. Именице ове врете

имале су сво] наставак у ген. множ.: за та] наставак тек могао се

ова] сугласник везати аналогиям по угледу на остале групе име

ница, а и по угледу на остале придеве и заменице. Ме^утим, кад

би горже мишл>ен>е било тачно, изговор сугл. х морао би бити

доследни]и у овом него у осталих типова именица, ]ер су оне

баш наставком тога облика на]слични]е придевима.

§ 138. Стари облик ген. множ. без наставка тамо се у обичном

говору не употребл>ава; двадёсйуш, шридёсауш, сшойуш и ел., као

и ]едьанйуш прилошки су, окаменьени облици, па се не могу узети

у обзир иако у себи садрже уз прост бро] стари облик ген.

множ. Али има ^едан сасвим усамл>ен случа] сачуваног тог об

лика и то у називу ]едног места. Уместо да се каже: Мй-

]ели Мркьа поред Мщели Мрцке у цело] околно] области ко]а

за то место зна говори се : Мщели Мрк. Ова] случа] интересантан

]е сворм усамлэеношЪу и синтаксички, ]ер нема ни ]едног више

случа]а исказиваььа припадности генитивом у изразима ове врете.

§ 139. Облик генитива множине са старим наставком истог

облика сачувале су доследно именице женскога рода чи]и се

номинатив ]еднине завршава консонантом:

сшварй, ри1ечй, нокй, радости, жалости, крвй, йайрашй, сшрвй,

власти итд.

Недоследно неке именице мушкога рода:

л>уЬй, й-утй, млесецй, сашй, секундй, минушй, расшегла/и, кд-

рача/а, за$еглй]и, дбршла/й, йрешй, гости, дшрдвй, брйвй, мрйвй,

ирей, рукйвй.

Недоследно кажем, ]ер ]едино именица лу$и не позна]е другог сем

тог облика. Све остале уз ова] има]у и обичан ген. множине на-&":

иушьа, млесёць", сашЪа, минуть0, секундь", расшегла}Ъа, кдрачй]'ьа,

зЩе1ла\ьа, обршла\ьа, гдешь", ирешь" (при друкчи]ем наставку

друкчи]и и акценат), дшрдвь", бравь", мравь", црвь", рукавь", —

") Д. ВушовиЬ, При.юзи проучаван>у ЬЬегошева )'езика, § 85.
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и то готово ]едино с овим наставком претставници свих осталих

грана сем зетскоподгоричке. У н^ пак, генитиве на-и, и само

лих, у наведеним случа]евима употребл>ава]у муслимани, а од ових

их ]е, поприлици, примило и православно становништво у толико]

мери да су код н>ега под]еднако чести са генитивима на-о. Вероватно

]е да су ти облици рани]е били многобро]ни]и, а да су се до данас

сачували у свега неколико примера и на]доследни]е код подго-

ричких муслимана. Ако би се хтело утврдити неко правило, може

се реЪи да наставак и у генитиву множине од именица мушкога рода

има]у пре свега неке од оних ко]е су припадале основама на / [йуШ,

гдс(ш), йрс(ту\, затим именице што означава]у временску меру

(лиьесец, саш, минут, секунш) и, на]зад, биле ког значена и по-

рекла, именице ко]е се у номинативу ]еднине завршава]у на-в и а/

(брав, мрав, црв, рукав, завежла/, расшегла], кЪрачЩ).

§ 140. Ман>е доследно, а приближно по исто] територ^ално]

пропорции, — опет на^чешЬе код муслимана место полугласника,

управо место а у ген. множине, чу]е се наставак и и код именица

женскога рода на а. Овщ облик употребл>ава се и на цело] територи]и

простирала источноцрногорских говора, али само ако хоЬе, било

речи у генитиву било целом изразу, да се да мало шал>ив тон, —

дакле у детериоративном значен>у:

во]'скй, мьаска (колйко ]е мьаски ту?, браздй (^зора неколико

браздй па остави), смешлй (без вёл>и]ьа сметной), сламкй пе

шее сламки на пут), шужбй (йма у суд двадёс тужби на

н>ёга), свадбй (бЩо сьем на неколико свадби), ла^и (сьестане се

по сто ла^и у ^едну луку).

Ова] иначе редак наставак за категори]у именица женског рода

с наставком а у ном. ]еднине условл>ава]у пре свега трупе сугла-

сника у основи, — скоро свим наведеним примерима основа се

завршава неком трупом сугласника.

§ 141. Источноцрногорски припада групи ди]алеката ко]и

место лок. множ. употребл>ава]у генитив; облик локатива непознат

]е на цело] територи]и простирала нашег ди^алекта. У то] особини,

и ]ОШ неким другим, види се блиска сродност с ди^алектима

пеЪкоресавским, а та нам ди]алекатска сродност говори да се

гро црногорског живл>а пред турском на]ездом повлачио из

источних кра]ева и населио облает у кор] и данас живи, и у

ко]0] ]е опет било померанца из ]едног насела у друго. Но, за

изво^еле самих заюъучака биЬе потребна детал>ни]а испити-

ван>а на обема странама, а ]а се врагам на оно што ]е позитивно
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утвр^ено. Контаминован облик ген. с каквимсмо се упознали у §§ 136

и 137 уедини ]е облик ко]и се употребл>ава у служби лок. множине:

йо зубь", йо кршь", йо йушдвь", йо смешдвь", йо бркь", йо

обрйзь", йо йрсшь", йо брдь", йо сель", йо йдль", йо дрвь", йо

колень", йо лйшйиь", йо грань", йо сшрань", йо шумь", йо гдрь",

йо н>йвь", йо башшйнь", йо сши'ень", йо кдсь"; о йрозорь", о дубовь",

о клйнчевь", о врйшь", о криль", о грань", о грёдь", о бабь" (од

Самара), йри други-ь" кдн>ь" йри камён>ь", йри сшбловь", йри

вр(х)овь", йри колень", йри дрвь", йри коришь", йри кдййшь", йри

сШубь", йри кдйь";

а где ]е х сачувано:

йо брдь"х, йо Н)йвь"х, йо кдленьах, йо камён?ьах, йо лйшйць"х,

йо кукьах, о йроздрьах, о грань"х, йри сш,убь"х, йри 1ась"ль"х.

§ 142. Напоменуто ]е напред, а понавл>ам и овде, наставак

старих основа на / и й и консонантских основа како се из наве-

дених примера види, потиснуо \е наставак локатива свих осталих

типова именица. На]многобро]'ни]е од имени ца ко]е су некад имале

та] наставак, а то су именице женског рода без наставка у ном. ]ед-

нине, — нису облику (генитиву) ко]и се у служби лок. мн. употре-

бл>ава наметнуле наставак старог локатива. И поред тога што су

све остале категори]е именица за ген. мн. узеле та] наставак

— ове и у служби генитива и у служби локатива множине упо-

треблава^у генитив са кьеговим наставком:

йо сшварй, йо риечй, йо зайовиедй, йо йекй, йо груди, йо йрсй,

йри сшварй, йри йрсй, йри риечй.

§ 143. Оно неколико именица ко]е су сачувале облике не-

кадашн>е двойне под]еднако их често употребл>ава]у за генитив

и за локатив множине: руку и ногу )е обични]е него: рукь" инбьг",

а тако исто и : йри руку йри ндгу, него : йри рукь", йри ндгь".

Обрнуто томе, чешЬе се каже: очй, ушй, йрсй груди, йрсшь" (у ген.),

него : очщу, ушщу, йрсшй/у, па чешЪе и йо очй, йо ушй, йо йрсй,

йо груди, йо йрсшь" него: йо очщу, йо ушщу, йо йрсщу, йо йрсшй/у,

— а познати су и обични у употреби свуда и ]едни и други облици.

§ 144. Дашив и инсшруменшал множине. Врло ретко, и то као

утица] са стране, поред наставака — шла, ома, ]авл>а се у дат.

и инстр. множ. ]ош инаставак ма. Облици:

лудма, зубма, коп>ма, сшварма, рщечма, каменма, щиъадма,

момчадма, [арадма, шеладма, ййладма, йрасадма (на]чешЬе

код збирних именица на -ад)—
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срета]у се на]више у Пиперима, као б]елопавлиЪки утица] ширих

размера. Ако сам и ]едан пример таквог датива или инструментала

чуо у ко]0] друго] грани, увек ]е то било од неке б]елопавлиЬке

одиве, н>ене деце, или у какво] породици б]елопавлиЬког порекла 1)

§ 145. ПовеЬи бро] именица може имати дво]аку промену, па

према томе бити и дво^аког рода. Такве су на]чешЬе именице нека-

дашн>их основа на I мушкога рода ко]е су примиле промену оста-

лих именица свога рода, али су при том задржале ко]и облик старе

сво]е промене. И у облицима те некадашн>е промене оне се осеЪа]у

потпуно именицама женскога рода :

йоздрйв-йЬздрйва и йЬздрйви ("прими йскренй йоздрав и йскрену

йоздрав), глад-глади и глада, нйш-нйШа и ниШи, йдган- йдгани и

йогана, варош-вароши и вороша, ддбиш-ддбиши и добиша, руко-

веш-руковеши и руковеша, йдндк-йдндки и йбндка, дрдб-дрдба и

дроби, корйс-корйсши и корйсша, ддба?)-ддба и доби (први ]е

облик чешЬи и обични]и од другога).

Као ове ]е и именица раШ; поред раш-раШа каже се и раШ-раШи

(прбшлё раши, првё раши, балканске реши). Задржавши промену

именица женског рода на консонант, она се, као остале у то] промени,

и осеЪа именицом женског рода. Од осталих сам ]е одво]ио зато

што она позна]е и облике треЪе промене: ген. ]еднине раше као

жене. Ни]е то тешко разумети. Кад се вей у ]едно] промени осеЬа

именицом женског рода, а има речи тога рода с дво]аком проме

ном (испореди машер — машери и машере, ккёр — ккери и кНерё),

могла ]е и именица раш добити ту н>ихову особину.

§ 146. Неколико двосложних именица типа кален ]едва да

зна]у за такав облик номинатива ]еднине. У употреби су без слога

ен, као ]едносложне речи:

кам, крем, грм, илам, ирам, грум.

Кама \ч стари облик консонантских основа мушкога рода (испореди

старосл. кам-ы). Такав се облик овамо сачувао до данашн>ега дана

и употребл>ава се углавноме прилошки, у значеььу слабо:

Ками што разум^е, Ками \& што радйр. Ками ]е руча. Кали

се помята. К'ами му 'е болъе. К'ами се опоравио Ками да му 'е

(зло да му ]е);

') У Горн>им Селима близу Берана забележио сам од )"едног старца и од

|едне дево]'ке из братства ПешиЬа, ко|'е се, и по причалу истога старца, овамо

доселило из Б)'елопавлиЬа пре више од сто педесет година: кдн>ма, рашадма,

лдмчадма.

2) Та \ъ именица овамо промешьива.
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затим у проклик>ан>у, са значением именице:

Ками те тукьа. Ками му главу разбйр. Ками му у вйлице.

Ками ти у дом. Ками ти Бог да. Ками ти срёЪи,

а и иначе:

Ту ]е ]едьан велики ками. Бачи'о ]е ками у воду.

Према номинативу ками образован ]е генитив кама, облик ко]и се

из народне употребе изгубио, а преко оваквог генитива добивен

]е опет номинатив кам. У том облику, поред номинатива, ова ]е

именица позната ]ош и у акузативу. За остале падеже основа

]е камен : калена — камену — каменом — При камену (и йрй камену).

Других пет именица све падеже граде додаван.ем наставка за

облик на номинатив ]еднине: йлам-а, йлам-у, йлам-ом, йрй йлам-у;

грум — грума, ирам — ирама.

§ 147. Известан бро] имена места женскога рода, на]чешЬе

оних ко]а се свршава]у на на, има]у придевску промену :

Лозна —Лознд}, Фундена— Фундено], Сшщенй— Сшй]енО],Блй-

зна — Блйзно], Рёсна — Рёсно}, Сукеска — СуНаско], Дрёзга —

Дрёзго]. Велика — Велико].

Ту су особину првобитно имале само именице ко]е су постале од

готова придевског облика (испор. са млада), па се с н>их пре-

нела и на друге ко]е су им ма по чему могле бити сличне.

Заменице

§ 142. Личне заменице. Однос пуних и безакцентних облика

заменичких ]е као у кн>ижевном ]езику. Одлика источноцрногор-

ских говора ]е у томе што су сачували енклитичне облике онакве

какви су били у старом ]езику нашем.

КраЬи облици за датив множине 1 и 2 лица гласе ни и ви

(старо н-ы и в-ы).

(ЗЬеши ни пйсат? Донеси ни вина. Рёкла ни ]е. Запри'етйр

ни ]е отььц. Оправила ни ]е тётка. Спазили су ни се. Не пада

ни нам (на ум). Зашто ни не посласте ? Поручите ни. Зар ви

ни]ес^ казали ? ]е ли ви се што родило? Забраььено ви \е да

идёте. Како ви се живи ? Льако ви ]е. Фала ви на чьас. Како

су ви Г)ёца ? Шт5 ви стари чине ? ОЬе ли ви што дат ? Гре-

вота ви ]е. Срамота ви \е ит.д. — нам и вам нико не упо-

треблава. Н-ы и в-ы су били енклитични облици и за акузатив

множине, али се у овом падежу нису такви сачували (мислим с

изменом к! у и). Због сличности с неакценатским облицима ]еднине —

ме и ше с ]едне стране, а по угледу на именице мушког и женског
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рода, с друге стране (испореди наставке за акузатив множине

оба рода, без именица ж. р. ко}е нема]у наставка у номинативу

]еднине) ; дакле, аналогиям ти су се облици променили у не и ве.

}еси ли не вйди*о? Зар не ни'естё познали? Звали су не.

ПрошЬа не код чёсмё. Псова не. Ни'есу не чули. ^сте ли не

млбго чёкали. Кьад не стйгЬа? Чйм не опазише почёшё да га^у.

Прётече не. Заустави не тьамьан ту. Поздравили су ве. Чёкали

смо ве два сата. Бог ве убйр. ^су ли ве лй]епо дочёкали. Зва

ве да до^ете. ИсрамотйЬе ве кьад ве вйди. Знамб ве лй]епо.

Зар ве нй]е срамота ? Ако ве опазё позобане ве. А окле да ве

на1)У кьад ве не траже)

Исто тако, енклитични облици датива ]еднине ми и ши, у кодома се

и осеЬа као заменички наставак падежа за намену, помогли су

да се ни и ви вежу само за датив и остану као ]едини н>егови

енклитични облици.

§ 149. Нов^и енклитични облик за акузатив ]еднине личне

заменице 3 лица женског рода, ко]и гласи ;'е, апсолутно ]е непо-

знат, а доследно се у то] служби чува облик \у (опет стари

акузатив иь).

^сй ли /у ви^а? Поздрави /у. Остави /у. Позна1ёте ли /у, ви?

Зар ви \у нщесу казали? Давно су }у удали. Те добре су \у

удомйли. Заборавили сте ;'у. Ако \у вйдиш рёци \о\ да до^ё.

НёЬемо/увйше чёкат. Нёте у> прймйт. Остави \у на то мл>ёсто.

Сйно ли /у йстуче. ЗамьакнуЬу \у.

Генитив упитне и зависноупитне заменице шшо, и свих с н>ом

сложених, гласи чеса.

Од чеса те стра ? Од чеса сте то направили ? Чеса Ье те си-

гурат за ручьак? Ниг^е нйчеса нема. Нйчеса ни нщесу дали.

Направи га од нечеса па од чеса бйлд. Свачеса ймау у куЬу.

Кьад ]е доста свачеса.

Старо чесо ]е, као све заменице, по угледу на именички завршетак

генитива ]еднине кра]н>е о заменило вокалом а, те се дананпьи

облик тамо од старог облика само тим разливе.

§ 150. Ни]е такав случа] и са акценатским облицима датива

и локатива ]еднине првог, другог и сваког лица. У мене, шебе,

себе — како код свих претставника гласе дужи облици два]у

падежа — немамо сачуване старе облике мькЬ, шебЪ себЬ. Ако би

се то и могло заюьучити по стан>у ствари у екавским ди]алектима

нашим, пеЪкоресавском, на пр., у ко]ем ]е и гласовним путем

морало доЬи до таквих облика, источноцрногорски су баш ти
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ко]и исюъуч^чу могуЬност да ]е е у овом положа]у добивено фо

нетским путем. Али, по моме мишл>ен>у, толико ово неЬе бити ни

морфолошка црта. Узрок оваком наставку вал>а тражити ме^у

синтаксичким особинама ; и тамо Ье о н>ему бити речи, а овде да

наведемо ]ош неколико примера:

Дошли су к мене. Научйр сьем га да се тебе обрати. Мене су

послали од куЪё неке паре. Шйл>у ли тебе што? Вйше волим

себе (да дам) но шебе. Ако до^е к шебе, поздрави ]у. Што

не желйш себе не пожёли ни мене. Сам себе \е врат сломйр.

Мене су дали, а щесу тебе. Тебе те грдно замлёрит. По шебе

све прашйна, а по мене нйкакве длачице". Имаши при себе ко]у

пару? Нй]е ми се при мене нагнало ни сблта.

§ 151. Придевске заменице. Присво^а заменица 3 лица ко^а

означава припадништво женскоме роду у кучкобратоножиЬко]

грани не гласи само нзёзин, веЬ и н>6]зин. :

Нуб/зин брат, н>6]зин отьац, н>д]зин кум, н>д]зина срёЬа, н>д]зина

врёЬа, н>д]зина тётка, н>д)зина глава, н>д]зино лйцё, н>б]зино

иман>ё, н>д]зини ро^аци, н>д']зини сватови, н>о\зине другарйце,

н>д/зине ал>йне, Н}д]зине чарапе, н>д]зине очи, ню]зина 1>ёца.

Али се она тамо не употреблава само у датом облику, веЬ и без

партикуле зи. Тада у основи никада нема датив, него генитив за

менице она; нигде нисам чуо н>0]н, а н>ен се врло често говори.

У осталим гранама — изузима]уЪи зетскоподгоричку, у кор] се,

поред лен и н>езин, понекад чу]е и н>д]зин, — у употреби }е

углавном н>ен. Као мало необичан налазимо у Пиперима и Васо-

]евиЬима, али врло ретко, и облик н>ёзйн; облика н>0}зин нема.

Ово ]е ]едина променл>ива реч с корм се партикула зи

толико срасла да се осеЬа као део основе и да се на ььу додачу

наставци за по}едине падеже. Придевски наставак за припадание,

у овом случа]у н, с партикулом зи испред себе, дода]е се на

генитив личне заменице. Ипак шяе тешко разумети откуда у нашем

случа]у датив у основи. Предмет или лице коме нешто припада

може ста]ати у овом падежу исто онако као у генитиву ; кодличних

заменица — само у жему, генитиву (испореди: Мйрко }е /бо/брат. Оно

]е мене (датив) зет. Што ]е он в'ама ? То су н>ему ро^аци — и тако

увек), а конструкц^а реченице с посесивним генитивом самосталних

заменица ]е немогуЬа. Не употребл>ава]усе, истина, али претстав-

ницима целог источноцрногорског диалекта не би биле далеко

од осеЬаньа реченице типа : 1ЪЩ ошьац Не ше йомд]. И сасвим ]е

разумл>иво што су се наставци за припадание могли додати ]едном
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облику ко]и веЬ сам за себе значи то исто. Пре би се због

тога могло поставити питание, зашто се и на слободни датив,

без партикуле, не дода]е посесивни наставак.

§ 152. Показне заменице мушког рода у номинативу ]еднине

— знатно се различу од кн>ижевних облика ; ]едино у васо-

]евиЪко] грани има неког ]единства, а у свима осталим 2 лице

се ]авл>а у ]едном, а 1 и 3 у другом облику. Дакле, за веЬину

ових говора облици су за 1 и 3 лице — овй и они:

ови опьаньек, ови 1>авол>й зуб, ови дуг, ови пьас, ови момьак,

ови самар, ови товар, ови - ^етйЬ, ови кам, они вал, ови

нарамьек, они сирома(х), они богал>, они крш, они ]арьам, они

ранйк, ови костер, они прс, они ро^ак, они зарёз, они прй]ьател>,

они зёц, —

а за друго ШЪа :

Шьа кбкот, шь" стрйц, Шьа зет, шьа поп, Шь" кум, Шьа во, Шь"

ован, Шьа лйс, шьа стог, шь" рог, Ша дрщен, шьа ]авор, шь"

ступьац, шь" прстен итд.

Разлика ]е ова пореклом из рани]ег доба развитка нашег ]езика.

Заменица днь била ]е и лична и показна. Угледажем на шь, доби-

вено ]е и онь. На та] начин су од ]едног постала оба облика ; днь

]е остало као облик за 3 лице личне заменице, а за онь се везало

показно значение. Како се овим заменицама врло рано почела до-

давати речца и — онь + и дало ]е они. То исто важи и за овй.

За облик 2 лица посто]е различие могуЬности: или му се парти-

кула и т\е ни додавала или ]е као у многим случа]евима, нашем

]езику познатим, и додавана, па попово отпала. По акценту и кван-

титету дало би се и нешто треЬе закл>учити, да се, найме, извр-

шило сажимаеье шь + и у шьа, иако разнородност природе вокала

ь и и не допушта асимилаци]у. С обзиром на то, а према станку

ствари у гранама зетскоподгоричко], кучкобратоножиЪко] и пипер-

ско], дужина вокалног елемента може се тумачити и угледан>ем на

1 и 3 лице. У васо]евиЬком, ме^утим, где ]е сложени део облика за

сва три лица доследно исти : овь", оньа као год и шьа — дужину

вокалног елемента од свега претпоставл>еног можемо тумачити

}едино сажимагьем.

