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ДИФТОНГАЦИЈА У ДАЛМAТОРОМАНСКИМ
́
РЕЛИКТИМА ЛАТИНСКОГ СУФИКСА -ĔLLU,
-А**
(ИЗ БАЛКАНСКОГ ЛАТИНИТЕТА XII)
Предлаже се да су српскохрватски исходи који се у далматороманским реликтима црногорским налазе на мјесту латинског Ĕ́ у дериватима
суфикса -ĔĹ LU, -A, тј. *ě̏ > jе и (и)ја, траг дифтонга у далматском језику,
тј. *i̭е и *i̭а, који су од онога Ĕ́ били постали у два корака, и то, Ĕ́ > *i̭е,
одакле је онда jе, и *i̭ е > *i̭̭ а, одакле је онда (и)ја.
Кључне ријечи: историјска фонологија, етимологија, латински,
балкански латинитет, далматоромански, српскохрватски, Црна Гора,
Бока, дифтонгација, латинско Ĕ́, суфикс -Ĕ́LLU, -A.

1. Увод
Суфикс -ĔĹ LU, -A од старине је у латинском служио за образовање деминутива, као нпр. у АGNU (Pl.+) „јагње“ ⇒ AGNĔ́LLU (Pl.) „јагањче“; v. TEKAVČIĆ 1970: 203sqq.
Романски исходи овог образовања или остају деминутиви или постају лексикализовани, као нпр. лат. AGNĔĹ LU > фр. agneau, ит. agnello, рум. miеl, и тако даље, што v. REW 284, све у значењу „јагње“ (не „јагањче“).
* orsat.ligorio@gmail.com
** Овај чланак резултат је рада на пројекту „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика” (бр. 178007) који финансира Министарство просвјете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Суфикс -Ĕ́LLU, -A радо се смјењује суфиксом -ŬLU, -А, у истој функцији, од
којег је постао; v. HAKAMIES 1951: 10 и VÄÄNÄNEN 1981: 89. Ова појава налази се
већ у класичном језику, што уп. АGNŬLU (Diom.+) поред AGNĔ́LLU горе, ОCŬLU
(Pl.+) поред OCĔĹ LU (Pl.+), VITŬLU (Cic.+) поред VITĔĹ LU (Pl.+), итд.
(У далматском језику смјену -ŬLU, -А ⇔ -Ĕ́LLU, -A биљежимо у реликтима
парова АRŬLA ⇔ *ARĔĹ LA, АSSŬLA ⇔ *ASS(T)ĔĹ LA, FАCŬLA ⇔ *FACĔĹ LU, *GЕRRŬLA
⇔ *GERRĔĹ LA, ОFFŬLA ⇔ OFFĔĹ LA, PISCŬLU ⇔ *PISCĔĹ LU, SCАMNŬLU ⇔ SCAMNĔĹ LU,
SCОPŬLU ⇔ *SCOPĔL
́ LU, SITŬLU ⇔ SITĔĹ LA; v. PLSA 55, фсн. 168.)
Суфикс -ĔĹ LU, -A такође гдјегдје смијени и -(I)CĔĹ LU, -A, као нпр. у AGNICĔĹ LU
(Pomp.) поред AGNICŬLU (Arn.) и AGNĔĹ LU горе. Ово је варијанта суфикса -ĔĹ LU, -A;
v. HAKAMIES loc.cit.

У далматороманским реликтима дериватâ овог суфикса, лат. -ĔĹ LU,
-A, у Црној Гори мјесто лат. Ĕ́ налази се или сх. *ě̏ > јек. jе или сх.
(и)ја; моја теза је да су ти исходи траг дифтонгације у далматском
језику.
У далматском постојале су, као што је познато, двије дифтонгације;1 v. MULJAČIĆ 1962: 252–6. То су тзв. прва и друга далматороманска дифтонгација (или Brechung).
Двостепени развој предложио је BARTOLI 1906: ΙΙ 331:

Ĕ́
латински

Brechung I

i̭ e
далматски

i

у отвореном слогу

i̭ a

у затвореном слогу

Brechung II

вељотски

уз то да степен *i̭ e у вељотском није документован.
У раду из 2015. ја сам показао да је тзв. псеудојат, који се налази
у далматороманским реликтима српскохрватским, прежитак овог
*i̭ e; v. ЛИГОРИО 2015: 45–55, 64sqq.
Пошто се реликти ове појаве, Brechung-а I, простиру од Крка
до Бара, тј. по васцијелој далматској романији, прва дифтонгација
морала је бити општедалматска.
Brechung II, за разлику од тога, није општедалматска појава.
1 То јест, терминолошки; у ствари је само прва дифтонгација Brechung. (V.
фусноту у тач. 4.3.1 испод.)

Дифтонгација у далмaтороманским реликтима…

33

Налази се само на Крку, у вељотском говору далматском, као
што је познато, и – као што ћу то у овом раду показати – у Црној
Гори, у далматороманским реликтима црногорским.
2. ГРАЂА
2.0.1. Суфикс -((I)C)Ĕ́LLU, -A у далматороманским реликтима
црногорским налази се, колико знам, у неких 16 случајева.
-Ĕ́LLU, -A се налази у реликтима лат. *CACAUSTĔ́LLA, *CADĔ́LLU, CHORDĔ́LLA,
*CORVĔ́LLU, *GERRĔ́LLA, LUPĔ́LLU, *MYRTĔ́LLA (поред *MYRTICĔ́LLA), OFFĔ́LLA, *PONTĔL
́ LАE, SARDĔĹ LA, *SCARDĔĹ LU и *SCOPĔĹ LU; према томе, ова образовања постају
или од а-основа, као у CHORDĔ́LLA ⇐ CHОRDA, *MYRTĔ́LLA ⇐ MÝRTA, OFFĔ́LLA ⇐
ŎF
́ FA, SARDĔĹ LA ⇐ SАRDA, *SCARDĔĹ LU ⇐ *SCАRDA (?), или од о-основа, као у *CADĔL
́ LU ⇐ CАDU, CORVĔĹ LU ⇐ CŎ́ RVU, LUPĔĹ LU ⇐ LŬ́ PU, или од i-основа, као у *GERRĔL
́ LA ⇐ GĔR
́ RE, или од C-основа, као у *PONTĔĹ LАE ⇐ PŎ́ NTE, а *SCOPĔĹ LU постаје смјеном суфикса од SCŎ́ PŬLU. (*CACAUSTĔĹ LA тамног је постања.)
-(I)CĔĹ LU, -A се налази у реликтима лат. BUTTICĔĹ LA, *LAUCĔĹ LU, *MYRTICĔĹ LA
(поред *MYRTĔ́LLA) и *PULLICĔ́LLA; према томе, та образовања по стају или од
a-основа, као у *MYRT(IC)ĔĹ LA ⇐ MÝRTA и *PULLICĔĹ LA ⇐ (*)PŬ́ LL(I)A, или од i-основа, као у BUTTICĔĹ LA ⇐ BŬ́ TTE. (*LAUCĔĹ LU упитног је постања.)

Реликти ових 16 случајева чине главне примјере Brechung-а II;
v. од. 2.1 испод.
2.0.2. Осим тога постоје и неколики други примјери ове појаве.
То су они далматоромански реликти који се или не налазе у Црној
Гори или нису образовани помоћу овог суфикса; v. од. 2.2 испод.
2.1. Главни примјери.
BU(TTI)CĔ́LLA (⇐ BŬ́ TTE) → сх. букила (Бока, Доброта: „четвртина стара (30
лит.)“, ERHSJ I 232); др. лит. ВУК 1852: 47, RJAZU I 723, REW 1426, 1427, HAKAMIES

1951: 91, ROCCHI 1990: 85, PLSA 90, ЛИГОРИО 2015: 46.

*(CA)CAUSTĔ́LLA (⇐ ?) → сх. костиља (Бока: „некакво дрво и род, Art Baum
und Frucht davon, arboris genus“, ВУК 1852: 392; Бока, RJAZU V 354; Бока:
„копривић, лодоња, Celtis australis“, ERHSJ II 165), костиља (Котор, MUSIĆ 1972:
177), кошћела (Црна Гора, ERHSJ loc.cit.), кошћела (Рисан, Црмница, op.cit.
ibid.; СЗ Бока: „копривић, Celtis australis“, MUSIĆ loc.cit.; Загарач: „дрвенаста биљка
са листовима сличним у букве (Celtis australis) и плод ове биљке“, ЋУПИЋ–ЋУПИЋ
'
1997: 186), кошћела
(Кучи: „дрво копривић, Celtis australis“, ПЕТРОВИЋ–ЋЕЛИЋ–
КАПУСТИНА 2013: 191), кошћела, -ел’е (Зета: „врста дрвета чији је плод
коштуница величине дивље трешње“, БАШАНОВИЋ-ЧЕЧОВИЋ 2010: 230); дерив.
dem. кошћелица (Црна Гора, ВУК 1852: 296; RJAZU V 383), кошћелица (Загарач,
ЋУПИЋ–ЋУПИЋ loc.cit.), кошћелица (Црна Гора, ERHSJ loc.cit.), кошћеловина
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(Кучи: „кошћелово дрво“, ПЕТРОВИЋ–ЋЕЛИЋ–КАПУСТИНА 2013: 191), кошћеловак (Кучи: „обруч од кошћеловине“, op.cit. ibid.); топ. Кошћелица „главица
више Црнојевића ријеке, гдје су двије велике кошћеле, ein Berg in Monenegro,
montis nomen“, Гостиљ(е) (Зета, у тур. попису из 1485. Gostil, у повељи св. Саве
св. Николи Врањинском ѡть Гостила, ЛОМА 2013: 64); уп. сх. кошћела
(Дубровник, Херцеговина, ERHSJ II 165), кошћела (Брусје: „воћно стабло с
црним бобицама, а у њима велика коштица и мало меса“, DULČIĆ–DULČIĆ 1985:
509), коштил (Херцеговина, ŠUGAR 2008: 320; Пупнат, Жрново, op.cit. 323),
коштил (Блато, MILAT PANŽA 2015: 211), костила (Херцеговина, ŠUGAR 2008:
320), коштила (Кућиште, op.cit. 323), костела (Шкабрња, Ислам Латински,
Суховаре, Полача, Вукшић, Загзвозд, Муцићи код Загвозда, Шипак код Плоча,
Дрниш, Дрвеник, Макарска, op.cit. 319); дерив. костелић (Ислам Латински,
op.cit. ibid.); др. лит. RJAZU V 383, СИМОНОВИЋ 1959: 105.