§ 153. Облик номинатива множине потпуно ]е ]еднак с истим

падежом ]еднине не само у 1 и 3, веЬ и у 2 лицу ове заменице.

Као шь" чдк, каже се увек:

Шь л>у1)И, Шьа зуби, шьа ма^стори, шьа аргати, Шьа образи, Шьа

волови, Шьа шилзёзи, Шьа ]арчеви, шьа чобани, шьа во]нйцй, шьа рб
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1>аци, шьа прйьател>и, шьа путници, шь" плдтови, Ша трнови, шьа

камён>и, шьа прутови, шьа дубови, Ша ступчеви, Ша стблови итд.

Об]ашн>енье ]еднакости множине и ^еднине не треба тражити у

каквим фонетским или морфолошким, а на]ма1.ье синтаксичким

особинама, веЬ у случа^ом из]едначаван>у оба бро]а код 1 и 3 лица

(испореди : овй кдн> и овй кдн>и, они вук и они вукови). У ова

два лица ]еднина се, преко малопре изложеног процеса, из]една-

чила с множином. А угледажем на ту ]еднакост и у 2 лицу за

множину се почео узимати облик ]еднине, ко]и ]е прави облик

множине сасвим истискао из употребе.

По томе што се находи у само] н>0], не бисмо могли об}аснити

из]едначе№е ]еднине и множине у васо]евийко] грани. И у н>о] се

употребл>ава]у облици ]еднине и за множину. Као онь", Шь", овь"

сШрйц говори се :

овь" стрйчеви, овь" л.у^и, овь" Бй]орци, овь" Плавл>ани, овь" Цй-

гани, овЪ" путници, овь" пастйри, овь" нбкти, Шьа радови, шь"

послбви, шь" коломбоЪи, шь" ]ёчмови, Шьа л>ёбови, Шьа ударци,

шь" при]еклади, шьа камён>и, Шь" врови, онь" прй]ател>и, онь" ду-

жнйци, оньа ]унаци, онь" главари, онь" кутуни, онь" стбгови,

онь" брёгови, онь" штапови.

Претставници ове гране су могли ту особину примити из суседства

са ]угозападне стране као готову, да облици показних заменица

за номинатив оба бро]а буду ]еднаки, без обзира на услове при

ко]има се до те ]еднакости долазило. Да су ]е примили из других

говора, заклучиКе се и по чин>еници што ]е само за 2 лице облик

доследно исти, а за 1 и 3 употребл>ава]у се, истина ретко —

и прави облици множине — овй и они.

§ 154. Сви остали облици и ]еднине и множине слажу се

потпуно с кььижевним облицима.

Придеви

§ 155. Придеви позна]у оба вида, али облике н>ихове ме^у-

собно меша]у и то знатно на штету неодре^еног облика. Неодре-

^ени облик се употребл>ава доследно као самостални именски део

предиката у реченици. У друго] служби не долази кад значение

ььегово захтева, а то значи да се одре^еним обликом често ка-

зу)е и сво]ство непознатих лица и предмета.

Пошшени чок то не би учинйр. Невалалй комш^а ]е на^вишё

злб. Ддбрй друг ]е мили но брат. ОстаЬе му црнй образ

дови'ек. Ддбрй *>ак свё научи. Спремйли су нёкьакьав купус кисели.
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§ 126. Независни падежи су, може се реЬи, сасвим изгубили

неодре^ене облике у народном говору. Генитив неодре^еног

облика ]еднога придева у мушком роду не само да личи него

се донекле осеЪа као номинатив, а датив и локатив као акузатив

женскога рода тога истог придева. И коси падежи се редовно за-

меп>у'}у одре^еним облицима, ако их само дотични придев има:

Нйшта горе од злдга времена. У невьал>алога оца покварена

!)ёца. Да мога(х) накасат на ддброга кон>а, бЪа га купит. Од

кйс'елога купуса и бщелога лука. Испод каквога зеленою

дрвета. Нема грй]ан>а од сувога гранта. Од каквога дебелого.

дрвета. Ни лудоме тёци ни иамешноме штёдй. Кьа(д) се

йошШёноме чбку обрнеш за савл>ёт даЬе ти га ако си му

и нёпознат. Манйшоме исану не вьал>а за зло нйшта узймат.

Памешноме старцу се нйшта не мбже скрйт ни кьад ]е слй]еп.

О дебёломе дйрёку се слббодно обл>ёси и над провалйрм. Ако

су и козе не могу о сувоме гран>у ни о тйломе пьан>у.

§ 157. За придевима од ко]их су могуЬа оба облика повели

су се косим падежима унеколико и други, присвоен придеви, на

пр., ко]и има}у само ]едан облик. Поред именске придеви на -ов и

-им има]у и придевску промену; Маркова сйна и Марковоме сйну

ни]е ман>е обично него Маркова сйна и Маркову сйну. Свако]ако

се не употребл>ава]у ре^е:

ма.]чинога и ма]чиноме, сестриною и сёсшриноме, тёткиною

и шешкиноме, бабинога и бабиноме, братовою и брашовоме.

стйчевою и сшрйчевоме, бобового и бабовоме, владичиною

и владичиноме, слугйнога и слугйноме, агинога и агиноме,

Уанковога и ]анковоме, Станкового и Сшанковоме, Пёшровою и

Пёшровоме, Бдждвога и Божовоме, Николиною и Николиноме,

Томановога и Томановоме, —

него : ма]чина и ма\чину, тёткина и тёткину, сестрина и сестрину

Божова и Бождву, Николина и Николиноме итд.

§ 158. Од дугих и краЬих облика у независним падежима

први су много чешЪи. Ако поред датог придевског облика нема

ко]'а друга реч исте промене (опет придев, бро], или придевна

заменица), ]авл>а]у се искл>учиво дужи облици :

Памешнога сйна йма. Нйшта ббл>е од богатого прй]ьател>а,

Нема ту ддбрОга *>етёта. БЩелдга лука. Шарендга пасул>а.

Найр се дебёлого мёса. Вйше волим код куЬе и сувога л>ёба.

Донеси шьанкою пруЬа. Штб сьам се ужелй]о кйс'елога мли'ека.

Пд вьаздьан беру жушога цвй]еЬа. Нема болёга у чёту. Не
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доди леишега у варош. Иди к маломе ^етёту. Ради сьвм и

црнйме ^аволу дат но тебе. Рёци будаласшОме и реци н>ему

све]ёдно 'е. Свё je остав!о на/сшари{ёму сйну. Да ce ceêha

pötjeHöMe стрйцу Клайда се горему од себе. Остави ]и (х) при

Бй/еломе Кршу. Остале су при Дебеломе Bpfljery. О сувоме бору

сьем обЛэёсиЬ. О зеленоме дубу итд.

А ако су по две речи исте промене ]една до друге, онда се, по-

каткад, обични}е друга по реду, чу]е и у краЬем облику :

Нщеднога богашог ни*есу изьегнали. Зна ceäko(eta црног ^авола

HàJMbaH>eia мог сйна. Од uokôJHOia мегдвог ^ёда. Своему

добром ^аку се прашта, али ни/едноме ржавом неЪе бит опрош-

Ьено. Код велиКога гьеговог богатства. Доброме нашем JâHKy.

Па и у овом случа]у много pelje бива да су оба облика без

вокала на Kpajy. Зацело je обични}е:

Мога доброго, оца. Ceâkojeta Послушного ^етйЬа волимо. Hukakeoza

црн>ега ^авола немам. Нзеговога велега ]ада. Ондга злочесШОга

челадёта, фала Богу. Долети се своме црноме ¿аду. Учинй]О

би ceàkoieMy йошшеноме племенику. Нщедноме своме ропаку не

би одрёюА TakeÔMe доброме комшй]и свако he noMÖj. Заборав1О

га при негдвоме велему злу. О своме се црноме }аду забави'о.

О cBakoieMy благоме дЬану он до^е у нас.

§ 159. За датив и локатив }еднине дужи наставак je — оме:

здравоме, доброме, иамешноме, лй/ейОме, богашоме, шшёшноме

kopucHôMe, маломе, ъелиНоме, веселоме, десноме, лй]евоме, бра-

шовоме, ма/чиноме, wkeenÔMe, шиолс^ме, оишшинсЬоме, ила-

HUHckÔMe, грацЬдме, ßapouiköMe, селач№ме, koMuiuHckoMe, —

како за придеве тако исто за редне öpojeee и придевске заменице :

ирвоме,другоме,иешоме,десешдме, шриньасшоме, седьамньасшоме,

шридёсшдме, седьамдесешоме, деведесешОмё, овоме, Шоме, ономе

oвoлûköмe, шоли^ме, оноли!соме, nekakeoMe, HukakßOMe, швоме,

н>егдвоме, своме.

Али ако се основа завршава меким консонантом, те je зато краЬи-

наставак ем место -ом, онда дужи неНе гласити -еме него исюьу-

чнво-ему :

врупёму, шу^ему, ^аволёму, смеСёму, зьадн>ёму, kßnieMy, upèd-

н>ему, среднему, дон>ему, горному, бджёму, вражёму, гове^ему,

мо'-ему, шво'ему, своему, вашему, нашему, №ему, чи^ёму,

сваШему, нМо^му, ШреШму.

Компаративи придева, пошто им се свима основа завршава неким

непчаником, редовно има]у oeaj наставак:
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врукему, крукему, жукёму, швркему, гркему, жйвлему, деблему,

скуйлёму, лейшёму, бржёму, височщёму,

§ 160. Оба наставка инструментала ]еднине-ол (инстументал

анафорске заменице старог ]езика: и-ж1, ко]и }е првобитно ула-

зио у састав промене свих одре^ених придева) н-и/ем (наставак

других неких заменица, демонстративне та, на пр., чи]а ]е про

мена у касни]е време утицала на придевску), — напоредо се

употребл>ава]у :

ддбрйм, и дЪбрием, великим и велики'-ем, шьанкйм и шь"нки-ем,

гусшйм и гусши^ем, жушйм и жуши'ем, ирнйм и црни[ем.

йамеШнйм и йамешни1ем, нашим и наши'-ем, вашим и ваши1ем,

оволйкйм и оволйки'-ем, йрвйм и йрви'ем, шрекйм и шрекщем.

Ипак, преовла!)У]е други облик — чешЬи ]е и ]ако потиску]е први.

§ 161. Ни]е тако и са дво]аким облицима падежа множине.

Некадашььи наставци тврдих заменичких основа, найме: двойне

за датив и инструментал -Ьма и множине за генитив и локатив

-Ъхъ развили су се сасвим на штету наставака меких основа и, у

складу са данашн>ом вредношЬу вокала *, први гласи -щема, а други

-ще односно -щьа (види главу о полугласницима) :

Ваши!ема овцама, н>егови'-ема копима, шуки-ема момчадима,

сиромашни'ма л>у})йма, онщема злочесши'-ема ^евб]кама, с йа-

мешни-ема швой-ема сестрама, к н>егови'ема добри'ема родйте-

л>има; код добрй'-ь" лу^й, иамеШнй]ьа главьа, великй/Б" 1>авольа,

свако}аки/ь" куЬьа, невьалалщъа брастьавьа, онаквй;ьа *>ев5|Ьака,

при висдкй/Б" дубОвЬ8, по безвдднй/ьа планйнь8, по зеленй]Ъа лй-

вада, сувЩ'ь" гран!.3, о вели/ьа клйнчёвьа.

§ 162. У последнем од ових примера имамо придев вели.

Вероватно ]е да Ье се рш где срести у овом раду, ]ер ]е врло

чест код претставника свих говорних грана. Он ]е готово са

свим истиснуо придев велики, или се бар од н>ега знатно више

употреблава. Нарочито се увлачио апсолутно у све називе места,

ко]их ни]е мали бро]:

Вели До, Веле Брдо, Вела Главйца, Веле Пдле, Вели Крш,

Вели Плана, Вели Лукавица, Вела Микулииа, Вели Кук,

Вела Прес'ека, Вели Брй/ег, Вела Сшргйница.

Ова] придев обичан ]е у старим споменицима нашим, врло чест

у народним песмама, а данас ]е у употреби у ^угозападним кра-

]евима уопште. Тамо га ]е и Вук забележио. До кра]а XVII века

гласио ]е вел/и, па се тада у н>ему, кад и у придеву див{'и и сличним
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извршило ртованэе и добио ]е данашн>и сво] облик. Он, као

уосталом и придев велики, не позна]е неодре^ен облик.

Ни компаратив ни^е онакав какав ]е у кнэижевном ]езику

и другим ди]алектима ; веки се, найме, према вели и велики, готово

никад не употребл>ава. Значенье нэихово на првом стушъу поре^еньа

казусе се придевом виши, и само н>им, а од придева висок компара

тив гласи ]едино височй.

§ 163. После онога што смо видели у главама о природи

сугласника у и о сажимакьу вокала, не можемо ни код компаратива,

уствари, сагра^ених наставком щ очекивати неки други сем наста-

вак й. И заиста, ти компаративи у номинативу гласе:

височй, йамешнй, мудри, йравй, главнй, ради, йравилнй, шаренй,

црвенй, зелени, кршнй, искуснй, славнй, слободнй, слабй, зло-

чесшй, несрешнй, сйособнй, замршенй, деликашнй, уморнй итд.

§ 164. Компаративни наставак ши везао се вештачки (не гла-

совним путем, веН неком врстом аналогов) за неколике ман>е трупе

придева. Прву од к>их чине три двосложна на -ок: висок, дубок,

жесток. Наставак се дода]е на цео позитив, и компаративи гласе:

високшй, дубокшй, жесшокшй. Такви су облици познати код по-

]единаца на цело] територи]и, али су доста ретки према правилним

компаративима: височй, дубли, жёшки, и можемо их сматрати

индивидуалним по]'авом. У много ширем обиму налазимо нака-

лемл>ен наставак ши на завршни лаби]ал ]едносложних придева:

груишй, живши, крйвшй, здравшй, ндвшй, Правши, сувшй, шуйшй,

скуйшй.

Да ли ]е ова] наставак првобитно узет да би се н>им избегла

група — уснени сугласник+у, не може се реЬи, ]ер компаративи

с н>им нису чешЬи у кра]евима где се та група нерадо мен>а у

плбщал + л. Напротив, у гранама дал>е на ]уг и к унутрашн>ости

Црне Горе ре^и су ови, а у Ва^евиЬима су много чешЪи од

правилних компаратива. Ме^угим, како смо видели, на оно] страни

чешЪе налазимо неизмеььене б, в, й, м+]. Ма какве природе били ти

компаративи, они се не ]авл>а]у као код придева на -ок само

спорадички; многа места зна]у ]едино за к>их, — поред васо]е-

виЬких, зна^у за н>их готово сва братоножиЬка, горн>окучка и

североисточна села Пипера; те тако у зону с овом особином улазе

целином или ]едним делом скоро све говорне гране нашег диа

лекта — не ]едино зетскоподгоричка грана.

§ 165. Територ^ално иду приближно с овима, али обликом ко]и

се осе^а као компаративна основа су засебан случа], компаративи
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шьан>шй и мьан>шй. Наставак ]е опет -ши, али се он не дода]е

на облик позитива, веЬ на оно што чини основу падежа пра-

вилног компаратива. ]асни]е, место -и ко]е управо и ни]е део на

ставка, него само елеменат за обележавакье одре^ености дода]е

се цео компаративни наставак с новим таквим елементом — дакле,

-ши. Додавак>е наставка имамо тако исто у примерима: д'ужла,

вшили, сушлй, ко]и се поред правилних облика тако^е понекад

употребл>ава]у.

§ 166. Суперлатив се образу]е правилно, додаван>ем спреда

речце на]- компаративима, правилним и онаквим какве смо их у

горн>им групама прегледали.

§ 167. У разговору ]е врло често неко, назовимо га пра

вилно, и ублажено и по]ачано поре^енье. Додаван>ем спреда речце

йо редовним облицима компаратива и суперлатива доб^а се

реч ко]а уз компаратив значи особину у маню] мери од оне ко]а

се казу]е слободним ььеговим обликом : йдвишй = мало виши,

йддеблй = мало дебл>и, йдкракй = мало краЬи, адцргьй = мало црн>и,

адльакшй =мало лакши; а уз суперлатив особина ]е покачана овим

предметком: йонЩачй = нешто ]ачи од свих, йонЩлейшй = леп

изнад свих, одво]ено од свих, йонащрн>й = много црн>и од свих

с ко]има се пореди, йонЩнесрешъй = несреЬни]и много више од свих

осталих, йонщюрй = гори далеко од свих других о ко]има ]е реч.

Нарочито ]е овакав сложени компаратив чест кад хоЬе

да се иронично истакне особина некога лица или предмета; н>е-

гово ]е значение тада супротно, т]. компаратив значи особину у

знатно веЬо] мери од особине ко]а се казусе обичним компара-

тивом: иолейшй = много л>епши од другога с ко]им се пореди, йд-

црнД = знатно црн>и, йогорй = далеко, па и неизмерно гори, йд

деблй }е = много ]е дебла итд.

§ 168. На горжи начин дода]"е се спреда и речца йри-, али

не облицима ступн^ева поре^ен>а, вей самом позитиву: йрймрк,

йрйльак, йрйшврд, йрйладьен, йрйсшар, йрйШьаньак, йрймёк, йрй-

жуш, йрйдебёо, — и уноси у придев модификаци^у н>егова зна

чена. С овим предметком сложени придеви значе особину у ман>о]

мери од особине ко]а се казу]е жима без тог предметка.

Бро]еви

§ 169. При исказиван>у сложених бро]ева виша именованна с

нижима се обично везу]у свезом и:

сшд и двадёс й иёш, иладу и двлёсша и шридёс и. чешири, сшд

йлада и сёдье.н сшдшйнь" и деведесёш и три, двлёсша и чешрдёс

]ужнословенски филолог 6



82 Михаиле С. СтевановиЬ

и шее иладь" и сёдьем сшдШинь" и деведесеш и шее ; двадес и

дво/е, седь"мдесеш и иеШоро, шрисша и чешрдес и осморо; двй}е

иладе и исш сшдШинБ" и двадесшоро, двадес и чешири иладе

и шрисша и шро/е.

Без ове свезе много су обични]и редни бро]еви: двадес други,

иедесе(ш) седми, чешири сШдшине шридес и сёдми итд.

§ 170. Промешьивост простих бро]ева 2—4 знатно je сужена

према ономе како с н>иховом променом сто]и у кжижевном ]езику.

У мушком и средн>ем роду никако се и не мен>а]у, веЪ се место

облика у ком другом падежу сем првог и четвртог за мушки род

употребл>ава}у бро]не именице двд/ииа, шро/ица, чешварица (или с

друкчи}им акцентом дво'-ща, шро'-ица и чешворща) ако je реч о

неком лицу:

Од дво'-йце Moftje npftjbaTëa>ba. Чешворица Monje другОвБ8. Ко'и

je од шро'ице? Bñjo сьем с дво^щом BoJHHKba. Може се борйт

с чешворицом; —

или 6poj CTOJH непромен>ен у номинативу, ако je реч о каквом

предмету:

НашЬ» ме ^аво од два куткьа зуба. Окрёну се к она шри велика

бора. Остави кон>е испод она шри цёра. Дошле су и оне с два

HäJBHCO4HJa вра. Окупите се сьа сва чешири Kpäja. Teca je овИ

крш с чешири гли{ета.

Облици средн>ега рода се не замен>у}у ничим и не мен>а]у се:

Испод два копйта му ври крв, а испод сва чешири колена му

пот точи. С два ока глёда, а с два ува слушЗ. Окрёну се к

она два препона п5л>а па уздьану. Наше село säjeÄHO с шри

друга села одйЬе ¿утра на писан. е. Из два су£ёдна племена.

§ 171. BpojeBH 2 и 3 jaBJbajy ce доста често у дативу и ин-

струменталу, ако су женскога рода:

Нэйма двлема. CßftjeMa шрема. Облема рукама. Окрёну се

oHHJeMa шрема женама у све и(х) йзгрди. Bftjo сьем с двй/ема

сестрама капетЗнови^ма, —

a 6poj 4 се никако не мен>а ма кога рода био:

Пува BjbèTb'p од чешири стране. Познаем ce ja с чеШири н>е-

гове к^ери. Окренй се к оне чешири бьачве.

Интересантно je да ни 6poj deüje не nosHaje генитив, seh место

Нэега долази у неизмеженом облику.

Напануше ме с deûje стране (никад с двле/у странЬ8). Од онё

dßuje крушке па довле. С те дви/е планине се нäjпoтл)e збйжё.
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Одмара се свакй дьан испод оне двще ]абуке. Извадио ]е <?ёме

из двЩе брЗздё.

И тако ]едино бро] три уз имена женскога рода позна]е све

облике (примери за генитив : Пува с шрй/у стран!.8. Д5би*о по

]'3]цё од ШрЩу тётьакБа. Потрошйр спице из ШрЩу тйкБавЬа).

А на]интересантни]е ]е што ]е бро]' двЩе (и обле) ]едина промен-

л>ива реч у овим говорима ко]а за локатив употребл>ава облик

датива и инструментала), али то ни]е множина, веЬ дво]ина:

О двлема рукама му виси по торба. При облема ногама

лежи му по ]едно штёне. О двлема гранама обл>ёсе оне дви]е

л>ул>ашке, па се по цй]о дЬан л>ула]у; —

свакако зато што не зна]у за облик генитива, с ко]им се у свим

другим случа}евима локатив поклапа. За н>има се повео и бро] три

кад ]е женскога рода, те ]е поред примера ; о свй/'е ШрЩу грат"

могуЪе и : о свЩема трема гранама ; а нарбични]е ]е, наравно, о

све три гране, — дакле, без промене.