*CADĔ́LLU (⇐ CАDU) → сх. кадио, -ђела (Прчањ, Тиват, Ластва: „корито за
прање“, ERHSJ II 12), кадио, -ила (ЈИ Бока: „корито дугуљастог облика“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 141), кадио, -ија (Будва, Паштровићи: „корито за прање“,
LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 118), кадио (Бока: „посуда за прање, дугуљастог
облика“, РАДОЈИЧИЋ 2008: 33); дерив. dem. кађелце (Ластва, ERHSJ loc.cit.); др.
лит. REW 1456, PLSA 90, ЛИГОРИО 2015: 46.
CHORDĔ́LLA (⇐ CHОRDA) → сх. гужђȅла / гурђȅла (Бјелопавлићи: „пантљика
за мјерење дужине“, ЋУПИЋ 1977: 197), гурђȅла (Стара Црна Гора, ПЕШИКАН 1965:
251; Црна Гора: „трака, врпца пантљика за мјерење“, ШОЋ 2002: 73; Његуши:
„пантљика за мјерење, трака“, OTAŠEVIĆ 2012: 78), гурђела (Пераст, Лепетане,
ERHSJ II 153), гурђела (Бока: „украсна врпца, пантљика; узица“, РАДОЈИЧИЋ 2008:
29), гурђȅла / курђȅла (Грбаљ: „трака“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 175), гурђeла / курђeла (СЗ Бока: „пантљика (украсна), врпца, узица“, MUSIĆ 1972: 149),
курђȅла (Зета: „пантљика за мјерење“, БАШАНОВИЋ-ЧЕЧОВИЋ 2002: 2010), курђела (Будва: „филмска трака“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 159); уп. сх. курдела
(Раб: „пантљика, трак, бијела плетена врпца, фириџел (Чилипи)“, ERHSJ II 153),
курдјела (Дубровник: „пантљика“, RJAZU V 811; Дубровник, ERHSJ loc.cit.), курђела (Цавтат, Дубровник, Чилипи, Херцеговина, Корчула, ERHSJ loc.cit.), курдила
(Чилипи, ERHSJ loc.cit.), гурдјела (Босна, ERHSJ loc.cit.); дерив. dem. курдјелица
(Дубровник, Цавтат, RJAZU loc.cit.), курђелица (Дубровник: „бијела пантљика од
конаца, weißes Zwirnband, fascia alba e filis lineis duplicatis texta“), курђелица (Цавтат,
Дубровник, Чилипи, Херцеговина, Корчула, ERHSJ loc.cit.); уп. вељ. cordiаla; др.
лит. BARTOLI II 198, REW 1881, MULJAČIĆ 1962: 253, EDV 52.

*COR(V)Ĕ́LLU (⇐ CŎ́ RVU) → сх. курјај (Рисан: „копaфанаг“, ERHSJ II 184), куријал (Пераст, Муо, JE II 106), куријал (Муо, ERHSJ loc.cit.; Пераст, Муо, JF II
292), курјал (Бока, Доброта, ERHSJ loc.cit.), курјȃл (Ластва, op.cit. ibid.; Доброта, Мељине, JE loc.cit.), курјaл (Доброта, Мељине, Стрп, Лепетане, Костањица,
JF loc.cit.), курјȃн (Столив, Кртоле, JE loc.cit.), курјaн (Столив, Кртоле, JF loc.cit.),
курјȇл (Баошић, JE loc.cit.), курјeл (Баошић, JF loc.cit.); топ. На Курјале (Котор,
ERHSJ loc.cit.), име мјеста на Шкурди у Шурању; оном. Курјај (op.cit. ibid.),
презиме у Црној Гори; уп. сх. курбен (Дубровник), курбẽл (Цриквеница, Башка
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Нова, Новиград), курбẽљ (Бакар, Бакарац), корбел (Кленовица, Волоско,
Нерезине); др. лит. REW 2269, ROCCHI 1990: 148, PLSA 94, ЛИГОРИО 2015: 54.

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

*LAUCĔ́LLU2 (⇐ ‘LАU’?) → сх. топ. Ловћен, планина над Котором (Бока,
ERHSJ II 321); књиж. потв. Ловьћень (документи: „планина у Црној Гори,
цркви цетињској приложи Иван Црнојевић“, РКСС II 18; CDLIII (1485) 6993. 4.
januarii, Rеka: и еще приложихь планиноу нашоу бащинскоу Ловьтьень, MS 531); др. лит.
RJAZU VI 166, ЛОМА 1996: 124–7, PLSA 158.
LUPĔ́LLU (⇐ LŬ́ PU) → сх. лубијал (Муо, ERHSJ II 323), лубијаo, -ало (Доброта: „Seebarsch“, ibid.), лубијао (Доброта: „агач“, HIRTZ 1956: 206), лубијо, -алa
(Прчањ, ERHSJ loc.cit.), лубио / лубијал (Муо, JF II 260), лубјан (Кртоле:
„бранцин“, ERHSJ loc.cit.), лубјо (Котор: „агач“, HIRTZ loc.cit.), лумбијаo, -ало
(Прчањ, ERHSJ loc.cit), лумбијао (Прчањ: „агач“, HIRTZ 1956: 208), љубјај
(Баошић: „смудут“, JF loc.cit.), љубљав (Рисан, ERHSJ loc.cit.), љубљај, љубљаја (Далмација [sic]: „морска риба која се Талијански зове bancino [= branzino], Art
Seefisch, piscis quidam marinus“, ВУК 1852: 338; Бијела: „смудут, лубин, бранцин“,
ERHSJ loc.cit.), љубљȃj, -аja (Лепетане, op.cit. ibid.), љубљај (Котор: „агач“,
HIRTZ 1956: 206; Костањица: „смудут“, Пераст, Лепетане, JF loc.cit.), љубљао
(Котор: „агач“, HIRTZ 1956: 209), љубљен (Муо, ERHSJ loc.cit.), љубљен /
љубљaн (Муо: „агач“, HIRTZ loc.cit.; Стрп: „смудут“, JF loc.cit.), љубљо, -љава
(Ластва, ERHSJ loc.cit.), љубљо, -аja (Столив, ERHSJ op.cit. ibid.), љумбљав /
љумбљан (Доброта: „смудут“, JF loc.cit.), љумљав (Доброта, ERHSJ loc.cit.);
књиж. потв. љубљај (Љубиша: жегом ловим љубљаје, RJAZU VI 296); др. лит.
BARTOLI 1906: II 295, REW 5173, ROCCHI 1990: 220, PLSA 162, ЛИГОРИО 2015: 54.

*MYRT(IC)Ĕ́LLA (⇐ MÝRTA) → сх. мрчела (Будва, ERHSJ II 471; Спич: „приморски зимзелени жбун, Phillyerea“, ПОПОВИЋ–ПЕТРОВИЋ 2009: 125), мрчела
(Паштровићи: „шимшир“, ВУК 1852: 373), мрчела (Паштровићи, ERHSJ loc.cit.),
мурћела (Прчањ, op.cit. ibid.); уп. сх. мрчела (Дубровник), муртела (Пољица на Крку, Раб), муртела (Ист, Сали, Иж, Ривањ, Кукљица, Бибиње, Вргада,
Муртер, Бол, Брусје, Питве), муртела (Вис), муртила (Трогир, Милна, Пучишћа), мртила (Драчевица); др. лит. RJAZU VII 50, REW 5802, СИМОНОВИЋ
1959: 85, PLSA 181, ЛИГОРИО 2015: 48, ЛИГОРИО 2017: 430.
OFFĔL
́ LA (⇔ ОFFŬLA ⇐ Ŏ́ FFA) → сх. фила (Паштровићи: „кришка“, MUSIĆ 1972:

237; Велика: „парче порезано ножем (јабуке, крушке и сл.)“, JOKIĆ 2012: 45; Плав–
Гусиње: „кришка од воћа“, REKOVIĆ 2013: 87), фила, -л’е (Зета: „кришка, парче
2

Упитно; v. тач. 4.2.2 испод.
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(лубенице)“, БАШАНОВИЋ-ЧЕЧОВИЋ 2010: 329), фила (Црмница: „кришка“, ERHSJ
II 560), фиља (Спич: „кришка“, ПОПОВИЋ–ПЕТРОВИЋ 2009: 158); дерив. vb.
филат (ЈИ Бока: „танко резати“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 88; Његуши: „танко
резати, искидати“, OTAŠEVIĆ 2012: 68), филат (Будва, Паштровићи: „јурити,
танко резати, полагано вући“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 84); уп. сх. фиља
(Дубровник), хвјела (Дубровник), дерив. фјелица (Дубровник, Чилипи),
пјелица (Чилипи); уп. алб. fеlë / thеlë; др. лит. BARTOLI 1906: II 290, RJAZU
III 53, 753, REW 6042, HAKAMIES 1951: 89, LANDI 1989: 50, 87, 108, ROCCHI 1990:
256, PLSA 185, ЛИГОРИО 2015: 49.