§ 172. Збирни бро]еви: дваньасшоро, триньасШоро до девеШ-

ньасШоро познати су ]Ош и у облицима :

дво\енъас, тро/еньас, чеШвороньас, йешороньас, шесшоронЪас, сед-

моронЪас, осмороньас и девешороньас, или : двоеньасшоро, Шрое-

ньасШоро . . . деветоронЪНсШоро.

Понекад сва бро]на именовала казусу се облицима збирних

бро]ева : двадесторо и шро]е, ШридесШоро й ОеШоро, осьамдесёторо

и чешворо, седьамдесеШоро и седморо. Иначе, обично се у оваквим

случа}евима десетице, и уопште сва виша именованна, казу]у про

стим бро]евима : Шридёс и девешоро, седьамдесёш и седморо, двадес

и осморо.

§ 173. Збирни бро]еви нема]у никако облика за множину, веЬ

се место н>е употреблава ]еднина, а уз н>у редовно ген. множине :

двЪ]е врйШЪ", чешворо гусЪалЪа, Шро]е дчйМ" (наочара), чеШворо

колЪа, иёшоро гЗкЪ", седморо оиЪаньакЪа, двд/е шдкъа, чешворо

свашдвЪ", шестеро &л>шЪа, Ъсморо чарШь".

§ 174. Кад )е реч о пословним цифрама испод 10000, старки

л>уди стотине често узима]у као на^веЬа бро]на именован>а ; хил>аде

претворе у стотине и тако исказу]у дату бро]ну вредност,

ДвадЪс и йеШ стоШинЪа (2500), йедесёт и седь'м сШдШйнЪ"

(5700), чеШрдёс и шёс сшЪйШнЪа и Шрйдес (4630), Шрйдес и че-

Шири сшдишне и шездесёш и седь'м, (3467), осьамдесёШ и дсьем

сШошйнЪ* и седь"мдесёт и йеШ (8875)

6*
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§ 175. Обични су мултипликативни бро^еви ]едьамйут, двайуш,

шрОйуш, али су чешЬи: \едном, дваш, шриш, чешйриш. Код

бро^ева дал>е од пет само они ко]и чине неку округлу бро^ну

вредност у другом делу сложенице садрже стари ген. множине

именице йут : дёсетаут, двадёсйут, шридёсйут сшдйуш.

С осталим бро]евима ова се именица ни^е сложила, вей су то рш

увек две речи ко]е скупа има]у прилошко значение у реченицама:

йёШ. путь", дёвеш йушьа, седьамньас путь" осьамньас путь", али

обе за^едно могу имати и свега ]едан акценат.

Глаголи

§ 176. Инфинитив. Од два облика, дужег кн>ижевног на -Ши,

ко]и се као самостални облик употреблава рш и у веЬини ди]а-

леката штокавских мла^ега типа, и краЪег на -т, без и, ко]и се

у кн>ижевном ]езику и ди|алектима што су у н>егово] основици

ограничио на употребу за образование футура, а у чакавском се —

и у многим од старших штокавских говора (51. 1у§1<?, ЗартлпоуаСко

лагере, Каа" }и%. ака<кгш]е; МилиЪевиЬ, Кнежевина Срби]а, стр.213)

чува и самостално употреблен ; — у источноцрногорским се до-

следно употребл>ава искгъучиво ова] последней:

ораш, коййт, ййсаш, йлевйш, говорит, кумйш, радйШ молит,

сломит, Провалит, зафалйт, држйт, слушаш, продавай!, куйо-

в'аш, (види главу о отпадан>у тренутних дентала иза пискавих),

йрёс, ойлёс, навёс, трёс, отрёс, замес, мус, набос, забое, за$ёс,

исшьа], на]'ёс се (напред у фонетици видети у глави о природн

сугласника /), исаё/, ижлё], измьа], омь"]', мд/ (моЬи), дб], исше/,

изрё], изву], лё\, рё/, йомьа], йримьа], ешь"/, зале], заре'], изву] итд.

У овом инфинитиву ]е сачувана ]една од архаичних црта.

Како ]е дошло до тога да краЬи облик истисне дуги, друго ]е

питание. По моме мишл>ен>у, посредством футура. Употреба инфи

нитива за образование футура, у коме се, познато ]е, садржи

краЪи облик, много ]е шира, бар у говорима о щима ]е реч, него

у свим осталим функщфма. За овим, помоЬни глагол обично

долази напред (испореди мало ниже примере футура) тако да ]е

инфинитив, иако у саставу будуЬег времена, у ствари, само

стално употреблен у крадем облику. Одавде се у таквом облику

могао пренети на све остале случа]еве :

Ни!есьам ктйр дд/. }е ли почила ораш? Има ]е йогйнуш (у

мало да ни]'е погинуо). Оли га осшавлаш ? Нще ми кЬёла до-

нй/ет. Оли му рё] да до^ё. Ако кЬёне оставит. Немо забо
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равим. ОЬёши ми оставим ? Зар га нёЬеш чёкаШ. Ако му кЪёне

козам. Ни4есЬам те мдгЬа йознам. Мйсли ли ви ]у искам. Пита

га оЬе ли ти ]у иродам. Оли га Поздравим с моё стране.

§ 177. Презент. Стари наставак тематских глагола за 1 л. ,].,

ко]и ]е ]ош пре кра]а XVII века истиснут наставном м, изузев у

свега неколика примера, овамо ]'е сачувао нешто веЬи бро} глагола.

Поред: могу и оку (пеку) тамо се каже ]ош и: вёлу, вику, извйку,

завйку, новику :

]а велу да седймб. ]а велу нёмамо му се рашта надат. ^а велу

да тй причёкаш ]ош мало. Вику \а л^епо. Вику \а да 'е тебе

1>аво п5що. ^а вику колйко 'е сатй. Не вику нйшта. Не вику

гфста пред око. Не могу док то не извйку. Дако то извйку брзо.

Завйку ти на то. Завйку ти што си се тако смирйр. Завйку

)о(\) шт5 ]е почйнула. Навйку га ка Бог рвола.

У последнем примеру ни]е маже обично: навйдим, док су сви

остали много чешЬи с наведеним наставком, иако нису непознати

ни облици с наставком м.

§. 178. Неколико глагола мен>а]у се по двема различним про-

менама : сййлем и сййам, йросййлём и йросйййм, дозйвлём и до-

зйвйм, чёйлём и чёййм, дршемлём и дрЩемам, куйлем и куйам,

кайлем и кШам, койлём и койам, йозйвлём и йозйвйм, мёкем и

тёшам, сймем и сйсам, расййлем и расййам (или расййам),

. вйчём и вйкам, рйчем и рйкам, лщежем и лй]егам, бйммём и

бйскйм, баучём и баукам, маучем и маукам, клёчём и клёцам,

йучём и йуцам, скйкем и скитам, йрамкём и йрамтам, урлйчём

и урлйкйм.

На цело] територи]и позната су оба ова облика. Може се приме-

тити да се по]едини од набро]ених глагола мен^у чешЪе по ]едно]

него по друго] промени, а оно што осетно пада у очи то ]е да

у васо]евиЬко] говорно] грани преовла^у облици с променом

сугласника у основи презента, а у свим осталим гранама у ]едним

примерима обични'а ]е ]една: сййлем, йросшлем, кайлем, куйлем,

дрЩемлем, вйчем, рчём, крачем, йучем, ничем, а у другима — друга

промена: дозйвам, йозйвам, чёйам, клёцам, скитам, расййам, рйкам.

§ 179. На два сасвим супротна кра]а, североистоку и ]уго-

западу, у глагола IV врете (по Лескину) завршетак 3 лица мно-

жине ни]'е е, веЬ као и у других врста -у:

раду, носу, живу, трйу, држу, йимту, волу, блёжу (или б\ёжу),

рёжу, гору, лету, ммёду, чьасту се, крету се, воду, найраву,

осмаву, збору.
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Та] се облик може сматрати особином муслиманског говора,

иако он тако гласи и у доброг дела православног живл>а.

На]доследни]и ]е у плавскогусин>ском кра^у и код подгоричких

муслимана, врло чест ]е у зетскоподгоричких староседелаца уопште,

а обичан и у беранско]' околини. Православии га, дакле, употреб-

л>ава]у тамо где су и данас помешани с муслиманима (Подгорица

и плавскогусин>ски кра]) или где су доскора живели наши му-

слимани (Зета и Беране). Изван тих насела православно станов-

ништво никако не зна за н>егову употребу, ни на територи^и овог

диалекта, нити ма где у н>еном суседству. Зато га ]а и сматрам

као особину исюьучиво муслиманског становништва.

§ 180. Интересантно ]е да се прилог садашн>и на -уки ове

исте категори]е глагола раширио унеколико и на централне говорне

гране. Правилно та] наставак би тако могао гласити ]едино

онамо где множина 3 лица презента има наставак у. Ме^утим,

слушао сам и у Пиперима, Кучима и Горн>им Вао^евиЬима:

блежуки, горукй, лежукй, држукй се, ндсуки, крсшуки се, —

али ]е, наравно, тамо и од истих глагола много чешЪи наставак еки.

§ 181. Гласовним путем (види природу сугл. /) презент гла

гола III врете ко]и и у основи презента и у основи инфинитива

има^у наставак а из]едначио се обликом са имперфектом, сем

код претставника ко]и у изговору чува]у сугласник х и код под

горичких муслимана, у чи]ем изговору у у презенту измену а и у

не ишчезава :

чийХау, й&евау, глёдау, свйрау, чёкау, кукау, сирёмау, вечёрау,

осшавлау, йойрйвлау, йграу, дйрау, смёшау, величау, гуркау,

клёцау, сшрёцау, куйау, ужинау, муккау, звёцкау, —

истовремено су облици презента и облици имперфекта, добивени

— у првом случа]у губл>ен>ем /,а у другом губл>ен>ем сугласника х.

Како смо и у главама о тим двема гласовним особинама рекли, знатан

бро] претставника зетскоподгоричке гране ни]е из]едначио ова

два облика; муслимани, с ]'едне стране, у презенту изговара]у у

испред у, а, с друге стране, досел>еници из западних кра]ева

Црне Горе чувашу х у имперфекту. ПоводеЪи се за ]еднакошЬу

облика скрашивала се дужина вокала а у имперфекту и тако су

се потпуно из]'едначила ова два глаголска времена у свим оста-

лим гранама овога диалекта.

182. У презенту глагола хшеши 3 л. множ. гласи оше, а не (х)оке

(испор. старо хчтатъ. и садашнэи глаг. прилог савременог ]'езика

хошеки). Ту архаичну особину сви тамошььи претставници биЬе
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очували као разлику измену облика ]еднине и множине. За]едно

са сводим обликом та }е особина овамо ушла у 3 л. множ. футура

свих глагола, ко]е према 3 л. ]еднине читаке, глёдаке, йлеваке гласи:

чиШаШе, глёдШе, йлевйше, куиовШе, сШйкёте се, оставите га,

йойравйте се, избавите се, заборавйте, оздравйше, йослаше,

осшаше, ойлёсте, ойресше, изёсше, изйсше, омёсше, завёсше,

йомд]'те, ижле'Ще, исйЩше, стё\ше, лё/ше, йрд]'те, налё/ше,

дд]'те, уйрё/ше.

Што ]е облик футура, како се из неколико последних при

мера види, прост и код глагола ко]и се у савременом ]езику

свршава]у на-ки, разумл>иво ]е сасвим после промене сугл. к у л.

§ 183. Сви свршени глаголи I врете и глагол чуши презентом

и осталим облицима ко}и се од иегове основе граде — прелазе у

II врсту, т]. место, управо поред е у основи презента има]у на-

ставак не;

сёднем-сёдни, лёгнем-лёгни, рёкнем-рёкни, мдгнем-мдгни, вргнем-

вргни, уйрёгнем-уйрегнй, ушёгнем-ушёгнй, иоблёгнем-йобёлгни,

чунем-чуни, —

употребл>ава]у се нешто чешЬе од облика: седем-седи, лёжем-лёзи

и ел., ]ер, потребно ]е нагласити, облици са -не поред тренут-

ности, ко]а се и жима као облицима на е показу]е, значе ]ош и

тренутно вршеже радже. Док и ]едни и други показу]у извршени

моменат, облици на -не показу}у рш и раджу ко]у вал>а врло

кратко време вршити, не у овом случазу раджу ко]а се у тре-

нутку изврши или извршени моменат радже, него раджу ко]а тра]е,

само да то тра^аже буде врло кратко — хиперболично уман>ено:

сёднем = седим сасвим мало; лёгнем = полежим врло кратко време,

свега ]едан тренутак; рёкнем му све наборе = у моменту му из-

говорим све наборе; иоб]ёгнем = побежим за извесно кратко време.

§ 184. У том значен>у употребл>ених, и инфинитивни облици

ових глагола иду по II врсти:

сёднуш-сёдну(х)-сёднуо, лёгнуш-лёгну(х)-лёгнуо, срёшнуш-срёш-

ну(х)-срёшнуо, рёкнуш-рёкну(х)-рёкнуо, вргнут-вргну(х)-вргнуо,

йовргнут-йовргну(х)-йовргнуо, йоблёгнуш-йоблёгну(х)-йоблёгнуо,

зайрегнуш - заирегну(х) - зайрёгнуо, чунуш - чуну(х) - чунуо (ако

бидне чунуо)

^дини измену свих, глагол .погнем поклапа се с правим тренутком,

и другог значежа нема. Аналого томе, по ово] врсти има само

облике презента и императива.
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§ 185. Као мдгнем према могу тако и ккеднем према дку,

имаднем према имам, даднём према дам, вьаладнем према вь"лам%

и знаднем према знам — означава}у тренутак према тра]аньу раднье:

Кьа(д) ккенем (д испада) одйт поручику ви. Ако не ккене ]а

му не могу нйшта. Кьад имаднем даЬу и(м) (= Кад будем имао

даЬу им). Ако што вьальадне послаЬемо и(м). (Ако што буде

вадьало послакемо им). Кьа(д) знаднеш кажй (= Кад сазнаш кажи).

§ 186. Уз презент и ова неколика глагола по исто] промени

има]у и императив, али, за чудо, облици императива нема]у само

тренутно, него и тра]но значенье. У реченици: Ако те затвбре имадни

парьа и не 66] се — значенье императива ]е тренутно; ньим се каже:

ако у тренутку кад те затворе будеш имао пара, не треба да се

бо]иш. Али: имадни на ум значи исто што и: има] стално на уму;

знадни добро = зна] добро; вь"ладни и(м), па те нёте корит значи:

има] вредности (стално за извесно време) за н>их, па те неЬе корити.

§ 187. Са овима, презентом и императивом, али без промене

вида, иде и глагол бйш(и) (еззе), са ]ош ]едном специ^ално нье-

говом особином, ко]а се састо]и у томе што ]е коренов вокал и

из инфинитива прешао у ове облике, те се у свима н>иховим лицима

налази место вокала у: бйднем-бйднеш-бйдне-бйднемо-бйднеше-

бйдну, бйдни - бйднимо - бйднише.

§ 188. Према бйваши од бйши образовани су изведени гла

голи знйваш од знаш, млйваш од млйш (старословенски мьн-кти-

.\\кшлч) и имаваш од имаш, с разликом, а то ]е нарочито важно

истаЪи, што глагол бйваши (тамо биваш) позна]е све, а ови само

облике ко]и поста]у од инфинитивне основе. Први од ньих се

ниуколико не разливе од свог основног глагола; знава сь'м пот-

пуно ]е равно са: зна сьем. У понеком облику изведени ]е, има]уЪи

исто значение, истиснуо из употребе основни глагол; знакй(х)

и знадща(х) се не употребл>ава]у, веЬ ]едино знавй(х). Глагол млйм

и не зна за друге сем за облике презента. Облике ко]и се праве

од инфинитивне основе потисли су, узима]уЪи н>ихово значенье,

облици изведеног глагола: млйва (аорист), млава (имперфекат),

млава сьем, млаваку, млйва би(х). Последней, глагол — имаваш

има итеративно значенье према основном тра]ном имаш, а упо-

треб.ъава се, као и ова], и у значеньу непрекидног тра]ан>а.

§ 189. Имйерашив. Угледаньем на губл>енье консонанта / у

положа]у иза -и- та се чисто гласовна црта пренела и на кра]

императива иза о и иза а, и постала ]е морфолошком особином

овога облика:



Источноцрногорски ди^алекат 89

немо — немоте, койа — койаше, чаша — чиШате, йоглёдй — йо-

гледаше, йричёка — йричёкйше, чува — чуваше, йлёвй — йлёвйше,

йуцй — йуцйше, оставлю. — осШавлате, забавла — забавлйте,

не смета — смешите, сйрда, — сйрдаше, бестща — бесши/'йте,

чуйа — чуййше, кйдй — кйдйте.

§ 190. Сугласник у се чувао у императиву само иза вокала

у, али не као кра]н>и глас у ]еднини ни непосредно пред наставком

Ше у множини. Првобитно, опет аналогирм према глаголима и

основа, иза у долазило ]е ]едно и, па се у, поставши у том поло-

жа]у несложним ', стопило с овим последним и, те га ]е и тамо

нестало :

куйуи ("преко : куйу^и од куйу]и) — куиуиШе, тргуи — тргушйе,

йлуи — йлуише, оснуй — оснуйте, йоткуи — йошкуише, йсуи

йсуише, радуй се — радуйте се, даруй — даруйте, влеруи —

влеруише, кажуи — кажуише.

Због тога што кра^е и нще дуго, поставка се питание, да ли се овде

извршио процес ко]и претпоставл>амо. Али како се код по]единаца

измеЬу у и наставка и чу]е редуциран звук у, ако ]е само акценат

непосредно пред н>им : куйуЫ, — куйу'Ше, тргу^и — тргу'-ше, йсу(и

— йсу'-ите, иошку'-и — йотку'-ише, осну'-и — осну'-ише, йлу'-и —

йлу'-ите итд., — то се може утврдити да ]е узрок неман>у

дужине несложност редуцираног гласа и да због тога ова] ни]е

могао утицати на квантитет слога с ко]'им се сажео, или, бол>е

реЪи, у коме га ]е нестало.

§ 191. Обични су облици императива, нарочито у множини,

без вокалног наставка и :

дик се — дйкше се, осшав — ошавше, муч — лучше, шуш — шуШло,

мьаШе се, йруш — йруште, дрш — дршше блёш — блёшШе,

донес — донёсше, Понёс — йонёсше, йоклонше, начйнте, заби

раете, замЪлше, окйнте, йрекйнте, учйнше, грайше, врнте се,

йоврн ми то и ел.

Без вокала а на кра}у императив може да буде у врло огра-

ниченом бро]у случа]ева; ]а сам чуо само: слуш — слуште, йоглё

(после губл>ен>а консонанта д ко^е се, свакако, изгубило прво из

облика множине у положа]у испред дентала у наставку) — 00-

глше, гле — глёте.

Сви облици скраЬеног императива постали су, мислим, по

угледу на стари императив тематских глагола — /е# и вЩ (испор.

старослов. : иждк и к-кждк), ко]и се баш у ова два облика са-

чувао у многим архаични]им говорима нашим и чи]а се особина
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пренела и на облике множине — рёкше и вйкше. Обрнуто, и ова

су два према осталим добили наставак и, те са свима сложении

гласе ]Ош и реки — рёкиШе (теки — и&ёкиШе, нареки се — нарекшие се,

йрерёки се — йрерёкиШе се, Прореки се — Прорекшие се), вики — вй-

кшйе (извики — извйкише, узнавйки — узнавйкише.

§ 192. Од по]ачаних или, тачное их назовимо, описних импе

ратива врло чест ]е ова] облик с императивном речцом турског

порекла —

(х)а]де: Щде донеси, Щде ми да, Щде иди, Щде осШави, й/де му

кажй, Щде га йоздрави, Щде зафаши, Щде йрекйни, Щде

йренёси, Щде йосшави, Щде йрйчй, Щде чиша, Щде да ру-

чамо, Щде не ради се ;

а обични су и други као:

ела + императив : ела да то, ела рёци, ела осшави, ела йосшави,

ела Щди, ела йошкйни, ёла му кйжй, ела йодйгни, ела за-

завршй, ела сьекёни, ела разбачи;

де + императив : де исйрави се, де сьНни се, де Почини, де усшави,

де йосшави, де йричёкй, де окренй, де йреврнй, де загрнй, де

убери, де йокуйи, де скйни;

дела + императив : дела свежи кон>а, дела йрочиша, дела йдсйи,

дела йросШри, дела се умй, дела изнёси, дела йренёси, дела ми

рёци, дела йрекйни, дела йресекдчи, дела закЬл>и итд.

Док су у осталим гранама последн>а два случа}а ре*>а за

исказиван>е заповести, у Вао^евиЬима су много чешЪи од оба прва.

А сви се под]еднако употребл>ава]у и свуда само за ]едан тре-

нутак радн>е. Ако и до!>у имперфективни глаголи императивне

речце у целу заповест уносе значен>е перфективности, те, на пр.,

Щде иди, де иди, дела иди и ела иди — сасвим све]едно ко]и ]е

начин узет — значе апсолутно исто што и: а]де, де, дела, ела

ошйдй; Щде ййшй = а^де почни писати, узми да пишеш ; декойа =

почни да копаш, дела чиша = узми и почни читати; — у свим

тим случа^евима се заповеда да се приступи тра]но] радн>и, да

се изврши моменат и то почетни моменат радже.

§ 193. — Радни йридев. Неколике рани]е прегледане гласовне

црте везале су се за ова] облик по]единих глаголских типова и

постале су морфолошком особином н>еговом.

У наставку за мушки род налази се истина о, али се оно

изгубило у претходном вокалу ко]и припада основи, или се испред

н>ега развио ирелазни звук, па се више не осеКа само оно као
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наставак за дати облик, веЬ за]едно с тим испред н>ега разви

тейим гласом.

а) У свих глагола ко]и су испред наставка о имали полу-

гласник (у кн>ижевном ]езику непосто^ано а), то се о са полу-

гласником испред себе слило у дуго ьа, па се ова] сливени глас,

проча наставцима женског и средн>ег рода, осеЬа наставком за

мушки род.

шрёс-ьа (према шрес-ла и шрес-ло), сШйг-Ъ", йосек-ьа, ошек-ьа,

исиек-ь", дош-ьа, йрошь", извук-Ъа, зав$к-ьа, йровук-ьа, иреШук-Ъа,

сШйг-Ъа, дйг-ьа, оШрг-Ъа, йреврг-ь", заврг-ьа, сшук-ь", уйрёг-ь" итд.

§ 194. в) Глаголи, ме^утим, ко]и у радном придеву испред

наставка за женски и средней род има]у вокал а и код ко^х се у

том облику некадан>и наставако губи као и у горн>ем случа}у,—пре

ма наставцима — ла и ло за мушки род, нема]у никаква наставка;

чува (према чува-ла и чува-ло) чаша (према чиша-ла и чийш-ло)

йлевй, влешй, скида, куйова, Прова, чеки, гледа, ора, койа, йре-

кйда, дочекйва и ел.

§ 185. с) Напослетку, глаголи ко]и у основи инфинитива има]у

вокал и и иза жега и у радном придеву, а пред наставком о разви]а]у

консонант / (односно несложно /) у том облику према наставцима

женског и среджегрода, наставком за мушки род осеЬа се /о:

носй-]о (према ноей-ла и ноей-ло), води /о (према водй-ла и во

ди-ло), возило, косило, квйрй-]о йрашй-/о, йосшави-'-о уешави-'о,

нашов&ри-'-о, заборави-'-о насамарщо, йребачи-'-о.

Код подгоричких муслимана исти наставак има]у и глаголи ко]и

у основи инфинатива има]у / или е :

чуйну}о, еркну/о, сазу]о, дочу]о, меЪну/о, бьану]о, осьамну/о, крё-

ну]0, йойЮну/о, клекну\о, узе]0, ув'ё]о, йовё]0, заве]о, сме]о се,

ойрё]о, ойл'ё]о, закле]о, йрокле]о, оше\о и — ако ]е \ош ко]и такви.

Непромешьиве речи

§ 196. Оно што се има реЪи о непроменливим речима тиче

се на]веЪим делом и>ихова значена, те, сасвим с правом, то

оставл>амо за наредни одел>ак, а овде Кемо само навести неко-

лико таквих речи ко]е се, иако не мора]у бити уско ди]алекатске,

не употреблава]у у кн>ижевном ]езику.

§ 197. Прилози. Жле и добре скамееьени су облици старог

локатива -зьлЬ, добрЪ, именица добро и зло. На]вероватни]е Ье

бити да су на чуваьье ових два]у прилога, ко^и се у осталом чува]у

у таквом облику и у другим говорима ]угозападних кра]ева наших,

утицали Нзихови компаративи. Да ]е то сигурно, не може се утвр
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дити, али ]е тачно да су на цело] територ»ф источноцрногорских

говора у облику зло и добро апсолутно непознати, веЪ се каже

]едино :

Жлё ми се допада, Жлё му ]е, Жлё му се згодйло (теш ко

му ]е), Жле ти нам пада, Жле се рве, Жле пасу, Жле што

обид^е, Жле му се свйг^а, Жлё ти он главу окреЬе, Жле про-

говара сЬа мном, Жлё чу]е, а жле вйди, Добре му ]е, Видим

до<5р2, Добре сьем ве ужелйр. Добре га се сети, Добре га на^ё.

Добре те научйр, ^ ли добрг оздравила, Добре си се поправио.

Добре су учишели што су те послали. Добре дошьа.

§ 198. Прилози за место (с различним н^ансама у значен>у):

довде, бонде, одавде, одонде, одакле, — необични су претствницима

тих говора; место н>их се тамо редовно употребл>ава]у : ддвяе,

дднле, одовле, одднлё. Етимолошко значение тих речи дато ]е у

К]есшки ]ибоз1. акай, гпап. 1 ит]е(позН, а као интересантну на

овом месту можемо подвлачити разлику у акценту првих две]у,

и у]едно ]единих од ньих ко]е су у Р?]еСп1ки акцентоване. Дуги

тамошжи према иначе кратком акценту ]е сведочанство о сажи-

ман>у два о (до -он -ле > доонле > дднле. Дужине као ни сажимаььа

не посто]и у другим примерима, ]ер се вокали ко]и би се слили

у н>има нису находили у непосредном суседству.

§ 199. Истог су значена, за место: отколе, ошоле, ддклё,

дошле, — друкчи]ег, за време : досле и йошле, а природа постанка

Ье иМ у главном бити иста. У свима н>има, дал^е, имамо за]едничке

корене, а постали су слаганьем предлога од, до, йо и старих

прилога колЬ, ШолЪ односно редуцираних шихових облика: кълЬ,

шълЪ и сьлЪ. У последнем примеру ]едино дошло ]е до данашк>ег

облика правилно, фонетским путем. И значение се н>егово поклапа

са значением саставних делова у №>ему. Прасловенски прилог

ШълЪ значио ]е и шад, а право значение прилога йошле и ^ест :

йошада, или како се у диалекту, поред йошле, често каже: йо~

шьадёр (у кн>ижевном ]езику: йошом).

§ 200. Од ранних облика прилога садашжег сачувао се,

као и у кн>ижевном ]езику, само облик на -ки, и стога, наравно,

у претходно] глави нисмо говорили о н>ему. У служби обичних

прилога остало ]е неколико примера некадашньег облика тог

глаголског прилога на с и на к. Код свих тамошеьих говорних

претставника се употреблава^у адверби : загоне, шрке, шруйе, а у

ва^евиЬко] грани кзш и: сшд)е, сёде, лёже. Први и последила

три су некадашн>и облици номинатива партиципа презента од гла
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гола : загониши, сшо]аши, седеши, лежаши — старословенско :

3.1Г0МА, стоьл — а друга два постала су аналогиям:

Бачу/у се камена с рамена шркё и шруйё. Пребач^о сьем ти

загоне, иако га ти мене пребачу]еш шруйё. Загоне може скочйт

дваш колико тй, а Шруйе мьа№>е но ти. Скачу ли шркё или Шруйё ?

З&гонё ми га прескочйо, ема ]а н>ему шруйе. Скочи ]едном шркё.

Као што се из наведених примера види, ови се прилози употребл>а-

ва]у исюъучиво да покажу на ко]и начин се онамо игра]у честе

момачке игре, бацанье камена с рамена, рван>е и скакан>е. У другим

случа^евима се не срета]у. Ни]е тако и с прилогом сШд/е; он се упо-

требл>ава, наравно тамо где смо казали, кад год вал>а, чисто при-

лошки, обележити начин вршеньа неке радн>е. Поред ових, употре-

<5л>ава се, истина доста ретко, и глёде, само не више у значееьу

^едног прилога, веЬ место целог израза : шшо се шиче — гледе Шога

= односно тога.

§ 201. У облику ко]и ]е пореклом некадашн>и номинатив парти-

ципа презента мушког и средньег рода глагола на и чува}у се опет

прилози : сшд/ене, сёденё, лёжене, где ]е не, како ]а мислим, парти

кула, ко]а се с овим прилозима толико срасла да се, изузев први

пример, без н>е врло ретко употребл>ава]у. Служба им ]е, видеЪе

се, да покажу положа] човека у току вршен>а неке радже:

ПребачиЬу ти га сёденё. Да се понёсемо (рвемо) ти сшд/енё

а ]а сёденё (ти у сто]еЬем ставу, а ]а у ставу седела). Оба-

лйЬу те сёденё.

По угледу на ове формиран ]е прилог колене за обележаваше

става на коленима — \& колене а ти сшд/енё, и опет Ьу те обалйт,

Падам ти кЪленё (узимам према теби став на коленима, ]ер из

тог става могу да се рвем с тобом).

За исту службу, много чешЬе се употребл>ава]у прилози ко]и

су по пореклу некадашнэи облик партиципа презента на-й (веро-

ватно ном. множине м. рода с наставком е — тип сьдашт! —-ко]е

се прво осеЬало као покретан вокал, па затим сасвим отпало) :

бедёчкё, бшо]ёчкё, лежёчё, дубёчкё, жмурёчкё, шрчёчке, шруйечкё.

На: сшо\еЬ., сЬдек, лежек итд. првобитно ]е, држим, додата

партикула -ке (испореди дьань"ске, ноНУске), као што се у горжим

случа]евима додавало -не, па 'се трупа -кк изменила у -чк (испо

реди васо]евичкй место васо']евиккй). Касн^е се -ке престало осе-

Ьати као партикула; у ствари, то }е прилошки наставак ко]и

се од ових раширио и на неке остале адвербе што у основи
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има]у сасвим друге облике (на пр. щётке, йошрбушкё, йоребаркё,

чешворонЬшкё и ел.). Употреба гъихова ]е на]чсшЬа каоу примерима:

СШо]ёчке прёдё по цйр дБан. То се не ради седёчке. И)е ле-

жёчкё. Иде жмуречкё (или жмурёчке) по по сата око куЬё.

Не може се пйсат дубёчкё. ОЪе шрчёчкё свё да ради.

§ 202. Временски прилог вечерас тамо ]е непознат. Увек се

каже ноКьас — ако ]е вече наступило, а ако ]е пред тим да скоро

до^е, говори се ддвечё. Зависноупитно за начин односно за време —

како тако^е се у овом облику ретко чу^е. Обично се у н>ему из-

вршио гласовни процес испадан^а и контракци]е два]у вокала

према првом, те се из]едначио са свезом као, за ко]у ]е познато

да ]е од н>ега постала, и гласи ка:

Што н'еей учинйр кй смо се договорили ? Има ве] петньас дБанЬа

ошка \& дошЬа. Учини ка млйш е Ье бит на]бол>е. Нёка ради ка ]е

на^мик). Колко йма ошка ни]е додйр ? Да учйнимо кй тй желйш.

У ствари, кад има значение начина, обичн^е се место н>ега упо-

требл>ава у прилошком значежу свеза + заменица шшо.

§ 203. Разумл>иво ]е да се именица с предлогом, има]уГ1И

прилошку службу, сложи у ]едну реч и постане прилог. Такав

случа} имамо у прилогу найрик, ко]и значи исто што и зар и упо-

требл>ава се напоредо с овим; на йрилйку \е преко испадан>а

]едних и сажиман>а других гласова, и не мен^уЬи значегье, дало

горььи прилог:

Найрйк су и(м) дошли прй]Бател>и. Найрйк ]ёс БогЬа ми.

Найрик нёЪе ни дб] кьад ]и (х) не би до сьад. Найрйк не може.

§ 204. Сличне ]е природе, скоро исти по постанку прилог

насум. Свакако ]е постао од именице ум с предлогом на. Пи

тание ]е само откуда у средини консонант с. Ове две речи

употребл>ава]у се и засебно, ако именица ни]е сама, веЬ испред

себе има као атрибут присво^у заменицу: на швд] сум, на н>ег в

сум. И с таквим атрибутом, ако ]е само првога лица, све три

речи, управо цео израз се сложно у ]едну реч-нам6]сум. У ра-

ставном значен>у употреблавао се, разуме се, предлог с и са

генитивом именице ум, те се некако везао за н>у, срастао с н>ом,

и не променивши }о\ значение. Таква ]е реч на^пре морала имати

облик женскога рода. За доказ, у самим овим говорима, имамо

две ствари : Сума ме не ейада ]амачно ]е = с ума ми не спада.

Кад се с срасло с генитивом именице ум, добивена ]е формом

именица женског рода сума. То ]е повлачило акузатив енкли-

тичне заменице место датива (ме место ми), али ]е значение и
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дал>е остало исто. С друге стране, као последица промене облика

у прилошком изразу нашем, заостао ]е рш понегде атрибут у

женском роду. Место Ье се код по}единих особа чути : на мЩу

сум (у овом случа]у израз ]ош н^е постао сложеница), на ШвЬ]у

сум, на н>егдву сум.

§ 205. Уз срамота, сила, истина, и као оне, у прилошком

значен>у употребл>ава]у се и именице : чудо и мука. Прва не ка

зусе оно што основа жена, веЪ исто што и прилог мною : Чудо

сьем дьаньас урадйр. Чудо ]е узрасл5 око жита (= много сам

урадио и много ]е узрасло). Ме^утим, мука значи мучно, Шешко :

Мука ми ]е, Ако ти нй]е мука, донеси, СвратйЪе ако му не бйдне

мука, Ако ти ]е мука тй" га остави. У васо]еви1}КО] грани ова

се именица никако не употребл>ава с прилошким значением; у

горн>им и сличним примерима свугде би дошао прави прилог: Мучно

ми ]е, Нёка ти нй]е мучно, Д6]Ье ако му не бйднё" мучно итд.

У другим гранама прилог мучно поклапа се у значен>у с гла

голом шидети се, те цитиране реченице преведене на осеЬак>е

н>ихових говорних претставника значе: Стидим се, Не сшиди се

и Доки ке, ако се не буде стидео.

§ 206. С првим и другим поредбеним степеном и код прилога

се као код придева срасла, и с истим значен>ем, речца Но-; йд-

боле, йдйотле, йдгоре, йдвише, йдмьан>е, йдрани^е, йЪниже, Поближе,

йдлейше, — значе: мало боле, мало после, мало горе, мало више,

мало ман>е, мало рани]е, мало ниже, мало ближе и мало л>епше;

а йона/боле, йона\лейше, йона/ближе, йона/ниже: знатно бол>е од

свега, знатно лепше, знатно ближе итд.

§ 207. Предлози и свезе. Као уосталом у веЪини говора за-

паднога и ]угозападног дела нашега народа и у овима се употреб-

л>ава преалог йрдз. Вук у загради поред те речи об]ашн>ава да ]у

]е нашао у Црно] Гори, а у речнику Броз-ИвековиЬеву наведени

су примери из старих босанских и далматинских писаца. У но

веем кн>ижевном ]езику се осеЬа као провинщфлизам (Мажу-

раниЪ: „И йроз мразне живце вруЪа" и другде; гЬегош свуда

место предлога кроз); само у префиксима кн>ижевно: йрдбиши,

Просеки, йрокрчити, йромдлити, йрдвуки, йролёшети, йро\$рити.

Иначе, юьижевни ]език, као ни говори мла^ега типа, не зна за

ова] предлог. Источноцрногорски редовно:

Говори йроз плач. Промбли главу йроз врЗта. Прошло ]е йрдз

плот. Прйча йроза сьан. Познаём те йроз твоёга оца. Утёкоше

йроз ту шуму ку] ко]ё. Пропа би йроз кам. Би се йроз игленё
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уши провукьа. Проз шуму само поко}а грана ]асёна. ТэёгЬе йроз

н>у злато.

§ 208. Д^алекатски су, и врло чести у овим говорима, сложени

предлози скрЩ и искра]. О значен>у н>ихову бийе речи у наредном

одел>ку; тамо Ье се говорити и о ььихову облику, а овде само

]ош да поменемо неколико свеза за ко]'е юьижевни ]език не зна

То ]е прво свеза е, ко)а ]е или узрочна, кад ни]е ништа друго до

гласовно изменено узрочно }ер (испореди ере, ер и ел, у каквом се

облицима такоЬе понекад ]авл>а) или из]авна. За овом, свеза нако,

постала стапан>ем но ако, са значением тих компонената. Или се

не употребл>ава, вей у н>еном значееьу /а или или, а место ове

последнее ама и но. Тако исто, но се, поред ве\ (вей), употре-

бл>ава као заменик раздво^не свезе него, ]ер се ова тамо никако не

чу]е. Примера за све навешйемо код тих свеза у оделку о синтакси.

III Синтакса

Употреба предлога уз падеже

§ 209. С генешивом. О значен>има падежа и о ьъихово] само-

стално] употреби, без предлога, — готово ни]е ништа нарочито

важно истаки, а ако има ко]и такав случае нейемо га издва]ати

у засебну главу, вей Ье о н>ему у ово] бити речи.

§ 210. Да изложимо на]пре, пре прелаза на предлоге, 1едан

начин казиван>а пригодности. У Васо]евийима редовно, а понекад

и у осталим гранама, место посесивног генитива особних имена

употреблава се присвоен придев било и да уза н> сто]и атрибут,

ако само значи сродство:

Она Ъев6]чица сшрика Мйлошева. Окренй ]и(х) поре(д) те кума

Богданове. На $едо Пешрдву ливаду. Мило шешка Велйкин.

То су козе баба Милушине. У сшрика Никдлин млйн. Страна

ПШрйна Ьёца. Сйно не дочёкаше у кума Марковщь" ройакьа.

Дошьа сьем с $еда Нешови'ем унуком. Поарала су то Севера

Пешрдви кон>и.

Атрибут сто]и у номинативу (увек именице женског и рейе именице

мушког рода) или генитиву (само мушка имена), а присвоен

придев у падежу ко]и реченична конструкщф захтева. Атрибути

су ненаглашени.

§ 211. Иста ]е особина правл>ен>е присво]ног облика од гени

тива показних заменица овй (овьа), шь", они (оньа) место посесивног

генитива 1ЬИХОва:
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То су овдгова говёда (место — говеда овога). Овдгова кн>йга.

Овдгови к6н>и су се погубили. Тдюве ствари су лёпшё. Тдгова

су и 1}ёца ул>уднй]а. Тдгово село се сво искрвило. Ондгови сва-

тови су тудй]е прошли. Ондгово иман>ё вйше ври'едй. Оногов

гл&с се дал>е чу]е.

Као прва, тако се и ова не]еднако употребл,ава на цело] терито-

ри]и. У васо^евиЪко] грани опет скоро доследно, а другде врло

ретко.

§ 212. На сличай начин образовани су упитници кЪговик и

чёговик. И они се, найме, добива^у од генитива заменица кд и шШЗ

кад им се дода наставак за презимена — овик. Од горн>их особина

се разлику]у тим што не значе оно што и генитиви ко}и су им

у основи, век се н>има пита ко]ег ]е презимена неко. Сем тога, по-

знати су свуда под]еднако, и у врло обично] су употреби :

Кдговик си ти? (Какво ]е тво]е презиме?). Чёговики су они?

(значи исто)? Кдювики су ти они прй]ьател>и? За кдговикима

да]ё ону ^евб]ку. Чёговики на^више жйвё у томе селу? (отуда

и нйкоговик — како се каже за некога из лошег братства).

§ 213. а) Предлог од с генитивом, поред значен>а подударних

са онима што их има у кн>ижевном ]езику, има ]ош нека, спешцално

тамошн>а значена, од ко]их ]е на]важни]е посесивно. Предлог од

с генитивом именице означу}е припадание, значи што и присвоен

придев направлен од те именице :

Нёка ти дадну врёну од Ми/а/ла (Нека ти Ми]а]лови даду врену).

Лесу ли издйгли од Драга Оесу ли Драгови издигли)? Блеу ли

отйшли у млйн од Богдана (Богданови)? Знаду ли од Томана

(Томанови) ? Кьа не од Сшанка (Станкови) у пазар ? Мйсле

ли од сШрйка (стрикбви) у планину? Поарали су ми жйто од

Алексе (Алексини). ^су ли од Радоша (Радошеви) дбшли с пла-

нинё. Ако те виде од вд/водё (во]водини) нёте ти дат да прб^еш.

214. б) Ближе ]е кгьижевно], иако ]ош ди]алекатска, употреба

тога предлога с генитивом свих особних и уопште имена лица,

место с генитивом од н>их направл>ених присво^их придева :

Вй^е ли нёкб од Томана (поред: вй^е ли нёкб од Тамановщь"

и наравно у истом значен>у). Пбзнаде ли те ко]ё од Тддора ?

(ко]"е од Тодорових). БйЬе у пазар нёкб од Нёшка (неко од

Нешкових). Вьаздьан сьем тражйр ко]'е од у}ака (од у]акових),

па ^авол.ега.

У овим примерима предлог ]е правилно употребл>ен, а необична

]е употреба именичког генитива ]еднине место придевског мно-

]ужиословенски филолог 7
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жине. Преко ове тек, по моме мишл>ен>у, развила се употреба

предлога од у примерима под а).

§ 215. Из. Уз генетив личних особних именица, и оних за]ед-

ничких именица ко]е значе за]едничко име лица (сродство, зани

мание, звак>е), место од употреблава се предлог из :

Донеси ми они дуг из Марка (од Марка). ]еси ли д5ни*о каба-

ницу из Пера ( = од Пера)? Пбни*о ]е семе из Тддора. Дове

дите кон>а из у]ака. Догнали су волове из йриьашельа. Купило

сьем из Петра те лй]епу краву, а из Першие двадес овЬацЬа.

ДошЬа сьем из Тдмице дбвле за по сата, а тебе треба из ку-

мовЪа толйко.