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

*PULLICĔ́LLA (⇐ (*)PŬ́LL(I)A) → сх. дерив. Пунцјелино (Прчањ, ERHSJ III
72); уп. сх. пунцјела (Дубровник), топ. pl Пунцјеле (Дубровник), Од пунцјела (Дубровник), На Пунцјелам (Дубровник); др. лит. RJAZU XII 663, REW
6828, HAKAMIES 1951: 61, MULJAČIĆ 1962: 253, ROCCHI 1990: 288, PLSA 211,
ЛИГОРИО 2015: 50.
SARDĔL
́ LA (⇐ SАRDA) → сх. сардела (СЗ Бока: „врста морске рибе, Clupea pil-

chardus“, MUSIĆ 1972: 222), сардела (ЈИ Бока: „срдјела“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004:
306), сардела (Баошић, Костањица, Пераст, Доброта, Муо, Лепетане: „Clupea
pilchardus“, JF II 225), сардјела (Пераст, Бијела, Костањица, ERHSJ III 318), срдела (Улцињ, JF loc.cit.; конт. Црна Гора: „Clupea pilchardus“, ШОЋ 2002: 163), срдјела (Стрп, JF loc.cit.), срђеља (Приморје: „die Sardelle, Clupea encrasicolus“,
ВУК 1852: 703); уп. сх. сардела (Валун, Нерезине), сардила (Трпањ), сарђела
(Жуљана, Бријеста, Молунат), срдјела (Ходиље, Броце, Доли, Корита, Слано, Суђурађ, Затон, Млини, Цавтат, Стрп), срђела (Колочеп, Мокошице, Дубровник),
шардела (Ловран); уп. вељ. sardiаla; др. лит. BARTOLI 1906: II 221, 301,
RJAZU XIV 545, XVI 236, 245, REW 7603, EDV 109, PLSA 229, ЛИГОРИО 2015: 53.

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

*SCO(R)PĔĹ LU (⇔ SCŎ́ PŬLU) → сх. топ. Шкрпио, -пјела, два острва крај Пераста (и црква, Госпа од Шкрпјела) (Пераст, ERHSJ III 273), Скрпио, -пјела
(Муо, ibid.); уп. сх. шкрпио, -пјела (Дубровник), топ. Скупио, -пјела (Дубровник); др. лит. BARTOLI 1906: II 306, REW 7738, ROCCHI 1990: 320, PLSA 234,
ЛИГОРИО 2015: 50.

2.2. Други примјери.
CANĬŚ TRU → сх. коњестар, -стра (СЗ Бока: „велики кош за рубље“, MUSIĆ
1972: 175), коњестар, -стра (Лепетане, ibid.), коњȅстар (Пераст, Прчањ:
„кошара“, ERHSJ II 144; ЈИ Бока: „велика плетена кошара с двије ручке“, LIPO-
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коњестар (Бока: „велика плетена корпа с две ручке,
дерив. dem. коњестриц (Прчањ, ERHSJ
loc.cit.); уп. сх. коњестра (Рањина), конистра (Шибеник), канештра
(Водице), дерив. коњестрик (Држић); уп. вељ. caniаstro, арум. cânеstră,
алб. kanistrë; др. лит. BARTOLI II 192, REW 1594, EDV 45, ROCCHI 1990: 105,
VAC-RADULOVIĆ 2004: 174),
корпа за рубље“, РАДОЈИЧИЋ 2008: 36);

PLSA 94, ЛИГОРИО 2015: 54.
CŎ́ RIU → сх. квијер, квијера (Дубровник, Потомје, Пељешац: „телећа, овчја,
козја, свињска, магарећа кожа, што није управо учињена, него очишћена, вапном
залужена, каменом палицом изглађена, те се на њој пише, или се у њу вежу
књиге, служи за бубњеве, као опница за писање“, ERHSJ II 253), квир, квира
(Микaља, Бела, Стули, ERHSJ II 253); дерив. adj. квијеран (Стули); уп. сх.
оквир, -ира (Србија, Далмација: „черчиво, оплата“); дерив. оквирити; др.
лит. REW 2233, ROCCHI 1990: 147, PLSA 118.
ЕS
́ CA → сх. аска [= аска?] (Сплит: „мека, мамац“, JE I 144), ашка (Дубровник:
„мека, мамац“, ERHSJ I 495), јаска (Првић-Шепурина, JE I 144), јечка
(Малинска, Крк, ERHSJ I 495), јешка (Рачишће, Паг, ERHSJ I 495), дерив. vb.
најешкат (Врбник: „метнути мамац“, ERHSJ I 495); уп. рум. iаscă, алб.
еshkë; др. лит. RJAZU I 376, IV 628, REW 2913, PLSA 131.
GĔ́RRE → сх. гера (Будва, Ластва, Прчањ, Баошић, ERHSJ I 551), гера (Баошић, Костањица, Стрп, Пераст, Доброта, Лепетане: „Smaris alcedo“, JF II 284;
Будва, Паштровићи: „врста морске рибе“ LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 98; ЈИ Бока,
LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 105), гира (Муо, ERHSJ loc.cit.), гера / гира (СЗ Бока:
„морска риба, дугачка до 20 cm, Smaris vulgaris“, MUSIĆ 1972: 147); дерив. dem.
гирица (Тиват: piscatores girrum, год. 1069, ERHSJ loc.cit.), герица (Муо, op.cit.
ibid.; Будва, Паштровићи: „врста морске рибе“ LIPOVAC-RADULOVIĆ loc.cit.; ЈИ
Бока, LIPOVAC-RADULOVIĆ loc.cit.), герица / гирица (СЗ Бока, MUSIĆ loc.cit.); уп.
сх. гера (Рогозница, Омиш, Вела Лука, Смоквица, Приградица, Брна, Рачишће,
Корчула, Лумбарда, Ластово, Трстеник, Жуљана, Трпањ, Бријеста, Дуба, Ходиље,
Стон, Броце, Доли, Прожура, Корита, Слано, Суђурађ, Колочеп, Затон Доли, Мокошица, Дубровник, Млини, Цавтат, Молунат), гира (Ист, Запунтел, Вели Рат,
Божава, Стобреч, Крило, Сутиван, Постира, Повља, Сумартин, Хвар, Брусје,
Врбоска, Јелса, Сућурај, Башкавода, Подгора, Градац, Драче), pl гире (Винишће);
др. лит. ВУК 1852: 85, RJAZU III 129, 136, REW 3746, MULJAČIĆ 1962: 250,
ROCCHI 1990: 189, PLSA 143.

*GRĔ́PP- → ‘лат.’ топ. Criapis (год. 1419), пећина над Котором (которски документи, ERHSJ I 274), in Crepis (год. 1338, Статут Котора 408); уп. сх. pl грипе (Далмација), фрипа (Далмација, острва), топ. pl Грипе (Сплит); др. лит.
JIREČEK 1902: I 59, REW 3863, MULJAČIĆ 1962: 254, ROCCHI 1990: 194, PLSA 147,
ЛИГОРИО 2015: 54.
INЕS
́ CO → сх. нескат / њескат (СЗ Бока: „стављати мамац на удицу“, MUSIĆ

1972: 196); дерив. нањескат (Прчањ, ERHSJ I 495), њȅска / њȅцка (Будва,
Паштровићи: „мамац за рибу“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 204; ЈИ Бока: „мамац
за рибање“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 23), нȅска / њȅска (СЗ Бока: „мамац, мека
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(за рибу)“, MUSIĆ 1972: 195), неска / њеска (Бока: „мамац за рибу“, РАДОЈИЧИЋ
2008: 43), њешка (Прчањ, Доброта, ERHSJ I 495); др. лит. REW 4392, PLSA 131.
SŎ́ LEA (?) → сх. свȃл (Трпањ: „(морски) лист, Solea sp.“, JE 202), свȃл (Чапљи-

на, Љубушки, Херцеговина: „слатководна длакава риба“, ERHSJ III 368), свал
(Неретва, Коњиц, Хутово Блато: „Rutilus rutilus“, HIRTZ 1956: 396), свȁо, -ȃла
(Јабленица, Коњиц, Херцеговина, ERHSJ III 368), цвȁо, цвȃла (Мостар, Херцеговина, ERHSJ III 368); дерив. dem. свалица, свалић (Херцеговина, HIRTZ
loc.cit.); др. лит. REW 8064, ROCCHI 1990: 328, PLSA 242.
TĔ́RM(EN)3

→ сх. ћȃрма (Сутоморе, Спич, Зупци: „падина од бријега, земље
без камења на којима могу биљке расти; уске њиве, парцеле, са међом као скале,
терасасто положене низ стрмину брда, терасасте њиве са сухом међом међу
њима“, ERHSJ I 349), ћарма (Спич: „јарак, јендек“, ПОПОВИЋ–ПЕТРОВИЋ 2009:
155); дерив. pl ћȃрмице / ћармице (ERHSJ I 349); уп. ’лат.’ terma, tarma,
?
turma, tarmo („maçeria“, статут Будве), pl Zalme / Calme (Статут Котора
111); уп. рум. țărm, алб. qerm; др. лит. RJAZU IX 349, JIREČEK 1902: I 59,
REW 8665, ROCCHI 1990: 340, PLSA 255.
VĬT
́ TEA (⇐ VĬT́ TA)

→ сх. бјȅчва (Његуши: „чарапа докољеница, дугачка чарапа“, OTAŠEVIĆ 2012: 32), pl бјечве (Доброта, Прчањ, Кривошије, ERHSJ I 146), pl
бјечве (Бока: „дуге чарапе од вуне“, РАДОЈИЧИЋ 2008: 24), бљȅчва (Ускоци: „бела
чарапа чији је грлић лепше израђен (исплетен) него и обичних белих чарапа“,
OTAŠEVIĆ 2012: 32); уп. сх. бичва (Раб, Вргада, Потомје, Лумбарда, Скабрње [=
Шкабрња], Земуник, Биоград, Корчула, западна Босна, Сански Мост, Грахово,
Ливно, Сињ, Дрниш: „женска и мушка чарапа; женске докољенице (Хрватска);
гамаше (западна Босна, Далмација, Сињ и Дрниш, Шкабрњa, Земуник)“, ERHSJ
I 146), бицва (Молат, ERHSJ I 146), pl бјечве (Бока, Дубровник, Цавтат, ERHSJ
I 146); др. лит. REW 9404, ROCCHI 1990: 362, ЕРСЈ III 200, ЛИГОРИО 2015: 55.
3. Анализа
Грађа из од. 2 према исходу лат. Ĕ́ може се подијелити на петоро, и то на ону у којој се мјесто лат. Ĕ́ налази 3.1) сх. е, 3.2) сх. и, 3.3)
сх. *ě > јe, 3.4) сх. јa и 3.5) сх. ија.
3.1. Сх. е:
3.1.1. у главној грађи налази се у: 1) сардела СЗ Бока, сардела ЈИ
Бока, сардела Баошић, Костањица, Пераст, Доброта, Муо, Лепетане, срдела
Улцињ, конт. Црна Гора s.v. SARDĔ́LLA.4
(Другдје у приморју пореди се: 1) срдела Ткон, Трибањ, Пакленица,
Ражанац, Привлака, Вињерац, Новиград, Петрчане, Вргада, Жирје, Каприје,
3
4