Ма да се из, како рекосмо, употреблава место од, не би

сваки пут било довольно, ни тачно, да се само први предлог за

мени другим, веЪ и израз уз предлог вал>а променити. Тако, на

пр., у последнем примеру: из Тдмице из кумбвь" чще исто

што и од Томице и од кумова веЬ што од Томичине и од ку-

мовске куке. Управо, кад би се овако употребл>авали присвоен

придеви уз именицу, а не само присво]ни генитиви именица, онда

ни предлог из уз н>их не би био необичан (испоредити са пот-

пуно тачном употребом у примеру: Узео сьем <^ёме из Тддорове

куке или из Тддорова кЬша). Ова синтаксичка особина почива на

чин>еници, бол>е реЬи, сва ]е у томе што се именом лица ко]е се

ставл>а у генитив замен>у]е све што дотичном лицу припада:

иманье, куЬа, чел>ад итд. А у истом факту лежи и могуЪност

употребе предлога од у примерима из претходног параграфа.

§ 216. Искра] не значи тамо оно што се у Академиском речнику

о н>ему каже. И намеЪе се питание да ли ]е ова] предлог постао сла-

ганэем предлога из са предлогом кра]. Искра} Подгорице, на пр., не

значи из ]едног кра^а ове вароши, вей из подгоричког кра]а, из кра]а

у близини Подгорице, из близу Подгорице. Дакле, по значен>у се

в иди да ]е по среди слагайте два]у предлога, а не предлога и

именице. А без обзира опет на то, са сигурношЪу се може твр-

дити да се у другом делу горн>ег предлога не садржи ни ]едан

облик именице кра}; — могао би бити ]едино генитив множине

(испор. МЩели Мрк), али кад се зна да искра} не значи из кра-

]ева, него из ]едног места, а сем тога ни из кра]а места у генитиву,

него из места ко]е ]е у близини жегово], — онда ]е сасвим ]асно

да ни]е ни та] облик. Интересантно ]е само да се предлог кра}

самостално никако не употребл>ава. ]а мислим да ]е процес морао

теЪи овако. Живи кра} Подгорице (казало би се обично у нашем
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]езику, а зацело се тако говорило и онамо, ]ер ]е морао посто-

]ати предлог крй/) као: живи у Подгдрицу (види предлог/). Према:

№ сам из Подгорице и: Уа сам из кра] Подгорице. Предлог ]е,

чини се, узео на себе службу именице, али ]е ипак остао предлог,

па се са оним испред себе стопио у ]едну реч. Касн^е се само-

стално престао употребл>авати, утолико лакше што ]е н>егову

службу, будучи истог значен>а, могао вршити и потпуно ]е пре-

узео предлог код.

Искра/ се на]чешЪе употребл>ава уз генитив особних име-

ница ко]е су имена по]единих градова (никад и имена села или

племена), пол>а, равница, н>ива, а — и уз називе по]единих гра-

^евина и предмета као и уз особна имена лица, кад значи из

места ко^е ]'е код дотичног лица или предмета:

}а сьем искри/ Подгорице. Дво]е мбмчади искри/ Града. Искра/

Сйужа. Блёше ли тй искра] Колашйна? НекИ Турци искра/

Тузй. Сел>ацй искра] Бёрйнь". Бл>ёу ту неке жене искра]' Плава.

Искри/ Сшрганице (пол>е) до на Бри*ег. Искра/ Радёвине (жива)

до Локве. Искра] н>ине куке дбвле. Искра] школе до на Лопате.

Искри] цркве све до Чёсме. Просйпа се цй]ели!ем путём искра]

Крша до куЬе. Искра] йлоШа до вратЬа нема вйше од десет

мётЬарБа. Искра/ убла до накра] полэа. Искри/ отйшШа додно

куЬё. Д§ му ту ужйцу искри] йуши!ера. Донеси ми косй]ер

искри] МОрка.

§ 217. Скра]. СудеЪи по стварном значен^ н>егову рекло би се

да у састав овог предлога улази какав облик именице кра/: Одло-

млено /е мало скра/ шшйце значи, да ]е одломлено с ]еднога

кра]а штице. ЗафаШи скра/ воде = захвати с кра]а воде. Одбучено

скра] мараме (с кра]'а мараме). Значение }е такво и у:

Сломи ]едьан коматйЪ скрй/ л>ёба. Отси]ецй дви]е пёде скрй/грёдё.

Поскубй скрй/ ливйдё ]едну руковет траве. Да му скрй] обЬра

]едно брёме гно]а (^убрета). Убери два класа скрй/ башшине.

Донеси ми костер скрй] ливаде Лазбве. Прёнщо ]е они вёл>и

кам скра.] зь"да. Камо ти онолйко скрй] гредё ?

У свим наведеним и сличним примерима могао би сасвим лепо

да сто^, и у ствари се ]еднако често употребл>ава предлог с с

генитивом ]еднине именице кра/. И према томе ]е ]асно да скра/

не значи, као код првог предлога, с места ко]е ]е код, близу,

до онога што сто]и у генитиву, него — с ]'еднога жегова кра]а.

И поред тога, наравно, пошто значение ни ту не допушта и н^е

допуштало да се ма ко]и други падеж (у датом слуа]у морао би

Т
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бити исюъучиво генитив ]еднине) сведе на ова1 облик, — остала

]е опет ]едино могуЬност да су и овде два предлога сложена у

треЬи.

§ 218. Предлог скра] употребл>ава се )ош кад се говори о

неком блиском расто]ан>у два места, у значен>у предлога од:

Скра/ Сшрганице до убловьа. Скра] зьада до ждр^ла од зградё.

Скра] обора дбвле. Скрй] крша до лука. Скрй] ливаде до врать*

од куЬё. Скрй] брйздё до за зьад.

И у наведении примерима не само да }е обично, вей ]е и доста

често казиванье овога расто]ан>а предлогом с или предлогом од

и генитивом ]еднине именице кра/ (испреди : С кра/а или од кра/а

Стрганице до ублОвь", С кра/а или од кра/а баштине до куКё

итд.). У нэима, то нам лепо каже значекье предлога од, имамо

неку средину измену случа]а као у примерима пред овим и онога

што значи предлог искра/. Найме, у н>има скра/ не значи од места

ко]е ]е код, близу онога што сто]и у генитиву, а опет ни с ььегова

кра]а, веЪ с границе измену кра]а имена у генитиву и другог места

ко]е се с н>им ту додиру^е.

§ 219. Накра/ и укрй/. И поред онога што се о овим при-

лозима каже у речницима Академичном и Броз-Ивековийеву —

да су то предлози у н на сложени с предлогом кра]' — има и

синтаксичке и морфолошке могуЬности да други сложни део

н>ихов буде акузатив именице кра]', ]ер ова] падеж тако гласи,

а уз ььих }е могуЬ ]едино он (види доле употребу предлога на и у).

Насупрот то] могуКности сто]и негде семазиолошка немогуЪност.

Укра/ йуШа расиХе брщес(ш) значи да у месту ко}е \г до самог пута

расте бреет, а не да у кра]у, у делу пута расте. Тако и :

Док 5на бач^е семе ^ёца ]о()) седё укрй/ башшине и сйгра1у

се. Седй накра/ Пуша и одмара се. Дубй укрй] воде и не зббрй

нйшта.

Али ]е бро] примера с тим значением много ман>и од онога у ко-

]ему укра] и накра/ значе у кра/у и на кра/у места што значи

име у генитиву:

Ци'ело сй]ено пренёсоше и сь^енуше накра/ ливаде (на кра]у

ливаде). БачиЪете нег^е укрй/ кукё (у неки кра] од куЬе).

Накрй] башшине бл>ёу почовр/ьани некй класови. Остало ни 'е

мало укра/ Трайлевине (назив н>иве) нёдокопано. Каква ]е то

гр^а накрй] МарковйЬьа ? (на кра/у села Марковича). ]а бл>ё(х)

накра/ Заддла. Ено му куЬа укоа/ Биоча.
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По моме мишл>ен>у, заюъучу]уЪи према изложеном, не оста]е ни

трунке невероватноЬе да у овим предлозима немамо сложене у

и на с акузативом именице кра}. Она неколика примера са укра]

и накра] йуШа могла су то значение добити померанцем и по

угледу на скрЩ и искра].

§ 220. С (сьа). Место генитива ]еднине с овим предлогом

сто]и акузатив у истом значен>у, али исклучиво од именице

страна и то кад уз н>у до^е показна именица било кога лица:

С ову страну воде. С ону страну н>егове к^Ьё. С ту страну

тебе. Ббгме не] с ову страну (пре) Дмитрова-дне. То Ье бит

нёг15е с ону страну БожйЪа. Дб^у нег^е с ту страну Са

вина-дне.

§ 221. С генитивом он не означава само место од ко}ега се

неко или нешто раставла, време, начин и узрок него, помешано

с овим последним значением, има тамо и значение намере, — као у:

ДошЬа сьем дьаньас с швдга Посла (за тво] посао). УчинэёЬеш

толйко с мо]ё лубави (за мо]у л>убав). Намл>ерава сьа службе

да идё на Цетйн>е (ради службе да иде). Ктйр ]е с шщъа

дрвь" да до*)ё(за та дрва). Сьа шаке соли мора ]е дьаньас у

пазар (ради шаке соли морао ]е).

§ 222. Не само с него и предлог због врло ]е обичан у овак-

вим реченицама (испреди: Лошъа ]е због швдш йдсла. Намл>ерава

због службе на Цетйн>е — и у свим другим примерима) ; као што

се, обрнуто, предлог ради, али тамо без кра]н>ег и, употребл>ава

место узрочних с и због:

Тужйр га рад грозда грдж^а (грозд ]е био узрок за тужбу),

Ра(д) тебе сьем има пострадат. Побили су се ра(д) стопе зе

мле (стопа земл>е ]е била узрок). Ра(д)шдга (због тога) се

налэутир. Омрзьа сьем ]у рад онога н>ёнога циганисан>а (цигани-

сан>е ]е узрок омрази). Свй га псу^у рад онакве йЩеле. Учинйр

би то ]а млйм рад оне сйрочади, ако и не би рад мене.

То Ъе реЬи да претставници ових говора нема]у оседала за разлику

измену узрока и цил>а, отуда се свака намерна реченица сасвим

лепоможе заменити предлозима с или због с генитивом девербативне

именице постале од глагола ко]им се казусе намера :

Дошь" сьем да се видим с вама = Дошьа сьем због ви1>ён>а с в'ама.

Идё к вашо] Г)ёци да се йграу или Идё к вашо] Г)ёци због игранза

Цил> ко]и на нешто покреЪе човека у ствари ]'е узрок ко]и покрет

изазива, и сасвим ]е разумл>иво откуд уза}амна употреба узрочних

и предлога за намеру.
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§ 223. Порад и зарад (као и рад се употребл>ава]у обично без

кра]н>ег вокала) су сложени, како се каже у Броз-ИвековиЬеву

речнику, из предлога но и за с предлогом рад. Они се уз предлоге

из претходног параграфа под]еднако често употребл>ава]у у ка-

узално] као и у финално] служби :

Дошьа сьем аорад (или зарад) ви$ён>а с вама. Свадише се йорад

(или зарад) сшЪйе земле. Тужйр би га йорад (или зарад) грозда

гр5ж^а. Учинй]о би ти то зарад (или йорад) мо\е луб'ави. Зарад

(или йорад) мене ако се ни вратйт нёЬе. Потукли су се зарад

(или йорад) двй]е грабоваче.

§ 224. Као што су се предлози за и йо могли сложити

с предлогом ради, ко]и ]е с н>има ]едног значена, у нове предлоге

опет истог значена, тако ]е и предлог с, значеЪи што и йорад,

могао спреда за ььега срасти и с н>им се сложити у предлог

сйорад, не уносеЬи никакву нюансу у н>егово значение. И та] сасвим

ди^алекатски предлог у оба значена на]чешЪи ]е и пона]чешЬе

се употреблава од свих осталих:

Сйора(д) чеса си дошЬа? Потукоше се ейорад ове нйштавне

стопе земл,ё, Сйорад мене нйкьед не дбдй]0,Сыора(д) тебе се

не видимо, ]е ли? Да ми нй]е ейорад онщьа старьацьа не би му

се ]а вратйла. Не би ти то учин>ёла ни ейорад мене. Моранемо

да идемо ейорад онщьа шшйцьа. Сйорад н>ега би све 1>аво по

ни^. Нйкаквога посла ни!есу имали ве] су отйшли сйора(д)

шдга. Сйора(д) шво]ё $ецё сьем мора да идём. Да ми нй]е

сйора(д) сви'-еша зна би што би(х) чинй]о. Сйора(д) ш.щъа кн>йгьа

сьем мора да се врЪем.

§ 225. У. Тачно ]е да за предлог у с генитивом зна и кн>и-

жевни ]език и остали д^алекти нашег ]езика, и према томе то

ни^е ди^алекатска особина. Па ипак не значи да се, с обзиром

на несразмерно чешНу употребу, ни]е важно на н>о] задржати.

Наравно, предлог у уз генитив значи што и предлог код, и ова]

се последней никад не употребл>ава кад ]е реч о неком предмету

ко]и припада извесном лицу (имену што сто]и у генитиву) или ко]и

се налази у извесном простору што припада том лицу (испореди

горе посесивно значен>е предлога од с генитивом имена лица, Т].

обележавагье тим обликом онога што датом лицу припада).

На1)6(х) га у Мирка (код Мирка или код Миркове куЬе). Ощи

у Лйлё (у Лилину куЪу — код Лиле) да донёсеш решето. Дошьа

]е у шешке (код тетке). Служйр 'е / наш.и\ьа рЩйкьа (у куЬи

наших роЬака, код наших роЬака). А]де у Илще (у Илину куну,
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код Илине куЬе) да донёсеш рало. Мб}а 'е мотика у гьёга (код

н>егове куЬе). Нёмаше му и(х) дома но су у н>ега (код н>ега)

]ёсу ли и сьад онё паре у тебе (код тебе). Ако ]е сат / н>ега

(код н>ега) нёка ти каже ко^а 'е ура (колико ]е часова). Да

нщесу наша 1>еца у вас (код вас, код ваше куЪе) ?

§ 226. До. Поред прилошке употребе н>егове са значением

прилога отприлике (испореди : (5ёди до иеШньас дьань". Има до

дсвели дкъа. ДугЬачка до шридес лакьашБа), што ]е \о\п увек кн>и-

жевна особина, — ова] предлог се, опет више у прилошком зна

чен^, употребл>ава не само уз генитив него и уз све остало

падеже :

Ббгме нёЬе нйко до шй (чешЬе и обични^е него: до Шбе). Нема

ко други до Ьн (ретко се може чути до н>ега). А ко други до

НикЪла (до Николе ]едва ако би било могуЬе схватити у

истом значен>у). Нема ко до ми двоица (или до нас двоица).

Нико не зна до \едини Бог (може и до /еднога Бога). Дошли

су сви до он. Не дам ]а нйкоме до тебе (датив). А коме

йма да се пожали до вама. Он и не глёда нйшта до оно

иман>е, Нема нйг^е нйчеса до ону кукицу и пёшес козЬа. А кога

йма вё] до ону кецу ? Чйм другими до сь" с'екйром? Не би

могьа с други'ем до с шЪбом. О коме има да се стара до

о н>ему ? Нема да брйжб ни о чему до о онщъа Пешее бравь".

Ни по чему га ]а не бй позна до йо ономе блелегу.

Граматике нашег ]езика допушта]у овакву употребу извесног

бро]а предлога. Ме^у тим предлозима набра]а]у и ова] (види

излечу осталих Т. МагеНс, ОгатаМа I зИПзйка 1899, стр. 487. § 490а).

Али, несумк.иво, ове граматике не полазе од савременог кнэижевног

]езика, вей од ]езика народних умотворина. Код савремених пи-

саца предлог до се не употребл>ава као у наведеним примерима.

Нисам га могао чути у интелигенци]е ко]а говори добрим к(ъи-

жезним ]езиком, а нема га зацело ни у веЪини ди^алеката. За

изузиман>е, прилошки, се рш употребл>ава сем, осем (осим).

У источноцрногорском понекад предлог без и, врло често и

сасвим обично, како смо горе навели, предлог до. Зато и имамо

право овакву употребу н>егову сматрати ди]алекатском особином.

Осим ]е, може се реЬи, непознато. Са уметнутим в измену с и в

сачувало се у : освйм креша, освйм нймеша, освйм бджега имена,

освйм лешуркЩе, дакле, за изузимаьье извесних светижа, — и само

као прави предлог. Ако хоЪе да се изузме од нечега страшног :

смрти, тешких болести и сличног, не употребл>ава се ни ]едан
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од горн>их, веЬ предлог лише (некадан>и номинатив парт, презента

глагола лишити — лиша). Ова] прилог (испореди напред: сШд/е,

шрке) постао ]е предлогом преко мешавине прилошког и предло-

шког значена горн>их предлога за изузиман>е. Да се, без обзира

на облик, осеЬа предлогом заклучиЪе се из примера:

ЛОше Пера и Ми}а]ла. ]а к^ка"ла лише браке. Оцрни ме лише

рдда. Лише шво]ё Ъецё луде. — Лише свакдга швдга. Аде да

Бог да се не видела лише онё Ъецё. Ббже, не додйр у дом

лише шога дома.

§ 227. С акузашивом. На се употребл>ава у значен>има ко]а

има у нашем ]езику уопште, с разликом што увек долази уз ова]

падеж, а никада и уз локатив, било да у ствари значи заузи-

ман>е неке површине после извесног кретажа или стално нала

жена на то] површини.

Отишьа ]е на Коийле, а и Живи на Коийле. Сваке гбдине идё

на йланину, и Свакё гбдинё провёде по ]едьан мл^ёсец на йла-

нину. Облеси на клйньец, и Вйсй на клйньец. Метни капу на

главу и Каква ти }е то капа на глйву? Аде на ону главйцу

и По цй]о дьан седй на ону главйцу. Убачи те класове на ша-

' ван, и Камо онолйко класбвЬ8 што су били на шаван? Прими

се на крш, и Стално седй на крш. Оте ли они дб] на вечеру?

Ко ви ]е то сйно] бй]о на вечеру? Бачи ми торбе на швдга

кожа, и Мо^е су торбе на швдга кдн>а. Изй^й на зграду, и Чека

ме на зграду.

Однако овоме и предлог у:

А]мо у село — Што ]е гра]а у село? Кьа(д) Ъеш у брдо? —

Откьад ви ]е стока у брдо? Спушти се у \аму — Нашьа сьем

гн>ёздб у \аму — Савки дьан идё у шуму — По цйр дьан седй у

шуму — Повели су га / шьамнйцу — Равно ]е пет гбдйнЬа откЗ

]е у Шьамнйцу — )утрос ]е отишьа у Подгорицу — Има ве] пешее

годйньа отка живё у Подгорицу — Убачите у убь" двадес грудь4

снй]ега — Има ли вё] воде у убьа? ^ёси ли кренуо >' цркву —

Имаше ли дбета свй]ета у цркву?

§ 228. За. Уз глаголе ко] и казу]у намеру или правац неког

кретак>а предлог за долази уз акузатив места у коме се кретаже

завршава.

Намл>еравам за Цешшье. Мйслиши скоро за БЩоград? Идём

за Кошдр. Кьа(д) Ъете за йланину. Отпрамали (перративно:

отишли) ]утрос за Радэвче. Одоше за Блелоглав. ПрЭДе зоре

]е отишьа за Андрщевицу\ Миелите ли скорб за Ком. Има ве)
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петнЬ'с дЬанЬа отка су отйшли за Колашйн. Намйсли'о ]е

право за Машешево.

§ 229. Та] се предлог у оваквим примерима обично употре-

бл>ава и кад уз акузатив веЬ дог^е неки други предлог ко]и обе-

лежава правац:

Мйслите скоро за на йланину ? Спремй]о се за у Бар. Кренуо

]е за у Америку. Намйсли'о ]е за на Цешшье. Упутйли су се

за на сабор. Спрёмате ли се за у Подгдрицу, за на ]олЬвицу,

за $ цркву итд.

У оваким случа]евима \а не видим нагомилаван>е предлога ради

по]ачавак>а значен>а ко^е носе (у претпоследню] групи за има значение

предлога у и на и да се н>има лепо заменити), веК — елиптичне

реченице; Сйремщо се за у Бар, држим да ]е равно са: сйремио се

зайушовале у Бар. Елипса ]е бар у реченицама са глаголима зна

чена сйремшйи, уз ко]е, ]амачно, и иде на]чешЬе односна група

предлога. Може се фш допустити да се из оваквих реченица ра-

ширио предлог за на оне у ко]има би претпоствлено елиминисана

реч била сувишна.

§ 230. Такву употребу предлога за нисам мимоишао из узрока

што ]е врло честа у свих претставника источноцрногорског диа

лекта, али као сасвим ди^алектску вала истаЬи употребу н>е-

гову, опет уз глаголе кретан>а, место предлога йо, где му ]е

главна служба да обележи цил> кретан>а :

Оправи за н>ёга (по н>ега). Потрчи за сшрйка. Послали су за

дЪкшора. Ъ'\№ за они косщер у Марка. ОЬете ли додйт за ову

Ьёцу? б]ди за Тддора да до^е дома. Нёка бйдне готова кьа(д)

до^ем за воду. № сьем ве] бйр заспа кьа(д) су дошли за

мене. ПоШрчи за кума Мйлоша. Од]урйр за другове. Отйшла

]е на Андрй]евицу за йёнзщу.