Или од далм. *tęrma
← грч. τέρμα „циљ; међа, граница“? (Уп. иром. tierma.)
́
V. и сардела / срдела у тач. 3.6.3. испод.
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Затон, Скрадин, Шибеник, Заблаће, Крапањ, Рогозница, Дрвеник, Округ, Стобреч,
Крило, Сутиван, Супетар, Сумартин, Хвар, Сућурај, Башкавода, Подгора,
Дрвеник, Трн, Вис, Комижа, Рачишће, Ловиште, Драче, Говеђари, сардела
Премуда, Вели Рат, Олиб, Божава, Маслиница, Милна, Постира, Бол, Брусје, Стариград, Врбоска, Јелса, Зараће, Брна, Корчула, Лумбарда, Стон; и 2) костела
Шкабрња, Ислам Латински, Суховаре, Полача, Вукшић, Загзвозд, Муцићи код
Загвозда, Шипак код Плоча, Дрниш, Дрвеник, Макарска, костелић Ислам
Латински s.v. *(CA)CAUSTĔĹ LA.)5
3.1.2. у другој грађи налази се у: 1) гера СЗ Бока, Будва, Ластва,
Прчањ, Баошић, гера ЈИ Бока, Баошић, Костањица, Стрп, Пераст, Доброта, Лепетане, Будва, Паштровићи, герица СЗ Бока, герица ЈИ Бока, Муо, Будва, Паштровићи s.v. GĔŔ RE; 2) нескат СЗ Бока, нȅска СЗ Бока, неска Бока s.v. INЕ́ SCO.
(Другдје у приморју пореди се, са подтач. 1 горе, гера Рогозница,
Омиш, Вела Лука, Смоквица, Приградица, Брна, Рачишће, Корчула, Лумбарда,
Ластово, Трстеник, Жуљана, Трпањ, Бријеста, Дуба, Ходиље, Стон, Броце, Доли,
Прожура, Корита, Слано, Суђурађ, Колочеп, Затон Доли, Мокошица, Дубровник,
Млини, Цавтат, Молунат.)

3.2. Сх. и:
3.2.1. у главној грађи налази се у: 1) букила Бока, Доброта s.v.
; 2) костиља Бока, костиља Котор, Гостиљ(е) Зета s.v.
*(CA)CAUSTĔ́LLA; 3) кадио, -ила ЈИ Бока, кадио, -ија Будва, Паштровићи,
кадио (?) Бока s.v. *CADĔ́LLU;6 4) фила Зета, Паштровићи, Велика, Плав–
Гусиње, фила Црмница, фиља Спич, филат ЈИ Бока, Његуши, филат
Будва, Паштровићи s.v. OFFĔ́LLA.7
(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)
3.2.2. у другој грађи налази се у: 1) гира СЗ Бока, Муо, гирица СЗ
Бока, Тиват s.v. GĔ́RRE.8
(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)
BU(TTI)CĔ́LLA

3.3. Сх. *ě (= јекав. је):
3.3.1. у главној грађи налази се у: 1) кошћела Црна Гора, кошћела СЗ
'
кошћела
Кучи, кошћелица Црна Гора,

Бока, Зета, Рисан, Црмница, Загарач,
5

Ове потврде су или из икавских или јекавских говора; оне из екавских и
екавскоикавских изостављене су јер су неизвјесне, пошто, теоретски, могу мјесто е имати екавско ě. (Исто у другим тачкама испод.)
6 Облик кадио (Бока) може бити и са *ě, не и, што је врло вјероватно, али се
без каквог косог падежа не може сигурно рећи.
7 V. и фила у тач. 3.6.3. испод.
8 V. и гирица у тач. 3.6.3. испод.
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Кошћелица Ријека Црнојевића, кошћеловина Кучи, кошћеловак Кучи s.v.
*(CA)CAUSTĔ́LLA; 2) кадио, -ђела Прчањ, Тиват, Ластва, кађелце Ластва s.v.
*CADĔ́LLU; 3) гужђȅла / гурђȅла Бјелопавлићи, гурђȅла Стара Црна Гора,
Његуши, гурђела Пераст, Лепетане, гурђела Бока, гурђȅла / курђȅла Грбаљ,
гурђeла / курђeла СЗ Бока, курђȅла Зета, курђела Будва s.v. CHORDĔ́LLA; 4)
Ловћен Бока s.v. *LAUCĔ́LLU; 5) мрчела Будва, Спич, мрчела Паштровићи,
мрчела Паштровићи, мурћела Прчањ s.v. *MYRT(IC)ĔĹ LA; 6) Пунћеле Ластва,
Мрчевац s.v. *PONTĔL
́ LA; 7) Пунцјелино Прчањ s.v. *PULLICĔĹ LA; 8) сардјела
Пераст, Бијела, Костањица, срдјела Стрп s.v. SARDĔ́LLA; 9) Шкрдио, -ђела
Бока s.v. *SCARDĔ́LLU; 10) Шкрпио, -пјела Пераст, Скрпио, -пјела Муо s.v.
*SCO(R)PĔ́LLU.9
(Другдје у приморју и унутрашњости пореди се: 1) са подтач. 1 горе, костила Херцеговина, коштил Блато, коштил Херцеговина, Пупнат,
Жрново, коштила Кућиште, кошћела Дубровник, Херцеговина; 2) са подтач.
3 горе, курдјела Дубровник, курђела Цавтат, Дубровник, Чилипи, Херцеговина, Корчулa, гурдјела Босна, курдјелица Дубровник, Цавтат, курђелица
Дубровник, курђелица Цавтат, Дубровник, Чилипи, Херцеговина; 3) са подтач.
5 горе, мрчела Дубровник, муртила Трогир, Милна, Пучишћа, мртила
Драчевица; 4) са подтач. 7 горе, пунцјела Дубровник, Пунцјеле Дубровник,
Од пунцјела Дубровник, На Пунцјелам Дубровник; 5) са подтач. 8 горе,
сардила Трпањ, сарђела Жуљана, Бријеста, Молунат, срдјела Ходиље,
Броце, Доли, Корита, Слано, Суђурађ, Затон, Млини, Цавтат, срђела Колочеп,
Мокошице, Дубровник; 6) са подтач. 10 горе, шкрпио, -пјела Дубровник,
Скупио, -пјела Дубровник.)
3.3.2. у другој грађи налази се у: 1) коњестар СЗ Бока, коњестар
ЈИ Бока, Лепетане, Пераст, Прчањ, коњестар Бока, коњестриц Прчањ s.v.
CANĬŚ TRU; 2) њескат СЗ Бока, нањескат Прчањ, њȅска СЗ Бока, Будва,
Паштровићи, њеска Бока, њȅцка Будва, Паштровићи, ЈИ Бока, њешка Прчањ,
Доброта s.v. ΙΝЕ́ SCΟ; 3) бјȅчва Његуши, бјечве Бока, Доброта, Прчањ,
Кривошије, бјечве Бока, бљȅчва Ускоци s.v. VĬT́ TEA.
(Другдје у приморју и унутрашњости пореди се: 1) са подтач. 1
горе, коњестра Дубровник, конистра Шибеник; 2) са подтач. 3 горе, бичва
Вргада, Потомје, Лумбарда, Шкабрња, Земуник, Биоград, Корчула, западна
Босна, Сански Мост, Грахово, Ливно, Сињ, Дрниш, бицва Молат, бјечве
Дубровник, Цавтат; 3) гира Вели Рат, Божава, Стобреч, Крило, Сутиван,
Постира, Повља, Сумартин, Хвар, Брусје, Врбоска, Јелса, Сућурај, Башкавода,
Подгора, Градац, Драче, pl гире Винишће s.v. GĔR
́ RE; 4) pl грипе Далмација, pl
Грипе Сплит, фрипа Далмација s.v. *GRĔṔ P-.
9

V. и кошћела, мрчела у тач. 3.6.3. испод.
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3.4. Сх. ја:
3.4.1. у главној грађи налази се у: 1) курјај Рисан, курјал Бока,
Доброта, курјȃл Доброта, Ластва, Мељине, курјaл Мељине, Доброта, Стрп,
Лепетане, Костањица, курјȃн Столив, Кртоле, курјaн Столив, Кртоле, На
Курјале Котор, курјȇл Баошић,10 курјeл Баошић s.v. COR(V)Ĕ́LLU; 2) гјара
Тиват, гљара Бока, Тиват, Ластва, Котор, Столив, Баошић, Костањица, Лепетане,
Кртоле, гљара Бока, граља (<< гљара) Муо, гљарица Тиват, Прчањ,
граљица (<< гљарица) Муо s.v. *GERRĔĹ LA; 3) лубјан Кртоле, лубјо (< лубјао)
Котор, љубјај Баошић, љубљав Рисан, љубљај Бијела, љубљȃj Пераст,
Лепетане, љубљао Котор, љубљaн Муо, љубљен Муо,11 љубљо (< љубљаo)
Ластва, Столив, љумбљав Доброта, љумбљан Доброта, љумљав Доброта
s.v. LUPĔ́LLU.12
(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)
3.4.2. у другој грађи налази се у ћȃрма Сутоморе, Спич, Зупци,
ћарма Спич s.v. TĔ́RM(EN).13
(Другдје у приморју пореди се, са подтач. 1 горе, ?aска Сплит, ашка
Дубровник, јаска Првић-Шепурина.)
3.5. Сх. ија:
3.5.1. у главној грађи налази се у: 1. куријал Пераст, Муо, куријал
Пераст, Муо s.v. *COR(V)Ĕ́LLU; 2. лубијал Муо, лубијаo Доброта, лубијао
Доброта, лубијо (< лубијаo) Прчањ, лубио (< лубијао) Муо, лубијал Муо,
лумбијаo Прчањ, лумбијао Прчањ s.v. LUPĔ́LLU.
(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)
3.6. Друго.
3.6.1. У Бијелој s.v. *GERRĔ́LLA постоји genpl глара, са а; ово може бити од
*грјала ← *GERRĔ́LLA?