§231. Ако ]е као у наведеним примерима предлог йо непознат,

не значи да се он уопште не употреблава уз акузатив (сасвим

]е обично на пр. : йо \едну рабуку, йродаку йо рёфшину ци'ену,

слЪжи рёд йо рёд итд.).

§ 232. Предлог о ни у правом ни у преносном значеььу не

долази уз ова] падеж. Предлози, дакле, на у и о, ко]и иначе

(мислим на кн>ижевни }език) сто]е уз акузатив и локатив, овамо

су могуЬи или с ]едним (нам у, како смо видели, с акузативом)

или с другим (о с локативом) од тих падежа. Ни^е такав случа]

и са предпозима ко]и захтева]у акузатив и инструментал. Ме$у

над, йод, йред и за употребл^ава^у се уз оба падежи, али
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у народу овог кра]а нема осеЬан>а за н>ихову правилну употребу.

ВидеЬемо из примера:

а) с акузативом:

Згуч^о се меку онё /еле и чека. Заббла меку йрсше. Носи

меку руке. Бачи онамо меку юмйле. Ъутй по вьаьан меку

онё борове. Онб^ё, меку коигкеле сваке гйдине порастё велика

трава (забележено у Лэешкопол>у). Ено га меку дубове. —

Иза^й Пред враша. По вьаздьаан с"едй йрё(д) цркву. Ето га

тамо Пред обор. Свежи говёда Пред Щашу. Б.ъёше и он йре(д)

ЪелЩу, Намоли се йре(д) куку. — Наклбни се над убЪ" да ни]е

пало у воду. Сшо/'й над ону велику йровалщу и не смй]е ни

назад ни напрй]ед. НаткапиЧ) се облак над РумЩу. — Увуче

иод шшйце. ,|ош од лани сто]и йод кров и нйко га не узйма.

Метнуо сьем га йод сламу. Држйтё га йод квасну сламу. Метни

то мало л>ёба йод сь"ч. }е ли лёб и ]5ш йод сь"ч? Тако ]е

кЬад му нема нйшта йод кайу (кад ни]е паметан) Убл>ежаше

йод букву. Виде се йо(д) Дебелу Главйцу. Сьад живё йод Велё

Брдо. Свакё године л>ёту]у йод Каменик. Кьа(д) смо дошли

йод Вели кук пала ]е и нй]е мбгла напрй]ед. Сшшли смо и(х)

йо(д) Живу (брдо,). Виде се нечше кбзе йод Вейру/ак (Ъпет

брдо,) Ено и(х) йод вр(х). Што фйн ора(х) растё йод велу

кошкёлу. Умьаче за брдо. Криё се за зьад. Остави ]и(х) тамо

за главйцу. Умьаче за оне гране од трёшшё. Скрй]о се за бор,

и не излазй бдонле. Замени левбр за йас. Имаше ли му левОра

за йас. Умьакоше за шйбуш. Зар му не вйдиш цингар за уво.

в) с инструменталом :

Бачи*ьо га онамо меку дубовйма. Остави торбу меку гранима

5(д) дри'ена па иди. Догна ]и(х) меку сшоговйма па иди дбма.

Наш ]е катун меку онщема нЩвиши'ема пропила. Кьа(д)смо

дошли меку главйцама тьадёр ни ]е нам пало. Побачили смо

и ово меку йрви'-ема бунйнама. Тьамьан кьа(д) сьем дошЬа меку

Шрайовима с?ёти!о сьем се да сьам заборави'о врёЬе. Бл>ёше

онамо меку вёли'-ема кршима. — Седё сваку вёче йреш. кукбм.

Изйкй прет куКом. О/ди йред обором и вй^и што чини она крава.

Нй]е ме вйди'о пр^е но ]е дошьа тьамьвн йрёда мндм. Ето ту

йре(ш) шобом. Сьад бл>ёше йред н>йм. До^оше йре(д) шкдлом и

поси'едаше на оне камён>е. — Ви^е ли 1>е улеЬе она тйца йдш

кровом. Не квасиш се барем тй йод шашором. Метни юъуч йэд

оном йлочом прет куЬу. До^ё йод велом мурвом па седе у ону

прашйну. Прёко дЬан побл>ёжё од вруЬинё йод шйглама, а ноЬу
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се спуштй низа зьад йод кревШом, те полоче ^ца. Завуцй се

йод ионшвом па мучй. Мнбго ти }е йод глйвдм па зато крчйш

по сву но]. Свё што свучё сьа себе мётнё йод глйвдм.

Наднёсе се над вашром и не дйже се по цй'о дЬан. Навила

се мьагла над Кайом Морачком. Намршти*о вл>ё^е над онщема

вели1ема очйма. Нал>ёже над }амом и одма(х) се зауставй.

Сваки дьан до]аве над нашлем кашундм ка да се ругау. —

Има ли што у ону ббчицу за нашкёницом. Метни тамо за

кревШом. Дбди свако вёче за витом куком и слуша шт5

чёлад зборе, па иосли'е препричава и дода]ё. Свако $тро

ручау тамо за кршом. Довече ]и(м) понеси мало листа за кукол,

па ]и(х) одма(х) врнй у по]ату.

Сасвим независно од онога што иначе захтева глаголска

радн>а, ]авл>а]у се са овим предлозима час акузатив час инстру

ментал. Не може се реЬи ни за ]едан кра], ни за по]единца да има

осеЬан>а за правилну употребу ових падежа с горн>им предлозима,

као ни то да се у свим случа}евима има више склоности за

чешЬу употребу ]еднога од н>их. Обично ]е да се у ]едно] реченици

употреби, рецимо акузатив, а одмах иза тога Ье исто лице у

потпуно слично^ па и исто], реченици употребити инструментал.

Отуда се и може десити да у датим примерима на^емо ]едну

реченицу с истим предлогом уз оба падежа. Свакако, нетачно

]е казати да ниуколико и ни у }едном случа]у ни]е могуЬе утврдити

неки одре^ени систем.

§ 233. Предлог йод кад не значи исйод, веЬ йри, па се у том

значен>у употребл>ава уз имена неког узвишежа или каквог пред

мета, никад не допушта инструментал, вей иде исюьучиво с аку-

зативом (испор. горе у веЬ датим примерима: идд брдо, йод вр(х),

йод главйцу, йод Живу, йод Вёйру]ак, йод Веле Брдо итд.). А

важнее ]е много што се имена живих биЬа не употребл>ава]у

ни с ]едним у акузативу:

До^оше меку нала срби]ански офици'ерй. Ускочй зец меку

вала. Меку Подгдричанима га ни^е онаквбга дОдйло. Уни'о

меку женама и меку кецом некьакьав стра(х) и забуну. До^у

ови учевн>аци меку селацйма те ]и(х) науче нёраду, а меку

кевд]кама (до^у) ове што учё школу, па и чобанице пострй-

гоше кбсу до*>авол>а. Не пуштайте га да излазй меку кецдм.

— Дошьа ]е ту йредь" мном па плаче. Сёди тамо йре(д) Тддо-

ром. Не сй]еда йре(д) йгием старцем, \а ! Препри'ечйр си се и

мёЪеш ту штйцу йред н>йм те нйшта не видй. Изнёси здравицу
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йред свашовйма. б]де сваки дЬан йред женима и купи по не

тто. Кьа до^емо йре(д) судом оглёдаЬемо се. См^еши таквй

изйс йред ма\ком? — Увукла се змй]а йод н>йм и изёла га за

трбу(х). Вйг^е ли како се ^вуче она баул>йна йод Маркдм?—

Наклонно се надь" мном и прйча ми нёшто. Цичё му тйчи у

руке, а ма]ка ]и(м) долеЬёла над н>йма па ]и(х) зове. Над мар

ком ]е долетйр ьан1>и'о и чува ]у ;

дакле, с предлозима: над, ме$у, йод и йред имена живих биЪа,

казивала се именицама ко]е било врете или личним заменицама,

употребл>ава]у се само у инструменталу.

§ 234. Предлог с (сьа) не иде само уз сощфтив, вей и уз

прави инструментал, уз та] падеж за ору^е, ко]и се иначе упо-

требл>ава без предлога:

Разбйр му 'е главу с каменом. Сь" шшайом га испребй]а. По-

секьа се сьа секйром. НёЬё се мо] с мошйком но га прекопате

с йалдм. Извади с Шом ламом мало воде. Вёжй сй]ено с урйв-

ком па га прими на зьад. Оно што не могне кбса покупипете

сьа срйом. Утоплйр се с кожувом. Покрй]еваши се вё] с чи.н

до с шдм йонзйвом? Огрнй се сь" сшруком па (х)а]де. Не знам

]а 1>ё ]е отирач но се отри с кошулом.

И изван овога значена, ма и не био падеж за за]едницу, инструмен

тал, у значенэима ко]а су се из првог развила, има уза се предлог с-

^си ли задов0л>ь'н с иеййшом? ОжалошЪён ]е сьа смрку сво]ёга

брата (узрок). То ]е на]богатй селак и сь" землдм и сь" сто

ком. Сиромашни сь" жйвщ'ем и сьа землдм. Каквй сте сьа жй-

шом овё године? И мали с шй/елом могу бит велики с душдм.

Како сте задовол>ни с шрговйнбм ? Спр^ечени смо бйлй сь"

сни'еюм.

Употреба предлога с уз инструментал и кад ова] значи ору^е

ни]е особина само ових, веЪ и осталих ]угозападних говора наших.

У свима ]е, ]амачно, посредан или непосредан тали]ански утица].

Али док се у неким д^алектима, дубровачком на пр. (Р. Вис1таш,

ЭиЬгоуаШ с!|']а1ека1, Кае! 65), инструментал сам никако не упо-

требл>ава, — у нашим ]е у оба горньа случа]а могуЬ и без пре

длога, ма да ]е као у наведеним примерима обични]и.

§ 235. Дво]ство употребе правог инструментала с предлогом

с и без н>ега довело ]е до обрнуте синтаксичке особине да се

за]едница казу]е иструменталом без предлога с. Као орут^е, и дру-

штво се може казивати на ]едан или други начин, али само

у делу ових говора :
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Нёшто се сва^а дирёШорем. Не смй]ем йусиШ'ем колем. Блёше

Милйкем у при]атела. Разговаше калуфером кад ]а налёго(х).

Позна]ё се Радованом. Мй Ьемо копима и говёдима иадом, а

ви Ьёрате сйтну стоку преко планинё. Не дружи се онщема

галидШима. Не смй]емо йрасадма тако рано крётат. Вйг^е ли се

нашом аланйнком. Позна]ёши се тамо онщема нашикма? До

бро се полутйф кайешандм.

Два од наведених примера чуо сам у БратоножиЬима, три у Ку-

чима, а све остале у Зети, што значи да особина припада двема

гранама нашег диалекта (зетскоподгоричко] и кучкобратоно-

жиЬко]) — у осталима овакво казиван>е за]еднице апсолутно ]е

непознато.

§ 236. Интересантна ]е редупликаци]а предлога с. СудеЬи

по томе где се употребл>ава, рекло би се да ]е то утица] мето-

хиског говора. Од источноцрногорских за н>у зна]у само прет-

ставници васо^евиЬке гране, и то не сви под]еднако; док се у

околини Берана и Андри^евице, у Полимлу и Велици доста често

чу]е, преко Трешьевика ]е врло ретка. Али по ономе што ]а

мислим о узроцима тога удвостручаван>а, то неЪе бити за}едничко

васо]евиЬком и песком говору. Какве ]е природе у Метохи]и, — не

могу сигурно казати, а у Васо^евиЬима ]е свакако гласовног

карактера. .|авл.а се само у случа]евима кад се реч с предлогом

с почин>е непчаним консонантима л, н>, к, к, ч, и и, па се предлог с,

из]едначивши се с н>има по месту образованна и поставши ш,

престане осеЬати као предлог. Само овакав заюьучак се да

извести из примера:

сь" шн>йм, сьа шгъдм, сь" итйма, сьа ииъега, сь" ииьё, сьа шн>й(х),

сьа шн>егдвом, сьа штеговиема, сьа ш/Ъёгуша, сьа ииьйн&ема

сьа ш/Ъемцйма, сьа шлулашке, сь" шкецдм, сьа шкевд]кама, сь",

шкаковйма, сьа шкулеШом од шойа, сьа шкуйом, сьа шкуркама,

сьа шкирй/ом, сь" шчашом, сьа шчешлем, сьа шчауром, сь"

шчивЩом, сь" шиейом, сьа шиамЩе, сь" шиамадана, сьа шиуйе-

лешдм.

§ 237. С локайшвом. Чиььеница што службу локатива с пред-

лозима на и у врши акузатив сужава знатно употребу тога облика.

Кад се томе ]ош дода чинъеница да предлози блйзу, йрёма, прошив

иду у овим говорима ]едино уз генитив, а никад и уз локатив, поста]е

]асно да ]е употреба овог падежа ограничена на маньи бро] случа}ева

и доста уска према употреби ььегово] у кньижевном ]езику и ди]а-

лектима ко]и се у основици шегово] налазе. У накнаду за то, с пред
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логом о се уптреблава локатив и кад xofce да се н>им означи заузи-

маже извесног положа}а иза неког кретан>а, }еднако као кад xofce

да се каже да се неко или нешто стално налази у ]едном положаjy

— конкретниje, и уз глаголе кретан>а као уз глаголе мирован>а,

и HaJKOHKpeTHHJe — и онда где се у другим ди}алектима употре-

блэава акузатив :

Облеси га о грани. Обл>ёси пушку о рамену. Окачи о fauny.

Закачи се драча овци о рёиу. Извлёшали месо о грёдь". Обл>ёси

то о vuBuœyky ; —

као : Пушка му je о рамену, а сабл>а о иасу, Виси о 1слину, о грлу

jo(j) je ^ендар обллшен, Цй]'о дЬан носи драчу о реиу.

§ 238. По за извесна значен>а тражи покаткад акузатив,

али много чешЪе иде с локативом: Прода}ё га ио на/вишу ци^ену

необични]е je много него : Прода}ё га ио на/вишо/ ци^енй.

За обележаваже заузимажа неке одре^ене површине упо-

треблава се с овим предлогом, дакако, само локатив:

Скита ио сёлЬ". Иде ио баигшинь" и йо ливйдь". Шетау йо

OBÛjba врова. Пасуму овце йо ономе иолу итд.

§ 239. Предлог орисасвим као и у кнэижевном ]езику означава

налажеже тачно до неког места или предмета и захтева локатив :

При брду, ири kpuiy, При дубу, При Ьамену, ири селу, ири гранЪ"

При лоНва, ири йлошу, ири мосшу, ири ногу, ири главйци.

Од преносних значежа HaJ4euihe je значение као у примерима :

Што je он ири мене (локат.) Hиje он ири брошу нйшта. При свему

¡аду (поред свега }ада) опет сте лй}епо. Он ми je ири срцу итд.

§ 240. Конгруенци/а. Именице Koje су по природи мушкога, а

HMajy промену и облик именица женскога рода, не ocetiajy ce увек

тако, и речи што се на н>их односе у више ory4ajeBa ce не пона-

ша]у као у кжижевном jesHKy. Код именице слуга, Koja je ]една од

на}чешЬих овога типа, облик je толико утицао на гублеле природног

рода да се престала ocetïaTH именицом мушког рода. Слугом се

онамо чешЬе зове служавка, бар исто толико често колико и

мушкарац KOJH y некога служи. За мушке су опет познати други

називи : Пристав (кад чува стоку, обично), HajaMHuk, MOMt>ak. Кад

се све то има на уму не треба се чудити зашто се каже:

Слуга BOJBoduHa, слуга kaueutuHOea, слуга сёрдарева, н>ёна, н>йна,

Шва/а, гьегова, свачщй, ничи/и - слуга, —

а не с атрибутом у мушком роду. Ова je, дакле, }еднака имени-

цама Koje значе и мушко и женско биЪе, а то су обично погрдни

називи за казиван>е негативних особина извесних личности, као
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што су йланица, мангуйчина, фукара, варалица, нишшавчйна, р$а,

уклёшва, нагрда, кукавица. Наведене именице су само женског

рода, и каже се ]едино.-

ПрОЬё она йланица, Ьйасна мангуйчина, велика кукавица, ве

лика Ща, велика нишШавчйна, нЩгора варалица, йогана уклёшва,

нагрда бджа, фукара безобразна, —

а никад: велики и.ьатща, ойасни мангуйчина итд.

§ 241. Супротно томе, све именице ове врете ко]е су називи

мушких лица, не и женских, иако има]у промену женског рода осе-

Ьа]у се и управл>а]у као остале именице мушког рода. Не само

у ]еднини, вей и у множини, атрибута, ко]и се доследни]е од свих

осталих речи у реченици слажу с реч]у кор] припада}у, уз именице

судй}а, владика, вывода, сШарешина, сго]е обично у мушком роду:

Два судЩе андрй]евичког суда не бит премл>ёштени. КЬад ]е

наша црква освеЬйвана дба владике су дошли. Свй выводе 5Ъау

доЬи на Цетйн>е, па сёди по мл>ёсец дЬанЬа. Сви сшарешине Ье

бит суспёндовани. Окружни судще из Подгорице. Свй вд/воде из

ДрёкаловиЬа куЪё. Во]нйчки сшарешине сьа Скьадра.

242. Интересантно, и измену ових именица има разлике. Док

уз множину првих две]у атрибути сто]е иаоъучиво у мушком, уз

множину именица во/вода и сшарешина, истина, — доста ретко, атри

бути могу бити и женског рода, ^ш ]е интересантни]е што сам

у Васо]евиЬима, и не само од ]едне личности, чуо и уз лична

имена мушког рода бро| 2 у женском роду. У причан>у о дво-

]ици знатни]их л>уди из онога кра]а стари]и Ье обично казати :

Нй]е у свё Васо^евиЪе било бшьй]Ьа л>уЬй од двще Зарй/'е. Двще

ЗйрЩе од горьье най]ё. Одили двще Ъарще у Плав код некаквога

бега. Кьа дбЪу двще Зйрще цщо сабор скочй на ноге —

и тако скоро увек кад треба за]едно споменути ова два народна

]унака, ко]и су се звали истим именом.

§ 243. Удал>ени]е речи, природно ]е, идеално се слажу, како

код прве трупе с граматичким, тако код друге с природним родом

речи на ко]у се односе:

ДЬшла ]е слуга за волове. ^ ли в и додйла слуга ко/у сьем

ви ]§ посла, ^чё кьа(д) се они будала врнула дома. Онакву

будалу ка што (')е они ваш зет ]6ш ни*есьам вйЪа. Велике

йланице фала Господу Богу.

а:

Зар ви ни'есу тако и сшарешине казали. Наше сшарешине су

се изми'енйли. Нема дьаньас онакви]е какви су бйлй во]воде из
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куЪё ДрёкаловиЬа. Од на]мьан>ега до на^вишега старейшие су

лишена чина зато. Свй су га сшарешине шйЩели. Незадоволне

вЩводе су йоблегли у Срб^у.

Може се ипак реЬи да ]е код обе групе случа]ева слагайте по

природном роду доследно, ]ер су се, веЬ ]е речено, именице у

у прво] престале осеЪати именицама мушкога рода.

§ 244. И у другим неким случа^евима, ако су речи ко}е

се ]една на другу односе удаление, природни род се чешКе

]авл>а:

Оно нЩсшарще ди'еше ми 'е ]'учё дошьа из во]скё (зато што ]е

то дете мушкарац). Онако бйсшрд ди'еше пбели'е пёшес годйнь»

осшави'о *е школу, и сьад седй дома. Онако лЩейо момче и

да нй]е мдгь" т\ лёпшу г^ево^ку. Да остави без школе такб

йамеШно ди'еше, а учй]0 би тьамьан ка она друга.

Такво ]едначен>е се не врши и мегру именицама ко]е су стварно

женског рода и речима што се на н>их односе; не каже се, за

дево]чицу на пр.: ди'еше кд/а 'е дЬшла. А то ]е и сасвим ра-

зумл>иво. Треба говорити о односу измену именице дщёше и ььеног

предиката или релативне заменице, а како се ди'еше тамо каже

само за мушки род, а никако и за женски, — то тамо оваког

односа и не посто^.

§ 245. ПреимуЪство природних облика пада у очи код име-

ница мушког рода у бро}ева 2—4. Атрибути таквих именица слажу

се с н>има, али чешЪе сто]е у одговара}уТ1ем облику множине:

МЬ]и два браша су старй о(д) тебе. Тво]и Шри ейна. Оба Мйр-

кови вдла. Они Шри велики иера. Вйди'о сьем н>егдве два ейна.

Посекьа сьем оне шри велик! ораа. Свй чешири наши друга, —

обични]е ]е него : Мо]а два браша Твд/а шри ейна. Оба Мйр-

кова вдла, иако ни ово ни]е ништа необично.

§ 246. Интересантно ]е да се и атрибути именица средн>ег

рода у таквом положа]у употребл>ава]у каткада у облику мушког

рода:

Нэёни два ока ври'едё другу ^евб^у. Оба ми мо\и дка испа-

доше из главе. УдариЪу те док ти дба ШвЩи ува зациукЬу.

Наше шри села нй]е зафатила, а све друго (')е опалила. Све

чешири иера сьем ]а купйю.

С ]едне стране, облици множине средн>ег рода слажу се с обликом

у ко^ем именице и ньихови атрибути сто]е уз речене бро]еве, и

услед тога се облици овога рода не би изменили ни кад би усво]или

множину; с друге стране, за мушки род посто]е дво]аки облици.
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БудуЪи да за именице средн>ег рода у овом случа]у вреде иста пра

вила као за оне што су мушког рода, то су оне по аналогии могле

прихватити атрибуте именица мушког рода.

§ 247. Делови предиката сасвим су ретки у облику KOJH

захтева бро]на конструкци}а. И кад ce qyjy такви примери сваки

пут je то код личности чи}а je типичност говора несигурна, —

увек код луди KOJH су ман>е или више у дотица}у с книгой.

Праве народне конструкци}е су као у примерима:

Mofa оба pdfiaka су чули. Оба су му йрсша upekùnymu. Jècy

ли joui дошли они два kötba. Казали су ви она три eoJHuka

Koje сьем посла к вама. Сви чешири су ме доче!сали не може

бит боле. Замйсли, сломлена су они шри бора на вр Обруча

(назив места). Оба су се иоируга uckûdajiu. Сви шри ypïïeka су

навлаш (намерно) исиреМдани и кон>и поведени.

Уз именице средььег рода }едно или друго:

Оба наша села су oпл>àчkaнa (или оп.ь'ач'иини). Она шри йера

што си ми тй Kynftjo су Поломлена (или иоломлени). Оба ko-

лена су ми озебла (или озеблн).

§ 248. У реченицама Koje се односе на 6poJHe конструкщф

релативне заменице не ysHMajy облик именица из тих конструкци]а,

Befe ce с н>има слажу у природном роду:

То су два башал^она koju су се нäjдyжe задржали на положа"}.

Они два сшрашливца koju су на}први доблёжали из Ецёговинё.

Вйдиши како сваку вече позно иду они два-шри fiâAa koje учй-

тел> сваки дЬан оставла без ручка? Оли ми вратйт оне трй-

четири овна koje сьем ти прода лётос.

JeÄHaKO атрибутима и деловима предиката, релативне заменице

што се односе на бро]'не конструкци}е средн>ег, могу имати и облике

мушког рода:

Полйцё и Каранов До су два млесша kdju на]више држе влагу.

Jecy ли ти се допали они два масшйла (}едно je било црно, а

друго црвено) koje сьем ти Kynñjo. А он нйкьвд ни дошЬа Hftje

у ова два села koju су ми на^више гласовь" дали. Немамо што

друго за вечеру нако она два — шри ребра koje сьем тебе (датив)

спремйла.

Шта више, чеш^е се употребл>ава]у у оваквим него у облицима

средн>ег рода.

§ 249. С обзиром на то што се на веЬем pacTOjaH>y употре-

блава]у природни, а ман»е облици зависни од сполне форме неке

речи, }авл>анэе предиката и релативних заменица умушком, и кад

1ужнословенски филолог 8
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су по природи средн>ег рода, пре Ье бити засновано на друго] ]едно]

чин>еници, него на формално] ]еднакости именица мушког и средн>ег

рода уз бро]еве 2 — 4. У реченицама с тим бро]евима имамо, дакле,

више подмета казаних овом конструкциям, а уз разнородне, па

и подмете кад су сви средн>ег рода, део ньихова предиката и

релативна заменица еще у мушком роду. (Испореди у реченицама:

^гн>е и теле ко'\е чувам су ми се найасли, Око и уво су ме

заболели).

§ 250. Уз збирне именице на - ад и атрибут и предикат до-

лазе само у множину средн>ег рода:

Ниша шелад су дошла. Петрова ]'агн>ад ]ош ийсу. Тойовска $улйд

су леКела на свё стране. Сшринина шелад су йосала, а наша

ни'есу. БйЪе наша кон>чйд идклана пошто су они н>йна добле-

жала у трк.

§ 251. Збирни бро]еви предикат обично захтева]у у множини,

али се ова] каткад ]авл>а и у ]еднини. Обрнуто, атрибут ]е много

ре1)И у множини, — обо]е по принципу да се ближи реченични

делови слажу обликом, а да се на веЪем отсто}ан>у ]авл>а при-

родни бро]:

Наше дво]е $ецё су йрдшла, а друга су сва Попадала. Кьад оно

дво]е дЩу. Она старта смо прбдали рш кьа(д) су се бачвала.

Кьа(д) су куплена она н>йна дво}е-шро\е Просади. Ваше Пеш-

ньасшоро гЬведи мЫу да Поищу вйше и од пе(т) стотина сйтни]Ьа

бравьа. Свё чешворо шёлади су \о(]) линеала. Што запуштисте

шо дво]е ]агн>ади? — Оно десешоро су давно осшрйжена.

§ 252. Бро]не именице на-ца атрибуте могу имати у женском

роду ]еднине, али пошто су оне име }едне скупине, извесног бро]а

мушких лица, н>ихови атрибути су према правом значен>у чешЬи

у множини мушког рода. Предикати и остале речи ко}е се на Нэих

односе, дакако, могу бити само у овом облику:

Свй чешвдрица (а не би било необично ни сва чешворица) су

давно ошйшли. Овьа дво^ица те чекат. Они шро'-ица ко]и су и

]учё ту били. Кажй н>йма двоица да не дбде. Вас двоицу ко]И

се стално свЩаше мбрау да казне. Ови йешорица су се йрщй-

вйли зе селйдбу. Ка(д) се врну она двоица. Поздрави ми онё

шроицу. Овй чешворица су на]боли.

Тако сасвим сто]и са слаган>ем са именицама: Пешйна, шесшйна,

десешйна, Пешньасшйна, шридесшйна, осьамдесешйна, — ко]е се

овамо, поред горн>их, употребл>ава]у у истом значен>у; управо

место н>их, ]ер су оне [на -ица од бро]ева пет навише врло ретке
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и н>ихову службу врше ове о ко}има je реч. Бро]ан>е бро]ним

именицама место простих бро]ева иде овако: двоица, шроща,

чешвороица, иешина, шесшйна десешина иешньасшйна

шридесешина итд.

§ 253. Пошто збирни бро}еви, како je y сделку о морфологией

речено, не nosnajy облика множине, то плуралиа тантум и остале

именице Koje се с н>има аеднако nonauiajy, уз }еднину средн>ег

рода сваког збирног 6poja cToje у ген. множине, — сасвим као

уз просте бро}еве од 5 навише :

дво/е ulokb", Gipoje гусьала, дсморо iäkba, десешоро kÔAb", daôje

очаль" (наочара), чешворо врашь", шрд/е оаьа«5%5а, Шрд;е чарййьа,

deöje pykaeuiib", deoje-mpoje свашОвЪ" итд.

§ 254. Именице и заменице. Bpoj за]едничких именица среджега

рода Koje место облика множине употребл,ава]у збирне именице

нешто je веЪи него у кжижевном jesHKy. Ta се особина пренела

на све Koje означава]у ма какав мали предмет. Не само : дугмйд,

пулйд, дебйд, веЬ тако и:

зрнид, йуцйд, срцйд иерид, звонцйд.

Али те именице HMajy jom и облике праве множине, KOJH су од

набро}аних збирних именица истога значен^а прихватили употребу

збирних бро]ева за казиваже колико их има на 6pojy. Према де-

сешоро иуцади, срцади тамо се каже: десешоро иуцБ", зрньа,

срцЪ", ОёрЪ", па се одатле употреба збирних, место простих 6pojeea,

раширила на све за]едничке именице сред, рода:

шсШоро ийсЪамьа, десешоро сель", свечешворо Ноль", öooje Голень"

иёшоро ¡езерьа.

§ 255. JeflHa од на]познати]их особина ових говора je употреба

акузатива }еднине личне заменице 1, 2 и свакога лица, место

датива и локатива. У то] особини ja видим уопштену употребу

с предлозима на и у. Употреба ова два предлога пренела се, по

моме мишл>ен>у, и на предлоге KOJH иначе захтева]у локатив, а

]едначен>е датива са овим било je затим могуЪно путем аналогов.

§ 256. Облик акузатива }еднине за мушки род релативних

заменица }еднак je облику генитива (а не номинатива) и кад се

заменица односи на какав предмет —

а) доследно, ако дата реч на Kojy ce заменица односи CTOJH

у генитиву:

Искочй}о 'е }едьан комат од онога kocufepà kojeia смо jy4ê до-

ниели с MâjcTopa. Obern ми продат пешее бремена од онога

лйсша kojeia си jy4ê paзвpшйjo? Сломили смо }едну ногу од
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онЪга шаулина ко/ега смо купили у Илй]ё. Морали смо да пот-

кйдамо нбге од онога кревеша ко/ега смо начинали у дбн>у куЬу,

е нй]е могьа да улёжё на врата. Убрали смо барем 10 6кЬа

с ораа ко/ега смо усадили при]е три-четири године. Скочйр

одломчиЬ с камена ко/ега ]е теса и удари'о га посрёд бка. Да

ми и два-три метка од онога левдра ко/ега си ми дьарова, —

свако]ако у тежн>и за из]едначаван>ем по облику са реч}у на ко^у

се заменица односи; да се лако заюъучити на основу тога што

}е овакав акузатив ипак ре^и иако обичан —

Ь) у примерима где ]е реч на ко1у се заменица односи у ма

ком зависном падежу сем акузатива и генитива:

Мйсли*о сьем да идём к ономе камену ко/ега ми тй показа.

Тек кьа(д) сьем се примьакьа ономе брй/егу ко/ега ви продаше

Лэеворёчани вй^е(х) да сьем се изгубйр. — Удари ]е тьамьан

онй/ем камашЬм ко/ега му 'е дала да й]е. ОНе да ]и(х) презйми

с /еднием иьйликм листом ко/ега 'е купйр за 50 крунЬа. —

Како Ъе о камйШу ко/ега нема чим присмочйт. Свакб ти вйсй

о ономе дрй/ену ко/ега си ктйр посё]. Обл>ёси о ономе клйнцу

ко/ега сьем зацука у зьад, —

под]еднако ]е обично као кад се место ко/ега употреби ко/и.

с) Ако ме^утим та реч сто^и у акузативу или номинативу, онда

Ъе акузатив релативне заменице у више случа]ева бити ]еднак

номинативу него генитиву. С ]езичким осеЪан>ем масе народне

чвршЪе се срасло:

Скупб не кошта сваки Мм ко/и донбсимо уз тьа брй]ег. Ма ни

орашчиЬа ни овё године ни*е родило они ора ко/и сте продали.

Г" Држй ли капл>ё они ибьан> ко/и 'е Синан начйн>а. Томи 'е цир

; I мрс ко/и сьем л>ётос скупила. ]есте ли сье^ёли они лис ко/и смо

[ а за^едно брали? А ]есте ли закалили онк ко/и блесше сь^енули?

Немоте, вала, мйцат они шрн ко/и кбзе онакб слаткб чбпле.

А могли би акузативи у наведеним примерима бити 1еднаки генитиву.

Важно ]е нагласити да се и у ово] и у претпоследнэО] групи

примера ]авл>а, и то чешЪе, односна заменица шшо, сама и с енкли-

тичним обликом акузатива личне заменице 3 лица; што, дакле, и

шшо га обичн^е ]е од ко/и и ко/ега.

§ 257. Акузатив упитне заменице кога употребл>ава се и кад

се при читан>у мисли на ствари. Ако се неком лицу, ма где у овим

говорима, тражи ]едан од извесног бро]а предмета ко1и га окру-

жава]'у, то Ье лице, ако не зна ко]и му се од ових предмета тражи,

упитати кога да да, уместо шшо да да, иако зна да му се тражи
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нека ствар, а не биЬе. На тражен>а: Донеси ми ]едьан грдз(д)

грож^а, Куйй ми /силу сдли, Понеси кумовима машйку, Понеси

ово ййсмд на йдшшу, Узми мало лёба, Убери ]едно бреме дрвь"

и ел. — у недоумици што ]е тражено или у дивлежу што ]е

баш то тражено, увек се тамо пита: КОга (а не што) да донесем?

КОга да купим? КОгЗ да понесем? КОга да узмем? КОга да

уберем ?

§ 258. Има ]ош ]една важна синтаксичка особина заменица,

али она ни]е за]едничка свим овим говорима. Као у цил>у неког

по]ачаван>а претставници кучкобратоножиЬке говорне гране врло

често, а претставници васо^евиЬке ре^е, испред глаголских облика,

нарочито у вези са облицима помоЬних и рефлексивних глагола,

употребл.ава]у дупле облике датива и акузатива ]еднине од личних

заменица — ако су ове у почетку реченице. Ти поновл>ени

облици су, разуме се, енклитични. Нэихово место ]е непосредно

иза пуних облика, пре повратне заменице се и пре помоЬног гла

гола /е, иначе иза глаголских енклитика:

Мене ми ]е йме Мйл>ица. Мене ми нй]е коле. Мене мие

Радован ка"за. Мене мие мило тако ми Бога. Мене ми се

чини. Мене ми сё смучйло. Мене ми сё правда. Тебе Ши нй]е

жа, чини ми се. Тебе ши ]е послала колач!.3. Тебе ши \ч поручйр.

Тебе ши се учен>ёло. Тебе ши сё улажава, а не мене. Мене ме

видела. Мене ме поздравл>а]у. Тебе Ше грдно напануо. Тебе ше

се сёЪаше. Мене Ьеш ми то учижёт, иако не би н>6]. Тебе сьем

ши то намиенйр. Тебе Ъу ши казат. И шебе Ье Ши нешто по-

слат. Нэему смо му казали. Мене су ме звали. Тебе сьем ше

се сёти'о, а н>ёга не. Нэега смо га вьазда вол>ёли. И н>ега смо

га звали. Мене су ми прйчали. Ову сам особину запазио и

код метохиског становништва. Иако не би био немогуЪ утица]

]едних од ових говора на друге, засад ]а о н>ему не могу говорити.

§ 259. Присво]на заменица за 3"Ье лице у служби суб]ектова

атрибута бива заменена опет присво^ном, али заменицом за сва

лица одговара]уЬег рода и бро]а :

На то га научила евд/а ма]ка. Поручили су му свЩи приятели

да ору на славу. Сяо/а ро^ена сестра му ]е удата за Ивано

вича на вр(х) Доланьа. СвЪ}е н>йве и(м) роде сваке године до

нбвога жйта.

Ова ]е особина искл>учиво кучкобратоножиЪка. Случа]еве такве

употребе слушао сам само код претставника ове гране ; другде

их нигде нисам могао чути, иако сам и нарочито трагао за н>има.
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§ 260. Глаголски облици. Времена се употребл>ава]у са с вим

главним н^ансама н>ихова значен>а. Да се ипак приметити да упо-

треба свих ни]е под]еднако честа. За имперфекат се може казати

да ]е на]чешНи од помоЪних, безличних и других неких глагола,

као: чиниши, радиши, звайШ се, йознаваШи, умеши, говориши, ми-

с.шиш. Бол>е ]е реЬи да ]'е на]чешЪи у из]авним реченицама, у

узрочним, упитним као и онима ко^ма се одговара на та питала :

Здраво и добре блеу. Не мога(х) вйше ^авол>бм. ^ш нйшта

не разумй\Ше. Млаваше он да Ьу га чёкат. Нйшта му се, фала

Богу, не йознаваше. Не умй/йше колико ками. Нйшта ти не

чин>аше. Што говбрау? За ^е се сйрёмйше? Ъе бкау да иду ?

У кога блеше т] сат ? Познавйше ли ме тй оньадьер ? ЧекОше

ли те Стана? Чу]йше ли се што у варош? Прйчйше се да се

брзо мдже завршит рат. Изглёдйше врло добре.

Дакле, имперфекат се употребл>ава у временском значен>у, кад ]е

потребно нагласити да се нека радньа у прошлости вршила, а

дуже ]е тра]ала. У приповеданьу и модалним реченицама импер

фекат ]е врло редак.

Аорист, тако^е, у правом значен>у за обележаванье времена

у ком се раджа врши долази на]чешЬе у декларативним и упитним

реченицама:

Сунце залйди, оЬемо ли ве] крётат? Поче да пада киша. За-

боле ме глава. ]а изврйзй нбгу. Сломи Маиа Ьйкару. ]а сьад

не смй]ем пошто се ёно дйже во. До^дше бвце, а йушшшие

се ]'агн>а"д, па йосаше свака. Сврши ли то ? Свршй. До$дше ли

ви !)ёца и(з) школе? Каза ли ма]ци оно што сьем ти рёкБа ?

Прочиша ли ону кньйгу што ти ' учйтел> да. Пренесосше ли

дрва ? Повёзаше ли оно сй]ено ? Найойсше ли стоку ? ПЬмеше

ли се, црно?

§ 261. У неправом значеньу од свршених глагола се употре-

бл>ава доста место, свакако несразмерно чешЬе него имперфекат.

Примера неЬу наводити. А у временском значеньу од имперфективних

глагола сам за себе никад не долази ; ако се, доста ретко, и употреби,

он захтева неку прилошку реч или израз ко]и Ье обележити специ-

]ално значенье ньегово. За исказиванье скоро завршеног момента

пеке тра]не раднье обично служи перфекат, ко]и, наравно, сам за

себе, без друге какве речи, ни]е довол>ан да ]асно обележи дато

значенье. Аорист се рани]е, свакако, више употребл^авао, а сада

се примере постелено, негде ]аче негде слабее, ишчезаван>е.

Под утица]ем честе употребе с перфектом, народ и кад узме
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аорист од тра]них глагола дода]е му извесни прилошки израз,

ко]и Ье ]асни]е истаЬи оно што иначе та] облик сам значи.

§ 262. Употреба перфекта шири се на штету оба проста

претеритална времена, а, тако исто, н>им се исказу^у и радн>е ко]е

су у кн>ижевном ]езику обичн^е у плусквамперфекту. Ово последн>е

време ни]е неупотребл>иво, али ]е доста ретко, мало обично и

некако гломазно уколико се чува. — Сасвим природна последица

вначен>а претериталних времена, ко]а не исюъучу^е употребу ]едног

у служби другог од жиж; — тежн>а да се ]език, с обзиром на

бро] облика, што више упрошЬава.

За исказиван>е прошлих тра]них радн>и у релативном значеььу

ньихову као главни облик од претериталних времена остао ]е

перфекат. Али он ипак ту службу не врши сам. Релативна прошлост

перфективних глагола и н>им се врло ретко казу]е, а на]обични]и

облик у то] служби ]е презент. Примери су тако многобро^ни, као

и другде у нашем ]езику, па их ]е непотребно наводити. Потребно

^е овде нарочито нагласити употребу облика императива. У живом

причалу чешЬи ]е он и од самог приповедачког презента.

Пошрчи \е тамо, а он отишЬа. Те ми изикй, а н>й(х) ]6ш нема.

Поблези паша, а Лука за шим и уфшйи га. Он ти йрочиша оно

писмб, па бдма(х) наййшй другб. Намоли се ]а над оном рупом

кьад ёто ]и(х) свё поклане. Извади га ми, па му да да се на-

пй]е, а он се наЩи па бп на ноге. Раскойа они полумёнту

(темел>) од куЬё и нЩи они замотул>ьак. Зови га ми да до!}е

дома, а он рашйрй руке, па шрчи по они]ьа лйвадьа ка свака"

луда. ОЬаше га Дцнй МилйЪ уфшйи па измлатй. Промоли она

главу проз плот, а ]а йреврнй мотку па по главй. Доки ти мй

на баштину 10Ш о истоку, не йочщева и до поднё" ускойа.

ОЬаше ми Принеси дрва, заколи ]агн>е, меШни га на ражьан>,

оньадьар сёди, а ]а сам врши. Скдчи ти бни ка манйти итд.

§ 263. Доста ретко, али лепо срасло с }езичким осеЬак>ем,

излагайте прошлих раджа врши се и обликом футура:

Ка у шали рёчем му ]а — ни'есмо те ужел>ёли — а он Не се на

то налршйш. па нйкьед вйше у куЬу. Кьа(д) да вйдиш ]ада —

скочйке он ка луд, па по оно] }адо Г}ёци — овудй)е мёкб, ову-

дй]е тврдо. Тй си ми вели учин^о штёту — а ови Ье ььему

скресаш — ни]е истина.

Као што се из ова неколика наведена примера види, претходно

се мора десити нека радша ко]а Ье изазвати ову што се казу]е

футуром. Дакле, радн>а ]е будуЬа, не према моменту кад се при
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поведа, него према радн>и ко]а je изазива. То само jacHO Kasyje

да овакав футур ни}е y временском значежу употреблен и да,

према томе, може бити заменен другим неким обликом — на}обич-

HHje перфективним презентом или императивом.

§. 264. Са неколико разних облика, и различно у по}единим

говорним гранама, HCKasyje ce и радн>а Koja ce врши пре друге

будуЪе радн>е. Ако je таква радгъа веЬ била, без обзира да ли

се вршила, односно извршила, и друга, онда се она у свим овим

говорима казу]е обликом футура II, поред перфекта. У примерима:

Не млйм ja да продаже краву вё] ако га Радован не бидне

видимо. Ако ]и(м) бйдну прй]ьател>и дошли нетё дьаньас ни

]едно бит у Подгорицу. Купиhe га ако му бйдну ддшле паре

из Америке. До]Не и он ако бидне чуо. Ада, ако мостави низ

Тару бйдну Попадали, неЬе га ^аволе додйт. Нема ко бит код

куЬё ако бйдну отйшли на планину. ДаЪе ти JH(X), вала, само

ако он бидне узора. Ако бидне оне друге разда ja hy му примйт

те свёчетири. Ако бидне иорани^о до]Ье npflje подне —

облици егзактног футура могу бити замеььени ¿едино перфектом

одговара}уЬег рода и 6poja.

Ако и прва од две}у радн>а има тек да се врши, онда je

начин ньеног казиван>а много сложении.