3.6.2. У латинским документима бокељским s.v. *GRĔ́PP- постоји Criapis,
заправо далматизам, са ‹ia›, што ће бити или ја, као у од. 3.4. горе, или ија, као у
од. 3.5. горе.
3.6.3. Др Антон Маркоч (рођ. 1986) за Бар ми јавља још ове облике:
кошћела, гирица, љубљај, мрчела, фила (dem. филица), сардела / срдела. (Јавио
дне 27. августа 2017. љубазним посредством г. Вука Ускоковића из Подгорице.)
10

V. тач. 4.3.2 испод.
V. тач. 4.3.2 испод.
12 V. и љубљај у тач. 3.6.3 испод.
13 V. и Criapis у тач. 3.6.2 испод.
11
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4. Дискусија
Различити исходи које у далматороманским реликтима црногорским од лат. Ĕ́ биљежимо у од. 3 указују, како мислим, на различите
далматороманске слојеве који су у грађи међусобно измијешани; то
су: 4.1) реликти без дифтонгације, 4.2) реликти са првом дифтонгацијом, и 4.3) реликти са другом дифтонгацијом.
4.1. Реликти без дифтонгације.
4.1.1. Главни примјери. Гдје од лат. Ĕ́ (= ром. *ę́ ) бива сх. е, као у
од. 3.1 горе, ондје ово е, како мислим, указује на то да је ријеч из далматског узета прије Brechung-а лат. Ĕ́, на далм. *i̭ е, тј. прије прве
далматороманске дифтонгације; ово *ę́ зајмило се онда као сх. е,
као што је то случај у SARDĔĹ LA → сардела / сардела / срдела,14 или
макар наизглед, јер ће, у недостатку других знакова далматског поријекла, реликти ове латинске ријечи, како мислим, прије бити италијанизми него далматизми, од млет. sardеla;15 v. BOERIO 1867: 601
и уп. облике срдела, од Унија до Говеђара на Мљету, и сардела, од
Премуде до Стона, који су без сумње венецијанизми.
Према томе, реликата без дифтонгације у главној грађи у ствари нема.
4.1.2. Други примјери. Без дифтонгације је, у Црној Гори, заиста INЕ́SCO →
нескат (поред њескат, са дифтонгацијом), у приморју, *(CA)CAUSTĔĹ LA → костела, и, и у Црној Гори и приморју, GĔ́RRE → гера / гера.16

4.2. Реликти са првом дифтонгацијом.
4.2.1. Главни примјери. Гдје пак од лат. Ĕ́ (= ром. *ę́ ) бива сх. *ě,̏
̏ како мислим, указује на то да је ријеч
као у од. 3.3 горе, ондје ово *ě,
из далматског узета након Brechung-а лат. Ĕ́, на далм. *i̭ е, тј. након
прве далматороманске дифтонгације; ово *i̭ е зајмило се онда као
сх. *ě,̏ односно као тзв. псеудо-ě,̏ из чега пак постаде јек. је, ик. и и
ек. е; v. ЛИГОРИО 2015: 45–55, 64sqq.
14

Овдје и даље мјесто сардела / сардела и сл. пишем сардела и сл.
Од е у ит. -еllo, -a бива у Црној Гори сх. е, што нпр. s.vv. градела, кантинела, кордела, ливер, лумбрела, портела, рештела, фркадела, шкудела, и тако даље, v. ТЕШИЋ 2016.
16 Овај облик, гера, има, за разлику од облика сардела / сардела / срдела горе,
сигуран знак далматског поријекла, тј. изостанак романске палатализације, који
је типичан за далматски.
15
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То јест, лат. -ĔĹ LU, -А > ром. *-ęllo,
́ -а > далм. *-i̭̭ еl(lo), -а → сх. *-ělъ, -a > јек.
-ио (-јел-), -јела, ик. -ил, -а, ек. -ел, -а.

У Црној Гори ова појава налази се у неких 10 далматороманских реликата, тj. у *(CA)CAUSTĔ́LLA, *CADĔ́LLU, CHORDĔ́LLA, *LAUCĔ́LLU,
*MYRT(IC)Ĕ́LLA, *PONTĔ́LLAE, *PULLICĔ́LLA, SARDĔ́LLA, *SCARDĔ́LLU и *SCO(R)PĔ́LLU;
̏
v. тач.
3.3.1 горе.
Осим тога та се појава налази и другдје у Приморју, од Крка до
Дубровника, и Бара, тj. по васцијелој далматској романији, и то, у
*(CA)CAUSTĔĹ LA, CHORDĔĹ LA, MYRT(IC)ĔĹ LA, *PULLICĔĹ LA, SARDĔĹ LA, *SCO(R)PĔĹ LU; v.
тач. 3.3.1 горе.
(Такође, у приморју налази се и у *ASS(T)Ĕ́LLA, *BACCICĔ́LLU, *CAPSĔ́LLU, *FR*JUDĔ́LLU, MANTĔ́LLU, MARGARITĔ́LLA, MARGĔ́LLA, MODIĔ́LLA, *MUSCĔ́LLU,
NAPĔ́LLU, OFFĔL
́ LA, PANNĔĹ LU, *QUADRĔĹ LU, *PORTĔĹ LU, TABĔĹ LA;17 v. тач. а, б, в, г у
од. 2.2. у ЛИГОРИО 2015: 51sq.)
ONTICĔ́LLA,

Простирање ових реликата учи да је Brechung I општедалматска дифтонгација.
4.2.2. Напомене. ј из јек. је < *ě̏ јотовало је, у Црној Гори, гдјегдје посљедњи консонант коријена, кано и у другим јекавским крајевима, и то:
1) у денталним коријенима, т ← T у ћ, као нпр. у *(CA)CAUSTĔ́LLA →
кошћела / кошћела, *MYRTĔ́LLA → мурћела и *PONTĔ́LLAE → Пунћеле (са метатаксом акцента у кошћела, Пунћеле);
2) у денталним коријенима, д ← D у ђ, као нпр. у *CADĔĹ LU → кадђел,
CHORDĔ́LLA → гужђȅла / гурђȅла / гурђела / курђȅла / курђела и *SCARDĔ́LLU →
Шкрђел-, и;
3) у веларним коријенима, к ← C у ч, као нпр. у *MYRTICĔĹ LA → мрчела / мрчела.
(Из овог разлога не може бити, што се иначе претпоставља, *LAUCĔĹ LU →
Ловћен, тј. са ћ, него мора ово ћ у Ловћен да буде од каквог дентала.)18

За разлику од тога, јотовања или нема или бити не може:
1) у лабијалним коријенима, по правилу, као нпр. у *SCO(R)PĔ́LLU →
Скрпјел- / Шкрпјел-, са пј;
2) у денталним коријенима, каткад, као нпр. у SARDĔ́LLA → сардјела /
срдјела, са дј, и;
3) у веларним коријенима, тј. када су ови коријени били подвргнути другој словенској палатализацији, као нпр. у *PULLICĔ́LLA →
*пунцěлa (⇒ Пунцјелино), са цј.
17

Реликти ових далматизама у Црној Гори, колико знам, не налазе се.
Од D у *LAPIDĔĹ LU ⇐ LАPIDE? (Уп. Цавтат поред Цаптат, од CIVITÁ TE.) (То
јест, под условом да ћ у Ловћен није постало од цј, јотовањем, као у *Lovcěnъ ←
*LAUCĔĹ LU, што уп. *PULLICĔĹ LA → *пунцěлa (⇒ Пунцјелино).)
18
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4.2.3. Балкансколатинске паралеле. Brechung I, тј. лат. Ĕ́ >
далм. *i̭ е, пореди се:
1) у далматороманским реликтима нејекавским, са i̭ е у -i̭ еlа, од
-ĔĹ LA, у денталним коријенима, као нпр. у *(CA)CAUSTĔĹ LA → кошћела (Брусје), гдје се од далм. *i̭̭ е очекује сх. *ě̏ > ик. и, али се мјесто тога налази i̭ е, пошто
је, како се чини, кошћела из далматскога узето као *kosti̭ el(l)a, са *ti̭ , а не као kosti̭̭ el(l)a, са *i̭е, тј. након јотовања у далматском;

2а) у румунском, са i̭ е у -iеl, од -ĔĹ LU, у назалним коријенима, као
нпр. у (A)GNĔ́LLU > miеl, DER 5260, од *mni̭el, гдје *mn >> n а *i̭е иза m остаје iе;
2б) у румунском, са i̭ е у -i̭ еl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у денталним коријенима, као нпр. у CATĔ́LLU > cățеl или VITĔ́LLU > vițеl, DER 1396, 1544, 9318, гдје
од *ti̭ , јотовањем, постаје рум. ț [ts];
2в) у румунском, са (i̭̭ )е у -(i̭ )еl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у веларним, тј. палаталним коријенима, као нпр. у *CANTICĔĹ LU > cîntecеl, DER 1941, гдје од *či̭ ,
губитком *i̭ , постаје рум. c [tš];
2г) у румунском, са i̭ е > -i̭ а, испред -ă, у -iа, од *-i̭̭ еаṷă < -Ĕ́LLA, у назалним коријенима, као нпр. у (A)GNĔ́LLA > miа, DER 5247, гдје, као и у
(A)GNĔĹ LU > miеl, *mn >> n а *i̭̭ е, дјејством другог румунског (!) Brechung-a (који
је условљен прегласом), постаје *i̭ еа, према *-ă, а *-i̭ eаṷă даде *-i̭̭ eаa, *-i̭ eаa *-i̭ eа,
и најзад, *-i̭ eа даде *-i̭ i̭а, односно -iа, све стезањем, али, у плуралу, гдје услова за
преглас нема, пошто мјесто *-ă стоји *-e, мјесто *i̭ еа налази се *i̭̭ е, у -iеle < -ĔĹ LAE,
као нпр. у (A)GNĔĹ LAE > miеle, гдје *i̭ е иза m остаје iе, што уп. са развитком Ĕ́ у подтач. 2а горе;

2д) у румунском, са i̭ е > i̭ eа, испред -ă, у -i̭ eа, од *-i̭eаṷă < -Ĕ́LLA, у
денталним коријенима, као нпр. у CATĔ́LLA > cățeа или RETĔ́LLA > rețeа, VI> vițeа, DER 1540, 7158, 9318, гдје *i̭е постаје *i̭ е а *ti̭ , онда, даде ț [ts], као
и у CATĔĹ LU > cățеl, VITĔĹ LU > vițеl горе, а онда *е, од *i̭ е, даде *еа, према *-ă, a
*-(i̭ )eаṷă даде *-(i̭ )eаa и, најзад, *-(i̭ )eаa -(i̭ )eа, али, у плуралу, гдје услова за преглас
нема, мјесто i̭ eа налази се *i̭ е, од *i̭е, у -i̭ еle < -ĔĹ LAE, као нпр. у CATĔĹ LAE > cățеle,
*RETĔĹ LAE > rețеle, VITĔĹ LA > vițеle, што уп. са развитком Ĕ́ у подтач. 2б горе;
TĔ́LLA

2ђ) у румунском, са (i̭ )е > (i̭ )eа, испред -ă, у -(i̭̭ )eа, од *-i̭eаṷă < -Ĕ́LLA,
у веларним, тј. палаталним коријенима, као нпр. у BUCĔ́LLA > buceа,
*FRONTICĔ́LLA > frunceа, MARGĔ́LLA > mărgeа, *OLLICĔ́LLA > ulceа, *VIRGĔ́LLA > vergeа, DER 1141, 3498, 5097, 5747, 9167, гдје *i̭е постаје i̭ е а *či̭ , *dži̭ , онда, даде c
[tš], g [dž], као нпр. у *CANTICĔĹ LU > cîntecеl горе, а онда *(i̭ )е, од *i̭ е, даде *(i̭ )еа, према *-ă, a *-(i̭ )eаṷă даде *-(i̭̭ )eаa и, најзад, *-(i̭̭ )eаa даде -(i̭ )eа, али, у плуралу, гдје
услова за преглас нема, мјесто i̭ eа налази се *(i̭ )е, од *i̭̭ е, у -(i̭ )еle < -ĔĹ LAE, као нпр.
у BUCĔĹ LAE > bucеle, *FRONTICĔĹ LAE > fruncеle, MARGĔĹ LAE > mărgеle, *OLLICĔĹ LAE
> ulcеle, *VIRGĔĹ LAE > vergеle, што уп. са развитком Ĕ́ у подтач. 2в горе;
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3а) у влашком, са i̭ е у -i̭ еl, од *-i̭̭ еl < -ĔĹ LU, у назалним коријенима, као
нпр. у (A)GNĔĹ LU > mņеl, што ми је дне 6. јануара 2018. за Бор љубазно саопштио г.
Никола Голубовић (рођ. 1993), изворни говорник овог влашког дијалекта, гдје од
*ni̭̭ , јотовањем, постаје влаш. ņ [ɲ];

3б) у влашком, са i̭ ắ у -i̭̭ ắl, од *-i̭ еl < -Ĕ́LLU, у денталним коријенима, као нпр. у CATĔ́LLU > kacắl или VITĔ́LLU > vicắl, саоп. Н. Г., гдје од *ti̭ , јотовањем, постаје влаш. c [ts] а од *cе онда бива cắ [tsə];
3в) у влашком, са i̭ е > -i̭ á, испред -ă, у -i̭̭ áо, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у назалним коријенима, као нпр. у (A)GNĔ́LLA > mņáo, саоп. Н. Г., као у подтач. 2г
горе, само што, у влашком, *-i̭ eаṷă даде *-i̭ eаo, *-i̭ eаo *-i̭ i̭аο, и, најзад, *-i̭ i̭аο даде
-i̭ áо, али, у плуралу, гдје услова за преглас нема, мјесто *i̭ á налази се *i̭ е, у -iеle <
-ĔĹ LAE, као нпр. у (A)GNĔĹ LAE > mņéļe, што уп. са развитком Ĕ́ у подтач. 3а горе;

3г) у влашком, са i̭ е > i̭ á, испред -ă, у -i̭ áо, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у денталним коријенима, као нпр. у CATĔ́LLA > kacáo, саоп. Н. Г., као у подтач. 2д
горе, само што, у влашком, *-i̭ eаṷă даде *-i̭ eаo, *-i̭ eаo *-i̭ i̭аο, и, најзад, *-i̭ i̭аο даде
-i̭ áо, али, у плуралу, гдје услова за преглас нема, мјесто i̭ á налази се *i̭ е, у -iеle <
-ĔĹ LAE, а од *cе онда бива cắ, као нпр. у CATĔĹ LAE > kacắļe, што уп. са развитком
Ĕ́ у подтач. 3б горе;

3д) у влашком, са (i̭ )е > (i̭ )á, испред -ă, у -(i̭̭ )áо, од *-i̭ еаṷă < -ĔĹ LA, у веларним, тј. палаталним коријенима, као нпр. у MARGĔ́LLA > marźáo, саоп.
Н. Г., као у подтач. 2ђ горе, само што, у влашком, од *dži̭ постаје ź [ʑ], а онда *(i̭ )е,
од *i̭̭ е, даде *(i̭ )еа, према *-ă, a *-(i̭ )eаṷă даде *-(i̭ )eаo, *-(i̭ )eаo *-(i̭̭ )i̭ аo и, најзад, *-(i̭ )i̭ аo
даде -(i̭ )аo, али у плуралу, гдје услова за преглас нема, мјесто (i̭̭ )á налази се (i̭ )е a *dži̭̭
постаје ź, што уп. MARGĔĹ LAE > marźéļe;

4а) у арумунском, са i̭ е у -i̭ еl, од *-i̭ еl < -ĔĹ LU, у назалним коријенима, као нпр. у (A)GNĔĹ LU > n’еl, DAR 795, гдје од *ni̭ , јотовањем, постаје арум. n’ [ɲ];
4б) у арумунском, са i̭ ắ у -i̭ ắl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у денталним коријенима, као нпр. у CATĔ́LLU > cățắl или VITĔ́LLU > γițắl, DAR 284, 527, гдје од *ti̭ , јотовањем, постаје арум. ț [ts];
4в) у арумунском, са i̭ е > i̭̭ eа, испред -ă, у -i̭̭ eаŭă, од *-i̭ еаṷă < -ĔĹ LA, у назалним коријенима, као нпр. у (A)GNĔ́LLA > n’eаŭă, DAR 795, као у подтач. 2г и
4а горе;

4г) у арумунском, са i̭ е > i̭ а, испред -ă, у -i̭ аŭă, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у
денталним коријенима, као нпр. у CATĔ́LLA > cățаŭă, DAR 284, као у подтач.
2д горе, само што, у арумунском, *-i̭ еаṷă даде *-i̭̭ i̭аṷă, a *-i̭ i̭аṷă -i̭ аŭă;
4д) у арумунском, са (i̭̭ )e > (i̭̭ )eа, испред -ă, у -(i̭̭ )eаŭă, од *-i̭ еаṷă <
-ĔĹ LA, у веларним, тј. палаталним коријенима, као нпр. у *FRONTICĔ́LLA
> frămțeаŭă / frîmțeаŭă или *VIRGĔĹ LA > virdzeаŭă, DAR 468 / 471, 1112, као у под-
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тач. 2ђ горе, само што, у арумунском, од *či̭ , *dži̭ постаје ț [ts], dz [dz], а онда *(i̭ )е,
од *i̭ е, даде *(i̭̭ )еа, према *-ă, пa *-(i̭̭ )eаṷă даде *-(i̭ )i̭аṷă, a *-(i̭ )i̭аṷă -(i̭ )аŭă, али, у плуралу, гдје услова за преглас нема, мјесто (i̭ )eа налази се (i̭ )е, у -(i̭ )еĭ < -Ĕ́LLAE, као
нпр. у *FRONTICĔĹ LAE > frămțеĭ и *VIRGĔĹ LAE > virzdzеĭ [= virdzеĭ?];

5а) у мегленорумунском, са i̭ е у -i̭ еl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. назалним коријенима, као нпр. у (A)GNĔ́LLU > ńel, DMR 210, гдје од *ni̭ , јотовањем,
постаје мрум. ń [ɲ];
5б) у мегленорумунском, са i̭̭ ǫ́ у -i̭ ǫl,
́ од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. денталним коријенима, као нпр. у CATĔĹ LU > cătsǫĺ или VITĔĹ LU > vitsǫl,
́ DMR 66, 329,
i̭
гдје од *t , јотовањем, постаје мрум. ts [ts] а од *tsе онда бива tsǫ́ [tsɔ];
5в) у мегленорумунском, са i̭ е > i̭̭ а, испред -ă, у -i̭̭ аṷă, од *-i̭ еаṷă
< -ĔĹ LA, у денталним коријенима, као нпр. у CATĔĹ LA > cătsаṷă, DMR182, као
у подтач. 2д горе, само што, у мегленорумунском, *-i̭ еаṷă даде *-i̭ i̭аṷă, a *-i̭̭ i̭аṷă i̭
аṷă;

6а) у истрорумунском, са i̭ е у -i̭ е, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. назалним
коријенима, као нпр. у (A)GNĔĹ LU > mľе (Жејане), IHR 119, од *mni̭ el, гдје од *ni̭ ,
јотовањем, постаје ирум. ń [ɲ] а, онда, дисимилацијом, ń–l даде ľ–l;
6б) у истрорумунском, са i̭̭ е у -i̭̭ е, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. денталним
коријенима, као нпр. у VITĔ́LLU > vițе (Жејане, Југ), IHR 215, гдје од *ti̭ , јотовањем, постаје ирум. ț [ts];
7) у истророманском, са i̭ е у -ièl, -а, од < -Ĕ́LLU, -А, као нпр., у Ровињу, у CASTĔ́LLU > castièl, CATĔ́LLU > cadièlа, CATĔ́LLU > cadièl, MONTICĔ́LLU > montiſièl, VITĔ́LLU > vadièl, PELLIZZER–PELLIZZER 1992: I 204, 164, II 601 1100;