§ 265. а). ПредбудуЬа радн>а глагола непотпуног значен>а:

хшеши, смеши, Mohu, знаши, даши, имаши, и с н>има сложених,

Kasyje ce редовно и свуда презентом, али не обичне веЬ промене

жихове по II врсти, TJ. с наставком не.

Ако улиьедну изьебрат послатё ни. Ако могнем донй]е^у ти.

Ако смледнем од Ъока послащу ти. Кьад мене дадне Бог

тьадер fty ja тебе. Ако ни учйтел> зададне млого Hêhem имат

кьа(д) до]. Кьад йродаднеше волове да ми поза}мите некё паре.

Кьа(д) дознаднеш кажй ми. Ако знаднем казаЬу ти. Кьад он

дознадне дако и нама рёчё. Ако имаднемо вйше но за нас да-

Ьемо му, зашто не. Ако смледне нека иде. Кьа JH(M) сам

умледнеш куЬу потрёфит ja ти нёЬу бранит. Ако издаднеше

да додимо код комши]а куЬу Ьемо ви изгорёт.

§ 266. в). За овима су се повели сви перфективни глаголи

I и Ц-ге врете, и Нэихова се предбудуНа раджа Kasyje презентом.

У пиперско} говорно] грани — овде се она разливе од све три

остале — свршене предбудуЪе радьье Kasyjy ce HaJ4euihe обликом

презента :
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Ако здраво ддкё даЪе ти нешто лй]епо. Кьад му ]а Поручим

он Ье ми дон^ет. Пошто ]едьанпут йошЬнем, не вадите ме вйше.

Пошто мало бЪде питаЪу га. Ако га осШ&вй код куЬё мй Ьемо

се послужит, ни пйтат нёЬемо. Кьад направим кл>уч, па зак-

лучамб куЪу можемо ку] бЬеш. Пошто ]3 ве] д]дем свё Ъу га

сам пренй]ет. Ако ускойамд до суботе вёчё у не^ёл>у Ъемо

издйзат. Ако аа(д)не )еяча добра киша о Илйну-дне бйЪе

жйта изббила, а ако йане друга о Велико] Госпожи одма(х)

Ъемо здйзат.

У овим и оваквим примерима употребл>ава]у се и облици фу-

тура II, али некако и сувише „кн>ижевнои звуче уху народном.

§ 267. с) У свим осталим гранама у временским реченицама

овакве радн>е се исказу]у на]чешЬе првим футуром:

Кьа(д) ку ]§ до/ ви Ъете то бит свршйли. Кьа(д) ке се макнут

фрут льако Ъе ]и(х) бит чуват. Кьа(д) кеш тй опет до/ ]а Ьу

бит удала. Кьа(д) ку ускоийш ово мало фруметйна имаЬу да

почй]евам. Кьа(д) ку йослаш живо у планину д6]Ьу ви дви]е

ноЪи да седймо. Кьа(д) кемо сьекенуш афно одйЪемо на Ком.

Кьа(д) кемо йродаш ]аловйну даЪемо ти 500 за неки дЬан. Кьа(д)

ке ни до/ прй]ьател>и дб^еш да ми што помош у куЪу. Кьа(д)

кет свршйш школу одйЬу с тббом па %е бйднеш. Кьа(д) ке се

свршйш ови пут додйЪемо дома седёчке, —

а у реченицама с нюансом погодбе нешто ]е обични^и презент

иако се и у н>има често употребл>ава футур I.

§ 268. Претставници пиперске говорне гране предбудуЪе радн>е

имперфективних глагола у погодби казу]у и ]едним и другим фу

туром :

Ако ку се на зиму женйш (или: ако се на зиму бйднем же-

мй/о)д6]Ьеш ми у сватове. Ако ку добре учйш (ако добре бйд

нем учщо) оли ми дат нешто? Ако кемо радйш ону зёмл>у

(ако бйднемо радйли ону земл>у) имаЪемо жйта дбста. Ако

некеш дйзаш мало сувотё (ако не бйднеш днза мало сувотё)

1>авол>а Марьеч не^е чёкат; —

футуром I нарочито кад ]е потребно нагласити да ]е то услов

ко]и неминовно повлачи вршен>е оне друге радн>е. У временским

пак реченицама прва од две будуЪе радже казу]е се искъучиво

футуром II. Претставници осталих три]у грана и у ]едном и у др-

гом случа]у много обичн^е употребл>ава]у футур први

Кьа(д) кемо сй/аш оно мало земл>ё дб] Ъеш с воловима да ми

помош. Кьа(д) кеш се женйш. пануЪе ти киша на сватове. Кьа(д)
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ке ми сйн бит чиновник неКу се вйше мучит. Кьа(д) кемо ко

сит ливаду 5на Ье ни спрёмат пбнешто да й]емо. Кь*(д) ку

чиШаШ навече 5на Ье ми држат лампу.

Употребу футура првог у овим реченицама об]ашжавамо не

само чиженицом што се времена у релативно] употреби ме^усобно

могу замеживати, веЬ и тим што се у жима не зна ко]а раджа

претходи. Имперфективна без даван>а каквог ограничена не може

у ствари бити завршена, а ограничи ли се, преста]е бити импер

фективна. Као у датим примерима раджа тра]них глагола ]е исто-

времена са оном другом будуЬом раджом, па ]е и разумл>иво што

се казу]е истим глаголским обликом.

§ 269. Од свих глаголских облика не употребл>ава се ]едино

претеритални партицип II (глаг. прилог прошли), а и нема какве

неопходне потребе за жегову употребу. Оно што би се жим

казало, и што се обично у кжижевном ]езику казусе, тамо се лепо

рече ра.шщешш реченицама. Док се споредне реченице скрапу

у прилог садашжи, ако им ]е раджа ]едновремена са раджом

главне реченице, — споредне се радн>е што претходе главним

не могу прилогом казивати, ]ер облик ко]и би ту службу вршио

тамо ни]е познат. Изузетак чине неки од глагола што по значежу

своме могу имати и свршени вид. Два од жих чуши и видеши,

будуЬи с ]едне стране перфективни, има]у облике партиципа. пре

зента, али, у том облику употребл>ени, они у реченици не значе

никада раджу ко]а се дешава напоредо с другом, веЬ раджу ко]а

]е била пред жом. У примерима:

Чу]уки то Марко спрёми се оде право у Колашйн. Вйдеки1)

она да ]у нёЬе послушат дйже се и сама га понесе. Чуч'уки

да ]е била погибла жб] се вйше ту но] не трепну, а сутра

рано на пут. Чу/уки да р 'е сйн погйнуо он се скамени па ни

сузё да пушти. Вйдеки да Ъе се утопит скбчи за жом онако

с ал>йнама. Ч'у]уки што збори нардд вйше га нй]е излазила. —

партиципи се, дакако, могу развити у споредне реченице (временске,

узрочне, допусне), и у свима ]е раджа, у партиципима садржана,

ограничена — била пре радже у жиховим главним реченицама.

Партиципи овде значе: йошшо \е яуо, зато ишо /е видела, /сад у'е

чула, и ако /е чула, /ер \е видео и кад \е чула; — по значежу су

дакле свршени, иако као такви не би могли имати облике парти

ципа презента.

') Овде имамо посла с дисимилацифм, а не с каквим екавизмом неке

друге врете. ,
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§ 270. Начин везиван>а реченица и йо]единих речи. Ме^урече-

нични однос ]е као у кк>ижевном ]езику и веЬини ди]алеката, али

се на везивап.у реченица важно зауставити са неколико напомена.

Известан бро) свеза, како оних ко]има се обележава напоредност

тако и оних ко]е показу1у подрежен однос, уптребл>ава]у се ]една

место друге и, нарочито, неколико н>их ко]е су локалног карактера,

значеЪи 1'едно исто или има]уЬи исту функци]у, потисле су сасвим

из употребе кн>ижевне свезе.

§ 271. Раставно или готово се никако, или бар врло ретко

се употребл>ава. А поред ре^е употребе свезе /а:

^а ]а /3 тй. № Ьеш ме послушат, /с Ьу те свега у крв учин>ёт.

№ сёди на баштину, /с врнй онё из ]анкове. ]а сврнй, }а се не

]авл>а, —

(кад треба истаЬи да се мора десити ]една од две радн>е и обе

реченице захтева]у раставну свезу) — нарбичн^а ]е и готово

дедина свеза али:

Али сёди код куЬё, али а]де да донёсеш воде. Мбрамо одйт

]а али тй. Али Ьеш ме слушат, али се нёЬеш зват мб] сйн.

Мбраш чуват козе али овце. ОставиЬемо краву али двие козе.

Покоси косом али покупи српом, теке немо да га наодим онО^ё.

Али купи алат, али остави занат. Донеси ми оно, али немо

ни одйт. Али Ъеш кажйват ко га пбни'о, али Ьеш га тй пла

тит. Али оно плети, али се немо л>утйт ако га оштётим.

§ 272. Са супротним значением али ]е, напротив, доста ретко,

^ер су га потисле свезе: ама и ема- турског и ма- тал^анског

порекла:

СЬа(д) Ьу те послушат, ема да биет не браниш. Она Ье

мб] да доГ)е, ама да вбдй Ьепу сьа собом. Мй свако мбжемо,

ема тй не мбш. Купйр би ти Павле, ема нема парба. }а Ъу

ви дат колико бКете, ема не могу. Би(х) ]ош дьаньас с

тббом ама не могу кьа(д) сьем и(х обеЬа да ]и(х) чекам.

ДошЬа би он, ма не мбже кьад ]е слаб. И Мйлош вели

да му ]е жа, ма му ]а, ббгме, не вл>ёру]ем. Знам да би

ти с нама добре мило бйлб, ма те )а бпет не могу пуштйт.

Тй бй, ма не бй ]а.

Док се али, како рекосмо, ипак употребл>ава, адверзативна

свеза него у народу се никако не чу]е, веЬ ]е обично заменив

свеза но:

Не могу никако, но ме нешто сташно глава боли. НёЬеш тй но

\а. Не идете Ьзвол>е, но Ьемо ми одйт. Станко би давно дошь",
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но му ни'есу далё жене. Д5ни*о би га, но ми нй]е бй]о код куКё.

Б5реми би ви нёшто поручили но су се налутйли на вас. А

ни!есу се ве] туклй, но су се пбпсовали ка жене. Нётё га, Б5гь*

ми, донй]ет но поручите да га не забораве, а ]а га не бй(х)

заборави!о, но сьем йта" да што прй]е стйгнем. Ни'есу прй]ь»-

тел>и ни чу]али за то, но се сваки дЬан препйрау к5]и Ъе га

добит. Они би барем пйсмо послали, но )е нёкб слабо.

§ 273. Искл»учиво негативне реченице са онима чи]а супротна

раджа мора да се догоди везу]е свеза ве/:

НёЪеш га м5] све од]едном поди] ве/ Ъеш мбрат и други пут

да идёш. Ни'есу смл>ёли да ул>ёгу ве] су морали да чёкау п5па.

Нй]е 1>авол>ё" свршйло ве] Ье свако да понавла. Не мбжемо

стй] до на Лукавицу ве} Ьемо мбрат да коначимо на Пресеку.

Не смй]е вйше чёкат ве] мора да враги.

У другом значеььу век се као свеза не употребл>ава, док }е као

прилог за количину у значен>у, и поред : /ош, вшие, а затим као

прилог за време у значежу, и поред: ]'едном, /ош ко/и йуш, —

врло често :

Оли ми дават ве]'? НёЬемо ве] чёкат. ОЬете ли ве/? Ве] ти

нёЪе падат нЗм да идёш. Оте ли они ве] издйзат? Дако ве/

крёне. Зар се ве] ни!естё начёкали ? Ве] ми се досадило сег^ёт

навр(х) Каменика. Зар ве] нёЪеш одйт у планину.

Супротног значен>а реченице везу]е за претходне ко]е су

обично негативне, али не мора]у бити, свеза нако (види на пр. речи

у претходном оделжу, § 207 :

Не] ]а млйм сво л>ёто <5е^ёт навр(х) Кбма нако немаднеш

другога посла. Вала Ъеш ми платит нако ти не дб^ем тамо.

Богме Ьу казат баби нако не дб1)е нйкьед. Она нёЪе нако

други нема ко. НёЪёш га почи'еват нако си свё свршйр. Не] га

дьаньас обидоват нако ни до^е ко стйдни. То ни*естё ни

могли чут од другога нако од Нэёга. Дьаньас нема нйко код

кукё нако )е она. Не смй]еш нако Ьеш да те би*ём.

Ако ни]е претходна, негативна ]е она реченица испред ко]е свеза

сто]и. Не да се спорити да ]е свеза постала на начин како ]е у

оделжу морфолог^е речено, па ]е интересантно зашто да ]е

никад не заменьу]е везник но ако, док би у свим наведеним при-

мерима ве] ако било врло обично, сасвим на своме месту, и,

шта више, у гранама кучкобратоножиЪко] и ва^евиЪко] ]еднако

често се употребл>ава са свезом иако :
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НосйЪеш ми бар]ак у сватове ве] ако не кнёнеш. Ада Ббгме

Ъеш се ка']ат ве] ако ме не запане да ти се осветим. Мора-

ке дб] ве'] ако га Радован не бйдне вйди*о. Немаш се од чёса

бо]ат ве] ако те стра(х) да те оне букве не прбждру. Немаш

ку] дома додйт ве] ако ти ма]ка ц^кне. Не нада се други'ема

ве] ако ти ]и(х) ко дьару]е.

§ 274. Поред обичних каузалних свеза ]'ер, йошшо и код, од

ко]их ]е последкьа упадгьиво честа, узрочне реченице се за главне,

истина ре^е, везу]у и свезама ер и ел. А оне, како прва тако и

друга, нису ништа друго до гласовно измелено ]ер:

]а млйм да не дб], ер сьем му каза 'е тётка ту. Па м5ра 'е

да сл5мй врата, ер нЩ могьа да по оно] лйтви коначи прет

куЪу. Треба да ]и(м) пйшеш, ер не ти се зет нал>утйт у крваве

што ]и(х) не мариш. М5гБа сьем га, вала, донй]ет, ел ти ]е каза

Пётьер да ни трёба. Треба и у н>и(х) на славу да идёш, ел

ти се би нал>утйли да ]и(м) барем тьадьан не ул>ёжеш у куву:

Не мбгу дьаньас, Б5га ми, ел ме глава боли страшно.

Тачно ]е да другог случа]а прелаза рул немало, али се зна да

су ти гласови по природи сво]0] и по месту образованна сродни

меЪу собом — ]амачно услед тога мала деца обичнр р изговара]у

као л — па се може држати да ел у односу према ер не садржи

у себи никакве друге врете шфва. Не може се то исто потврдити

и за свезу е, иако у многим реченицама, нарочито ако су подре^ене

негативним, место н>е би било обично ]ер :

Не слуша тй што свй]ет говори, е неш се, Б5гьа ми, ка^ат. Немб

да й]еш цак>е, е не те грознйца уфатит. Не иди без пйтаььа, е

не ма^ка да те кЗра. Ни^с^м \а крив, е ]е он бёст^а. ]еси ли

се налутйр.е те ни]есьам чека. Ни'есьам баш толйко задовбл>ьвн,

е се вратйр. бни да се л>уте е ]и(м) ни|есьам дошЬа на славу!

Реченице у ко]има би ову лепо заменила свеза ]ер, а то су од

наведених ирве три, нису узрочне вен последичне, ]ер радн>а жихова

исходи из радн>е главне реченице као последица из узрока. Остале,

ме^утим, од горн>их реченица могле би се по онамошн>ем ]езичком осе-

"Ьан>у за главне лепо везати везницима: шшо, зато шШо, сшога ото,

по значен>у су обично узрочне, а могу бити каткад и последичне.

§ 275. Много чешне од узрочних и означених реченица за

последицу е везу]е из]авне реченице, управо оно ]е на]чешна веза

измену из]авних и главних реченица од ко]их зависе. Другим ре-

чима, и мало одре^ен^е, за главне реченице с глаголима говорек>а

и осеиажа споредне се везу]у свезицом е-.
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Бойм се е Ье се нал>утйт. Рёкли су е те дб] до сутравёчё. ^

ли ти каза е су продали планину. Мйслиф сьем е си паметнй.

Причали су ми е су се помирили. ,)авй ]и(м) е Ъемо проз десет

дЬаньа тамо. Жа ми ]е е не могу отйс да га видим. Како да

ми Марко не каже е се испросила? ]а нщесь'м знала е су ви

рб^аци они у Подгорицу. Лэутй се кьад му се рёчё е ]е он бу-

дала. МЙ смо чули е он главу разбйр ? Ми нйшта прй]е ни1есмб

знавали е ]е баба умрла. ]е ли ти рёкла е Ъе да се удаё ?

У кучкобратоножиЪко] грани, али само у н>0], уколико дату

особину жени говорни претставници нису пренели у друге кра1ене,

узрочне реченице везу]у се за главну и привидно упитном односно

зависноупитном заменицом зашшо:

Не могу ти обеЬат зашшо не знам кьа(д) Ъу се врн^т. НщесЬам

могла да дб^ем зашшо мё глЗва бол>ёла. Трёба си оно да пре-

нёсеш зашшо ти ]е каза Нбвица. Нй|е ми мило што ]е отишьа

зашшо знам е те се свадит. Сваки дЬан ]е одйр за овцама

зашшо нй]е алЩо се^ёт код к^Ъё. Мора се одйт у ПеЬ зашшо

'е МилйЪ поручйр. Мбгьа си да не стйгнеш льако зашшо смо

те чёкали до десет урЬа. Ббгьа ми се мёне добре допада зашшо

не дбдй л>ёпше од н>ё у Подгорицу.

Ни]е по среди веза по сродности или супротности значена узро-

чних, с ]едне, и упитних или зависноупитних реченица, с друге

стране, колико ни факат да се стварно свезом зашшо почин>у

ове реченице. Ту имамо, по моме мишл>ек>у, елипсу у каузалном

везнику зашо шшо. Он се, познато }е, рш увек осеЪа као израз

од три речи — за шо шшо, а зна се и да у релативним реченицама

испред односне заменице сто]и или не сто}и показна заменица,

за ближу ознаку онога на што се наредна реченица односи. На пр.

Учйни оно шшо сам ти заповедно (и без оно). КазаЬу онако како

сте ви рекли (и без онако). Све Ье бити Шако како ви желите

(и без шако). Довол>но ]е само испоредити узрочне реченице са

зашшо и уочити елипсу.

§ 276. Реченице типа :

Поручи он Ше му донёсоше рало. Пбшл>е по ]еднбм у мл>ёсец

ше му купе кварьет кафе и кйлу шеЪёра. Сам ]е отишЬа и на-

бавщо што му трёба. Трагали су и нашли га. Спремйли су

се ше ]и(х) могу дочёкат ка шфьепше. Нападала ]е сйлна киша

и мбстови су сви понешёни, —

судеЬи по копулативним свезама и, ше, сто]е у самосталном односу;

ме^утим, и и и Ше су у н>има копулативно-финалног и копула
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тивно-консекутивног значена, а реченице су као намерне и по-

следичне зависне од радн>е глаголске у претходним реченицама.

Уосталом, тако ]е сасвим и у кньижевном ]езику и у осталим ди-

]алектима нашим.

§ 277. Ретка ]е у зависним реченицама употреба свезе Ше

у експликативном значен>у, и то само иза глагола даШи (у значеньу

учинити):

Ако Бог да Ше се здраво врну из войске. Ако св. нецела да

Ше преболй, —

а много чешЬа у релативним:

Погубйле су се онё ше сте и(х) скоро купили. Мл>ава сьем е Ье

дб] барем они ше су обещали. Ускопасмо оно ше смо рано

сй]али. ]есу ли то они ше су се туклй ^учё ? Вйн>е ли онё ше

прошение?

§ 278. Ди]алекатска ]е употреба свезе шек у каузалном зна-

ченьу. Ова свеза, иначе турског порекла, врло ]е честа у нашем

]езику с темпоралним значеньем, а у говорима о ко]има |е реч

обична ]е и с каузалним:

Тёшко ]о(]) 'е, Ббгьа ми, Шек ]е на н>ёга остала. А не, вала,

шек \е онако невьалэала. ДаЬе ти, Шек ти 'е обеЬа. РодйЬе

добре, Шек ]е нашла киша. МораЬе да ]и(х) плати, шек се зна

да су пбклане.

Темпоралне свезе: кад, на пр., и йошшо у исто време су и уз-

рочне, па се тако према ]едном, и код свезе шек, могло развити

и ово друго значенье.

И уколико, дакле, с обзиром на све изнете случа]еве, има

неслаганьа с другим ди]алектима и ме^у по]единим гранама у самом

овом диалекту — све ]е опет по општем принципу, да се раз

лична модална значеньа казу]у различним свезама, }едном истом

свезом по неколико значена и ]едно исто значенье са по неко-

лико различних свеза.

§ 279. ^ш ]едан овакав случа] од интереса ]е забележити,

наравно уколико ]е вероватно да ]е такав. Опет у кучкобрато-

ножиЬком забележио сам примере: Фала ви ко)и сте дбшли и

Фала и(м) ко]и су Дошли — равно ]е, ]а претпоставл>ам, фала

ви шшо сте дошли — како се ]едино и говори у осталим гранама ;

као што ]е у реченицама типа : Они ко'щ су дошли = Они шшо су

дошли. Може бити да ]е овде главно нагласити коме се захва
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jbyje, а не зашто се захвал>у}е, али онда испред односне не би

дошао енклитични веЪ пуни облик личне заменице. Свлко]ако,

важно je било нагласити и ову особеност.1)

Михаила С. СшевановиЬ
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