8а) у албанском, са i̭ е у -jеl(l), -ë, од -i̭еl, -a ← -Ĕ́LLU, -A, у лабијалним и денталним коријенима, као нпр. у CASTĔ́LLU → kështjеll, CASTĔ́LLA →
kështjеllë или TEREBĔ́LLA → trujеllë (/ turjеllë),19 LANDI 1989: 50, гдје i̭е остаје jе, то
јест, под условом да ово jе није појава албанске фонетике, а не романске, што такође постоји, као нпр. у алб. sjеll < ие.*kṷelh1-e-, LIV 386, или у алб. vjеt < ие.
*ṷet-os-ø, DEMIRAJ 1997: 419, и;

8б) у албанском, са (i̭ )е у -(i̭ )еl, од *-i̭еl(l) ← -Ĕ́LLU, у лат. веларним,
тј. палаталним или денталним коријенима, као нпр. у *RAST(IC)Ĕ́LLU →
rashqel, гдје алб. q [c] постаје од *či̭ , губитком *i̭ , што v. LANDI 1989: 268 (или од
*ti̭ , јотовањем).20

4.2.4. Други примјери. Као Ĕ́ у Црној Гори развија се, чини се, и Е́ у INЕ́ SCO
→ њескат (⇒ њȅска / њеска / њȅцка / њешка; ⇒ нањескат); v. тач. 3.3.2 горе.
19 Алб. trujеllë / turjеllë пореди се, у вељотском, са terviаla; v. подтач. 2а у тач.
4.3.3 испод.
20 Такође, у CANTICĔL
́ LU → kangjel гдје се, у групи *nq, q озвучило у алб. gj [ɟ].
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Осим тога, Brechung I лат. Ĕ́ налази се, у приморју, још у GĔ́RRE → ик. гира и
*GRĔ́PP- → ик. грипе / Грипе / фрипа; v. тач. 3.3.2 горе.
4.2.5. Brechung I лат. Ĭ́ и Ŏ́ . Brechung I у далматороманским реликтима
осим Ĕ́ захватио је и лат. Ĭ ́ и Ŏ́.
Лат. Ĭ ́ пореди се са Ĕ́; оно тако постаје далм. *i̭ е, тј. сх. *ě,̏ као нпр., у Црној
Гори, у CANĬŚ TRU → коњестар / коњестар, VĬT́ TEA → бјȅчва / бљȅчва, а, другдје у
Приморју и унутрашњости, у CANĬŚ TRU → јек. коњестра, ик. конистра, GĔŔ RE →
ик. гира, VĬT́ TEA → јек. бјечве, ик. бичва / бицва; v. тач. 3.3.2 горе и уп. ЛИГОРИО
2015: 54.
(Сх. коњестар / коњестар / коњестра / конистра пореди се са вељ. caniаstro, од *cani̭ еstro, са истом овом појавом, тј. Brechung-ом I лат. Ĭ,́ али тог Brechung-а нема у арум. cânеstră и алб. kanistrë.)
Лат. Ŏ́ , с друге стране, у далматороманским реликтима по Brechung-у I дифтонгира веома ријетко; оно тако постаје далм. *ṷе, тј. сх. *vě,̏̄ 21 као нпр., у
Приморју, у CŎ́ RIU → јек. квијер, ик. квир / оквир;22 v. од. 2.2 горе.
Јек. квијер, ик. квир / оквир пореди се са ек. оквирити (Србија, ⇒ оквир), са и,
што је, испред акцентованог и из сљедећег слога, ваљда по правилу од ě,̄ у *okvě̄ r-,
као нпр. и у ек. сикира (Шумадија), са и, поред јек. сјѐкира; v. ИВИЋ 1985: 71sq.
(Према томе, Brechung I лат. Ŏ́ налази се, како се чини, и у реликтима далматске романштине и у реликтима балканског латинитета, у унутрашњости.)

4.3. Реликти са другом дифтонгацијом.
4.3.1. Главни примјери. Гдје опет од лат. Ĕ́ (= ром. *ę́ ) бива сх.
(и)ја, као у од. 3.4 и 3.5 горе, ондје ово (и)ја, како мислим, указује на то
да је ријеч из далматског узета након Brechung-a далм. *i̭ е (које постаде Brechung-ом I од лат. Ĕ́), у *i̭̭ а, тј. након друге далматороманске
дифтонгације;23 ово *i̭̭ а зајмило се онда као сх. (и)ја.
То јест, лат. -Ĕ́LLU, -А > ром. *-ę́llo, -а > далм. *-i̭еl(lo), -а > *-i̭̭ аl(lo), -а → сх.
-(и)јал, -а.

У Црној Гори ова се појава налази у 3 далматороманска реликта, то јест, у *COR(V)Ĕ́LLU, *GERRĔ́LLA и LUPĔ́LLU; v. тач. 3.4.1. и 3.5.1. горе.
Осим тога, налази се та појава, биће, и у киљан (Црна Гора) ← COLUMĚĹ LA ⇐
24
COLŬ́ MNA; v. ЛОМА 2009.
21

Sc. у отвореном слогу; v. ЛИГОРИО 2015: 53–66.
То јест, од *AD-CŎ́ RIU. (Са напоменом „можда“ саоп. А. Лома 20. септембра 2017.)
23 Технички, Brechung II је преглас далм. *i̭е, не дифтонгација; дифтонгација је, технички, само Brechung I, тј. Ĕ́ > *i̭е.
24 То јест, са дисимилацијом, типа o–o > e–o, као у COLŬ́ MNA → киловна Прчањ, киловна Пераст, келовна / келомна Дубровник, ERHSJ II 128, синкопом (и
22
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Другдје се у приморју Brechung II у реликтима дериватâ суфикса -ĔĹ LU, -A не јавља.
Простирање ових реликата учи да Brechung II није општедалматска дифтонгација него специјална појава бокељске далматороманштине.
4.3.2. Напомене. Општи је исход далм. *i̭ а сх. ја, а посебни ија;
први се јавља од Мељина до Бара, укључујући васцијелу Боку, а
други се налази само у Которском заливу.
Сх. ја налази се у *COR(V)Ĕ́LLU → Курјал- / курјал / курјȃл / курјaл / курјȃн /
курјaн, *GERRĔ́LLA → гљара / гјара / граља, LUPĔ́LLU → лубјан / *лубјал- (у лубјо <
*лубјао) / љубљaн / *љубљал- (у љубљаo) / љубљао / љумбљан.25
(Осим тога, ја се налази, како мислим, и у курјȇл / курјел и љубљен, гдје ће
је бити од ја, не од ě, и у курјај, љубјај / љубљав / љубљȃј / љумбљав / љумљав, гдје
се пак дочетак -(ј)ал наслонио на којекаква домаћа образовања.)
Сх. ија налази се у *COR(V)ĔĹ LU → куријал / куријал и LUPĔĹ LU → лубијал (и
лубијал- у лубијаo ) / лумбијал- (у лумбијаo) / лумбијао.

4.3.3. Балкансколатинске паралеле. Brechung II, тј. лат. Ĕ́ >
далм. *i̭ а, пореди се:
2а) у вељотском, са i̭ а у -iаlа, од *-i̭ аlа < *-i̭ еlа < -ĔĹ LA, у лабијалним
и денталним коријенима, као нпр. у CHORDĔ́LLA > cordiаla, SARDĔ́LLA >
sardiаla и
остаје iа;

TEREBĔ́LLA

> terviаla, BARTOLI 1906: II 198, 221, 230, гдје *i̭ а иза v, d

2б) у вељотском, са i̭ а у -iаl, од *-i̭̭ аl(lо) < *-i̭̭ еl(lo) < -Ĕ́LLU, у назалним коријенима, као нпр. у ANĔ́LLU > a(g)niаl, BARTOLI 1906: II 170, гдје од
*ni̭ , јотовањем, постаје вељ. gn [ɲ];
2в) у вељотском, са (i̭ )а у -(i̭̭ )аl, -а, од *-i̭̭ аl(lо), -a < *-i̭̭ еl(lo), -a < -Ĕ́LLU,
-A, у веларним, тј. палаталним коријенима, као нпр. у ‹bazalciala› (O.
Pozzo-Balbi) [= bazalčаla] < BASILICĔ́LLA или у munčаl (→ сх. Мунчал [= Мунчãл],
Крк) < MONTICĔ́LLU, BARTOLI 1906: II 6, 207, гдје од *či̭ , губитком *i̭ , постаје вељ.
č [tš];
асимилацијом, типа lm >> ll), као у млет. colmеlo (и фр. comеre), REW 2067, и дисимилацијом, типа л–л >> л–н, као у LUPĔ́LLU → лубјан поред *лубјал- (у лубјо <
*лубјао) или *‘LAUCĔĹ LU’ → Ловћен горе.
25 У овим реликтима јављају се којекакве гласовне промјене: 1) л-епентеза, у
љубљaн, *љубљao, љумбљан; 2) м-епентеза, у љумбљан; 3а) дисимилација, типа
р–л >> р–н, у курјȃн, курјaн (поред курјaл); 3б) дисимилација, типа л–л >> л–н, у
лубјан, љубљaн, љумбљан (поред лубијaл); 4) асимилација, типа л–љ >> љ–љ, у
љубљaн, љубљao, љумбљан; 5) метатеза, р–љ >> љ–р, у гљара (поред граља); 6)
метатакса акцента, у курјал (поред Курјал-, курјȃл); итд.
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3а) у српскохрватским вељотизмима, са i̭̭ а у -i̭ ал (> -i̭̭ ãл > -i̭ ал), од
вељ. *-i̭ аl < *-i̭̭ аl(lо) < *-i̭̭ еl(lо) < -Ĕ́LLU, у денталним коријенима, као нпр. у
сх. Punt’аl (Пунат) ← *ponti̭̭ аl < PONTĔ́LLU, ERHSJ II 700;
3б) у српскохрватским вељотизмима, са (i̭ )а у -(i̭ )ал (> -(i̭ )ãл), од
вељ. -(i̭̭ )аl < *-(i̭)аl(lо) < *-i̭еl(lо) < -Ĕ́LLU, у веларним, тј. палаталним коријенима, као нпр. у сх. Мунча́л (Крк) ← munčаl < MONTICĔ́LLU, SR I 26.
4.3.4. Други примјери. Осим тога, Вrechung II налази се, у Црној Гори, још
у *GRĔ́PP- ‘>’ Criapis и TĔ́RM(EN) → сх. ћȃрма / ћарма; v. тач. 3.2.2. и 3.6.2. горе.26
(Као Ĕ́ у Приморју развија се, чини се, и Е́ у Е́ SCA → (?аска / ашка /) јаска; v. тач.
3.3.2 горе.)
4.3.5. Brechung II лат. Ŏ́? Лат. Ŏ́ у далматороманским реликтима по Brechung-у II дифтонгира веома ријетко, као и по Brechung-у I; оно тако од далм. *ṷе
(које постаде Brechung-ом I од лат. Ŏ́ ) постаје далм. *ṷa, као нпр., у Херцеговини, у SŎ́ LEA → свȃл / свал / свȁо / цвȁо; v. од. 2.2 горе.
(Али, то јест, под условом да су ти реликти заиста од лат. SŎ́ LEA, што је упитно.)

4.4. Друго. Постоје, коначно, случајеви у којима од лат. Ĕ́ (= ром. *ę)́ бива сх.
и, као у од 3.2. горе.
У Црној Гори та се појава налази у неких 6 далматороманских реликата, то
јест, у главној грађи, у BU(TTI)CĔ́LLA → букила, *(CA)CAUSTĔ́LLA → костиља /
Гостиљ(е), *CADĔ́LLU → кадил- / кадил-, OFFĔ́LLA → фила / фила / фиља, а, у
́ RE → гира.
споредној грађи, у GĔR
Другдје у приморју ова се појава у реликтима дериватâ суфикса -ĔĹ LU, -A не
јавља.
Шта је тачно ово и, не знам. Може бити да се и у букила, кадил- / кадил-,
фила / фила, гира пореди са вељ. i, које од лат. Ĕ́ постаје у отвореном слогу, као
нпр. у вељ. dik < лат. DĔ́CE(M); v. од. 1 горе. У том случају, ово би био облик
Brechung-а II, у којем би од Ĕ́, како се чини, било i и у затвореном слогу — али
зашто онда, у костиља / Гостиљ(е), фиља (такође са и), LL не остане l, као иначе,
него постаје љ?
5. Закључак
У далматороманским реликтима црногорским дериватâ лат. суфикса -Ĕ́LLU, -A разликујемо, ја мислим, навластите трагове двије
различите дифтонгације, тј. тзв. прве и друге далматороманске
дифтонгације.
26 Рум. țărm и алб. qerm (и иром. tierma?), у вези са сх. ћȃрма / ћарма, имају
исход који се пореди са Brechung-ом I, не II.
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Реликти ове двије појаве у грађи међусобно су измијешани; v.
табелу 1 испод.
5.1. Реликти прве дифтонгације.
Реликти прве дифтонгације од лат. Ĕ́ > далм. *i̭ е имају сх. *ě,̏ тј.
јек. је, које се пореди, у прарумунском, са *i̭ е, а, испред *-ă, са *i̭ е >
*i̭ eа, то јест, у румунском, са i̭е, иза лабијала, са i̭ е, иза дентала, и са (i̭ )е, иза палатала, а, испред -ă, са i̭ е > i̭̭ а, иза лабијала, са i̭ е > i̭ eа, иза дентала, и са (i̭ )е > (i̭ )eа,
иза палатала, у влашком, са i̭ е, иза назала, са i̭ ắ, иза дентала, а, испред -ă, са i̭ е
> -i̭ á, испред назала и дентала, са (i̭ )е > (i̭ )á, иза палатала, у арумунском, са i̭ е, иза
назала, са i̭ ắ, иза дентала, а, испред -ă, са i̭̭ е > i̭ eа, иза назала, са i̭ е > i̭̭ а, иза дентала, са (i̭ )e > (i̭̭ )eа, иза палатала, у мегленорумунском, са i̭̭ е, иза назала, са i̭ ǫ,́ иза дентала, а, испред -ă, са i̭̭ е > i̭̭ а, иза дентала, у истрорумунском, са i̭ е, иза дентала и
назала, у истророманском, са i̭ е, и, можда, у албанском, сa *i̭ е, то јест,
са i̭̭ е, иза лабијала и дентала, и са (i̭ )е, иза палатала. Реликти прве дифтонга-

ције многобројнији су од реликата друге дифтонгације и, по простирању, нису ограничени на Црну Гору него се, веома често, налазе и другдје у приморју, од Крка до Дубровника, и Бара; v. мапе 1 и
4 испод.
Према томе, Brechung I je општа појава далматске романштине (и балканског латинитета).
5.2. Реликти друге дифтонгације.
Реликти друге дифтонгације од лат. Ĕ́ > далм. *i̭ е > (*)i̭̭ а имају сх.
(и)ја, које се пореди, у вељотском, са (*)i̭ а, и то са i̭а, иза лабијала и дентала, са i̭ а, иза назала, и са (i̭ )а иза палатала. Реликти друге дифтонгације
малобријнији су од реликата прве дифтонгације и, по простирању,
ограничени, углавном, на Црну Гору, гдје се налазе од Мељина до
Бара; v. мапе 2, 3 и 5 испод.
Према томе, Brechung II је специјална појава бокељске (и крчке) далматороманштине.
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Табела 1. Исходи Brechung-а I и II у далматороманским реликтима
у Црној Гори (ЦГ) и приморју (П)
лат. Ĕ́
далм. *е

далм. *i̯ е

сх. e

сх. ě̏

ЦГ

П

ЦГ

далм. *i̯ а
сх. ја

П

ЦГ

П

сх. и

сх. ија
ЦГ

́
BU(TTI)CĔLLA

П

ЦГ
+

́
*(CA)CAUSTĔLLA

+

́
*CADĔLLU

+

́
CHORDĔLLA

+

+

+
+

+

́
*COR(V)ĔLLU

+

́
*GERRĔLLA

+

́
*LAUCĔLLU

+

+

́
LUPĔLLU

+

́
*MYRT(IC)ĔLLA

+

+

+

́
OFFĔLLA

+

́
*PONTĔLLАE

+

́
*PULLICĔLLA

+

+

+

+

́
SARDĔLLA

далм. *i (?)

(+)

(+)

́
*SCARDĔLLU

+

́
*SCO(R)PĔLLU

+

+

П
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Мапа 1. Простирање црногорских реликата из тач. 3.3.1.
(= Реликти Brechung-а I, са сх. ě̏ od лат. Ĕ́ .)

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

Мапа 4. Простирање црногорских и приморских реликата из тач.
3.3. (= Реликти Brechung-а I.) (V. фусноту у тач. 3.1.1. повише.)
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Мапа 5. Простирање црногорских и приморских
реликата из тач. 3.4. и 3.5. (= Реликти Brechung-а II.)

Мапа 6. Простирање црногорских реликата из тач. 3.2.
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Скраћенице
*

реконструисан облик

?

упитан облик

>
<
>>
<<

правилно даје
правилно постаје од
неправилно даје
неправилно постаје од

→
←
⇒
⇐

зајмљено као
зајмљено од
постаје деривацијом
(је) изведено од

алб.
арум.
вељ.
влаш.
далм.
ек.
иром.
ирум.
ик.

албански
арумунски
вељотски
влашки
далматски
екавски
истроромански
истрорумунски
икавски

ит.
јек.
лат.
млет.
ром.
рум.
сх.
тур.
фр.

италијански
јекавски
латински
млетачки
(пра)романски
румунски
српскохрватски
турски
француски
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Орсат Л. Лигорио
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ГЛАСНЫХ В ДАЛМАТИНСКИХ
́
ПРОИЗВОДНЫХ НА -ĔLLU,
-А (О БАЛКАНСКОЙ ЛАТЫНИ XII)
Ре зюме
Преломление гласных в далматинском языке, судя по всему, шло в два этапа:
в Черногории сербохорватские «реликты» далматинских производных на -Ĕ́LLU,
-A, видимо, показывают два различных отражения Ĕ́, а именно: схрв. *ě̏ > jȅ и
(i)jȁ. В статье утверждается, что реликты с jе продолжают фазу I преломления,
т.е. Ĕ́ > *i̭é, а реликты с (i)jа ― фазу II, т.е. *i̭é > *i̭á. Из данных как будто явствует, что фаза I была общедалматинской, ибо она обильно представлена по всей
Далмации, а фаза II ― сугубо черногорской, она в основном отмечена в Черногории (и на о. Крк, в вельотском диалекте, где она давно отмечена и признана таковой).
Ключевые слова: историческая фонология, этимология, латынь, балканская
латынь, далматинский, сербохорватский, Черногория, Которский залив, преломление гласных, латинское Ĕ, суффикс -Ĕ́LLU, -A.

Orsat L. Ligorio
VOWEL BREAKING IN DALMATIAN ROMANCE
́
DERIVATIVES IN -ĔLLU,
-А (ON BALKAN LATIN XII)
Summary
Vowel breaking in Dalmatian Romance appears to have evolved in two phases and,
in Montenegro, Serbo-Croatian ‘relics’ of Dalmatian Romance derivatives in -ĔĹ LU, -A
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appear to show two distinct outcomes of the Ĕ́, namely Serbo-Croatian *ě̏ > jе and
(i)jа. The paper purports that jе-relics continue phase I of the vowel breaking, i.e. Ĕ́>
*i̭ е, and that (i)jа-relics continue phase II of the process, i.e. *i̭ е >*i̭а. From the data,
it would appear that phase I was all-Dalmatian, being well documented throughout
Dalmatia, and that phase II was specifically Montenegrin, being by and large attested
in Montenegro (and Veglia, in Vegliot, where it has long since been documented and
recognised as such).
Keywords: historical phonology, etymology, Latin, Balkan Latin, Dalmatian Romance, Serbo-Croatian, Montenegro, Bocche di Cattaro, vowel breaking, Latin Ĕ́, suffix -Ĕ́LLU, -A.

